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Márciusra készülve Magyarországon mindenki termé-
szetesnek érzi, hogy készül a március 15-ei iskolai és 
városi ünnepségekre, melyek során megelevenedik a 
Pilvax kávéházban összegyűlt márciusi ifjak képe, a ti-
zenkét pont, Petőfi Nemzeti dala, a pesti forradalom 
emlékezete. Ám e hetekben szerte a nagyvilágban, a 
határainkon túl, a magyar diaszpórákban is velünk ké-
szülődnek a külföldön élő honfitársaink.

Körülbelül hétezer kilométerre Magyarországtól a 
kanadai Torontó városában megközelítőleg 150 ezer 
magyar él. Több hullámban érkeztek a városba a ki-
vándorolt magyarok, az első feljegyzések a XIX. szá-
zad végéről, az 1880-as évekből származnak. Ezt kö-
vetően a világháborúk után, majd 1956-ban érkeztek 
jelentősebb számban – az 1956-1958 közötti időszak-
ban közel negyvenezren – az országba. Napjainkra a 
bevándorlási hullám csökkent, lassan felnövekedett a 
második és harmadik generáció a közösségen belül. 

Torontóban és környékén számos helyi magyar szerve-
zet, egyház működik. Fő kulturális központjuk a Kana-
dai Magyar Kultúrközpont (Hungarian Canadian Culture 
Centre), hétköznapi nevén a torontói Magyar Ház, mely 
régebben a belvárosban működött, három éve viszont a 
város North York negyedében nyitotta meg újra kapuit. 

Észak-Amerika egyik legnagyobb kulturális cent-
ruma ad minden évben otthont a magyar közösség 
nemzeti- és állami ünnepeinek és rendezvényeinek. 
Ezeken az alkalmakon körülbelül négyszáz fő emlé-
kezik közösen és tiszteleg a hősök előtt. Ezen a napon 
a hivatalos beszédeken túl a helyi iskolák diákjai, a 
cserkészek, az egyházak kórusai és a helyi néptánc-
együttes növendékei is ünnepi műsorral készülnek 
évről-évre. Legtöbben már itt született fiatalok, akik 
mégis úgy nevelkednek fel, hogy életükben meghatá-
rozó szerepet játszik a magyar identitás és kultúra.  

„Minden ünnepnek van egy alapgondolata. Csak az ünne-
pel igazán, aki megtalálja, megérti és nem felejti el az alap-
gondolatot. Nem a külsőségek a fontosak tehát, hanem sok-
kal inkább az, hogy ez […] komoly, öntudatos hódolat le-
gyen történelmünk nagy tanulsága és summázó gondolata 
előtt. Március 15-e sem csak egy dicső történelmi esemény 
dátuma számunkra. Március 15-ének az a fontos értéke, 
hogy olyan üzenetet hoz számunkra, amely évről-évre, nem-
zedékről nemzedékre új tájékozódást nyújt nagy nemzeti 
eszményeink felé.” – olvasható a torontói Krónika 1987-
es számában. Ez az alapgondolat pedig a közös sorsvál-
lalás, mely összetartozás-tudatot ad az óceánon túl is. 
Közösségmegtartó erőt jelent és rávilágít arra, hogy fe-
lelősséggel tartozunk egymás iránt.

PaPP Csilla (Torontóból)

Kedves Olvasónk!
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	 A	bűvös	hetes

Még 2016-ban kutatók egy 
nemzetközi csoportja a Belgi-
umban található Liége-i Egye-
tem csillagásza, Michael Gillon 
vezetésével a mintegy 40 fény-
évnyire lévő TRAPPIST-1 
elnevezésű hideg törpecsillag 
körül három mérsékelt hőmér-
sékletű, Föld-méretű bolygót 

fedezett fel. Tavaly azonban kide-
rült, hogy valójában összesen hét 
planétából álló bolygórendszerről 

van szó. Azóta több új tanulmány 
is megjelent, amelyek többek kö-
zött az égitestek összetételével, tö-
megével, valamint lakhatóságával 
foglalkoznak.

A megjelent tanulmányok föl-
di megfigyelőállomások – mint a 
TRAPPIST – valamint a Föld kö-
rül keringő Hubble és Spitzer űrte-
leszkópok részletes megfigyelésein 
alapulnak. A mérések során a kuta-
tók elsősorban az exobolygók töme-
gére, átmérőjére és a légkör megha-
tározására koncentráltak, legutóbbi 
eredményeikből pedig kiderül, hogy 
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a TRAPPIST-1 planétái zömében a 
Földhöz hasonló méretekkel rendel-
kező kőzetbolygók.

Az égitestek sűrűségméréseiből 
azonban kiderül, hogy nem csupán 
kopár sziklás világokról beszélhe-
tünk. A csillagászok ugyanis a vizs-
gálatok alapján nagy mennyiségű 
víz jelenlétét valószínűsítik, mely a 
bolygók tömegének 5 százalékát – a 
Föld esetében ez 0,02 százalék – te-
szi ki. Ez a földi óceánok vízkészle-
tének körülbelül 250-szeresét jelenti. 
A csillaghoz közelebb eső planétákat 

otthonunkhoz ké-
pest jóval sűrűbb, pá-
rásabb légkör veheti 
körül, míg a távolab-
biak esetében a víz 
felszíne valószínűleg 
fagyott állapotú.

„A leg jobb része 
még csak most jön” 
– mondta Michael 
Gillon, a tanulmá-
nyok társszerzője. 
A következő fon-
tos lépés a bolygók 
tanulmányozásában 

ugyanis a NASA és az Európai Űr-
ügynökség (ESA) várhatóan jövő-
re elindítandó legújabb eszközével, 
a James Webb űrtávcsővel történő 
spektroszkópiai vizsgálat. A nagy 
érzékenységgel rendelkező berende-
zés képes lesz a víz, a metán, az 
oxigén, az ózon és más összete-
vők kimutatására az exobolygók 
légkörében. Ugyancsak alkalmas 
lesz az égitestek felszíni hőmér-
sékletének és nyomásának méré-
sére – melyek kulcsfontosságú pa-
raméterek a biológiai lakhatóság 
szempontjából.

A Hubble űrteleszkóp segítségével 
már megállapították, hogy a boly-
gók közül három a rendszer lakható-
sági zónájában helyezkedik el olyan 
távolságban, amely lehetővé teheti a 
folyékony víz jelenlétét. Az adatok 
kizárják azt a feltevést, miszerint a 
három bolygót felhőmentes, hidro-
génben gazdag légkör uralja, egy 
negyedik esetén, amely a lakható-
sági zóna peremén kering, ez még 
nem teljesen biztos.

A megfigyeléseket a bolygók 
TRAPPIST-1 előtti elhaladásai so-
rán végezték. Az átvonulások köz-
ben a csillag fényének egy része 
áthatol a légkörön és reakcióba lép 
a benne lévő atomokkal és moleku-
lákkal, ami aprócska nyomot hagy a 
csillag színképében. Az így kapott 
eredmények alapján a már említett 
tulajdonságokkal bíró légkör majd-
nem biztosan kizárható. A bolygó-
rendszer planétái között azonban 
számos más légkörtípus is előfordul-
hat, akárcsak a Naprendszer bolygó-
inak esetében.

A TRAPPIST-1 rendszer bolygó-
pályái olyan szorosan helyezkednek 
el, hogy az égitestek gravitációsan 
„zavarják” egymást. Így amikor 
elhaladnak a csillag előtt, időről 
időre kisebb eltéréseket mutatnak, 
melyek elsősorban az égitestek tö-
megétől és távolságától, illetve más 
pályaparaméterektől is függenek. 
Számítógépes modell segítségé-
vel az átvonulás becsült változóit a 
mért értékekhez hasonlítva megad-
ható a bolygó körülbelüli tömege. 

A kutatók természetesen továbbra 
sem hagynak fel az újabb és újabb 
Naprendszerhez hasonló bolygórend-
szerek keresésével. A hideg törpecsil-
lagok lakható bolygóinak keresésével 
(SPECULOOS) foglalkozó program 
keretében a TRAPPIST-hoz hasonló 
megfigyelőrendszeren dolgoznak az 
Európai Déli Obszervatórium (ESO) 
részét képező chilei Paranal Csillag-
vizsgálóban is. A nemzetközi csillagá-
szati szervezet célja, hogy a déli félte-
kén üzemeltetett megfigyelőállomá-
sok a déli égbolt égitesteit – akár az új 
bolygórendszereket is – észlelhetővé 
tegyék az európai csillagászok számá-
ra. „A TRAPPIST teleszkópjai jelen-
leg körülbelül 100 hideg csillagot tartanak 
számon, azonban a SPECULOOS se-
gítségével további 1000 is megcélozható.” 
– mondta Gillon.
Forrás: NASA/ESA/ESO

A hét kőzetbolygó egymáshoz viszonyított átmérője

 A TRAPPIST-1 bolygórendszer  
kényelmesen elférne a Merkúr pályáján belül

 A TRAPPIST-1 bolygórendszer

 Belső Naprendszer A pályák 25-szörös 

nagyításban

Merkúr Vénusz Föld Mars

Hideg törpecsillag 
(relatív méret)
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A tudomány számára az új fajt 
Chimerarachne yingi-nek nevezték 
el, a névben a chimera a görög mito-
lógia kimérájára utal, mely monda-
beli lény több állat testrészeiből te-
vődik össze. A fajnév Yanling Ying, 
a példányokat tartalmazó borostyá-
nok gyűjtője előtt tiszteleg. Mind-
összesen két példány került elő, me-
lyek közös jellemzői a jól fejlett rágó, 

az ugyancsak jól fejlett hím ivarszer-
vek (pedipalpus), négy pár erős já-
róláb, a jól látható szövőszemölcsök, 
illetve az utótest végén elhelyezke-
dő, ostorszerű nyúlvány (flagellum). 
Noha a mai pókok egyikének sincs 
ilyen szerve, a pókszabásúak egy 
másik képviselői, az ostorfarkúak 
(Thelyphonida) hasonló képlettel 
rendelkeznek utótestük végén.

Mindkét Chimerarachne példány 
igen csak apró, mintegy 2,5 milli-
méteres, a nagyjából 3 milliméteres 
„faroknyúlvány” nélkül. „A legtöbb 

	 Farkos	pók	–	nem	
farkaspók!

A pókok az ízeltlábúak egy el-
képesztő sokféleséget mutató, és 
módfelett elterjedt csoportja. A 
sarkvidékeket leszámítva az egész 
világon honos ragadozók, ma-
napság méretük a milliméterestől 
az emberi tenyér méretéig terjed. 
Napjainkban nagyjából 47 000 

élő és 1342 kihalt fajukat ismeri a tudo-
mány. A valódi pókok egyikei voltak a 
szárazföldeket meghódító első állatok-
nak, evolúciójuk nagyjából 300 millió 
évvel ezelőttre tekint vissza. Ennyi idő 
alatt ez a csoport bőven fel tudott so-
rakoztatni néhány igazán furcsa „mo-
dellt” a palettáján. Közülük akadt rá 
egy új fajra egy nemzetközi kutatócso-
port, mianmari  borostyánkőbe zárva.

Az ízeltlábúak nem jól fos szi li zá lód-
nak, sérülékeny testük aránylag köny-
nyen esik áldozatul a lebomlásnak. 
Noha ismertek kivételes leletek 
és lelőhelyek, a rendelkezésre álló 
ősmaradványok mennyisége és 
minősége mégis igencsak gyérnek 
mondható. A borostyánkő azonban 
lehetőséget ad a kisebb, törékeny ízelt-

lábúak testének megőrződésére, sok 
esetben még a parányi végtagokat bo-
rító érzékelőszőrök is egyenként meg-
számolhatók.

A pókocskákat tartalmazó boros-
tyánkövek Mianmar területéről ke-
rültek elő, koruk mintegy 100 millió 
évesre, azaz a kréta időszak középső 
szakaszára tehető. A példányok rész-
letes leírását bemutató tanulmány 
a Nature Ecology & Evolution című 
tudományos folyóirat hasábjain jelent 
meg, főszerzője Bo Wang, a Kínai 
Tudományos Akadémia kutatója.
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ilyen szalagszerű nyúlvány egyfajta 
antennaként szolgál az állatvilágban 
– mondta Paul Selden, a Kansasi 
Egyetem munkatársa, a cikk társ-
szerzője. – Vélhetően a környezet 
bizonyos fokú érzékelésére szolgált. A 
legtöbb olyan állat, amelynek hosszú, 
érzékelő képletekkel borított farka van, 
arra használja azt, hogy valamilyen as-
pektusban észlelje környezetét.”

A felfedezés egy másik különleges-
ségét egy, a Chimerarachne-nál idősebb, 
ugyancsak ostorszerű farokkal rendel-
kező pókszabású leletei adják, melyeket 
Selden és kollégái korábban vizsgáltak. 
Ezek 390–290 millió évvel ezelőtt él-
tek, és ellentétben a Chimerarachne-val, 
nem volt szövőszemölcsük. „Elemzése-
ink során a Chimerarachne-t egy amolyan 
köztes evolúciós pozícióban helyeztük el, 
minthogy a korábban vizsgált leleteknek 
még nincs szövőszemölcse, a mai pókoknak 
pedig nincs faroknyúlványa” – magya-
rázta Selden. A Chimerarachne tehát 
egy lépéssel közelebb helyezkedik el a 
mai, modern pókokhoz, hiszen rendel-
kezett szövőszervekkel.

Selden hozzátette még: „A kis pók 
egykori mindennapjairól ugyanakkor csak 
nagyon kevés tudható. Minthogy gyanta ej-
tette csapdába – mely később borostyánkő-
vé fosszilizálódott –, arra következtetünk, 
hogy ez az ízeltlábú a fák törzsén vagy 
azok környékén élt. Könnyen lehet, hogy a 
fatörzsek környékén lévő aljnövényzetben 
kereste táplálékát. Noha képes volt pókse-
lyem létrehozására, nem valószínű, hogy 
azt a mai pókok jelentős részéhez hasonló-
an arra használta volna, hogy zsákmányt 
ejtsen el vele. A szövőszemölcsöknek sze-
repe lehetett abban, hogy a nőstények haté-
konyan tudják petéiket pókselyem táskába 

Chimerarachne yingi csodálatosan ép példánya a borostyánkőben (KÉP: WANG ÉS MTSAI)

A faj rekonstrukciója  (DINGHUA YANG ALKOTÁSA)
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(kokonba) csomagolni, de a pókselyem ha-
tékony segítség az üregek és pihenőhelyek 
létrehozásában vagy kémiai jelzések – mint 
afféle szagösvények – hátrahagyásában is.”

A farokszerű flagellum tehát egy pri-
mitív bélyegnek mondható, noha még 
ma is jelen van a pókszabásúak közt. 
Hasonló érdekesség a szegmentált 
utótest kérdése. A mai pókok majd-
nem mindegyikének utóteste külsőleg 
egységes, nem osztott, mint például a 
rovaroké. A mai napig él azonban egy 
pókgénusz, amely utótestének kitinbo-
rítása szelvényezettséget mutat. Ez a 
csapóajtóval vadászó Liphistius, magyar 
nevén leggyakrabban: félpók.

A Chimerarachne yingi – láthattuk – 
fontos kérdéseket vet fel annak kap-
csán, hogy pontosan hogyan is nézhet-
tek ki a korai pókok, és hogy mi mó-
don fejlődött a szövőszemölcs a pókok 
evolúciója során.

Szabó Márton
 
	 A	döntéshozás	

sürgősségét	jelző	
idegsejtek	felfedezése

A kognitív idegtudományi ku-
tatások arra a feltevésre épülnek, 
hogy az idegrendszer működése 
és a kogníció szorosan összefügg-
nek. A kogníció magába foglal 
minden olyan mentális folyama-
tot, ami jellemző az elmére (ész-

lelés, figyelem, emlékezet, döntéshozás 
stb.). A kísérletek egy része az idegi te-
vékenység mérését párosítja olyan fel-
adatokkal, amelyek végrehajtása köz-
ben valamelyik kognitív képességükre 
támaszkodnak a kísérleti alanyok. Az 
így gyűjtött adatok megmutathatják, 
hogy egy adott kognitív folyamathoz, 
mely idegrendszeri struktúrák és me-
chanizmusok szükségesek.

Egy idén nyáron publikált kutatás-
ban a döntéshozás neurális alapjait 
vizsgálta egy kanadai kutatócso-
port. A bazális ganglionokról már 
régóta feltételezik, hogy fontos 
szerepük lehet a döntéshozásban. A 
bazális ganglionok több szürkeállo-
mányi struktúra együttesei, melyek 
az agykéreg alatt helyezkednek el. 
A döntéshozást vizsgáló feladatok 
legfontosabb eleme, a döntés meg-
hozásának jelzése a kísérleti alany 
részéről. Ezt általában egy egy-
szerű mozdulattal jelzik, például 
egy gomb vagy kar lenyomásával, 
így például rágcsálók vagy majmok 
is használhatók a kísérletekhez. Ilyen 
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állatkísérletek fedték fel azt is, hogy 
a bazális ganglionok egy részének 
(globus pallidus) sérülése a választást 
jelző mozdulatok sebességének és ere-
jének csökkenésével jár, a döntést ma-
gát azonban nem befolyásolja. A ku-
tatók azt feltételezték, hogy a bazális 
ganglionok említett tagja a döntés 
meghozásának sürgősségét kódolja, 
vagyis a benne mérhető neurális te-
vékenység valamilyen mutatója össz-
hangban lehet azzal, hogy az adott 
választásnak milyen időkorlátja van.

 A kutatók rhesusmakákók agyába 
ültettek elektródákat és így monito-
rozták a bazális ganglionok idegsejt-
jeinek aktivitását, míg az állatok egy 
előre betanított feladatot végeztek. 
Egy monitoron három kör volt látható, 

melyek közül a középső minden próba 
elején 15 zsetont tartalmazott. A pró-
ba során ezek a zsetonok egyesével, 
200 milliszekundum késleltetéssel „át-
ugrottak” a szélső két kör egyikébe. 
A makákóknak egy fogantyú segít-
ségével kellett jelezniük, hogy melyik 
szélső kör fog a próba végén több zse-
tont tartalmazni. A helyes megoldá-
sért egy csepp gyümölcslé volt a jutal-
muk. A próba elkezdése után bármi-
kor kiválaszthatták a helyesnek vélt 
kört, ekkor a fennmaradó zsetonok 
rövidebb késleltetéssel foglalták el 
végső helyüket. Így tehát minél előbb 
hozták meg a döntést, annál gyorsab-
ban kapták meg a jutalmat, ugyan-
akkor annál kevesebb információ állt 
rendelkezésükre a választáshoz.

A kutatók egy korábbi vizsgálattal 
kimutatták, hogy a vázrendszer moz-
gatását végző agykérgi területek sejt-
jeiből regisztrálható aktivitás követi a 

próbák során felgyülemlő információt. 
A könnyű próbákon - amelyeknél a 
zsetonok eloszlásának mintázata egy-
értelművé teszi a helyes választást - a 
választáshoz szükséges mozgást létre-
hozó sejtekben fokozódik az aktivitás, 
majd végül néhány 100 milliszekun-
dummal a mozgás beindulása előtt 
tetőzik, a másik mozdulatért felelős 
sejtek pedig legátlódnak. A nehéz pró-
bákon a sejtek aktivitása ingadozik, de 
a döntés meghozása után ez esetben is 
hasonló jel regisztrálható a megfelelő 
mozdulatot kódoló sejtekből.

A tesztelés során a próbák blokkokat 
alkottak, a blokkok lehettek gyorsak és 
lassúak is, attól függően, hogy a döntés 
meghozása után mekkora sebességgel 
kerültek a zsetonok végleges helyükre. 
Mivel a blokkok időkorlátosak voltak, 
a gyors blokkokban a gyorsabb dönté-
sek több próba elvégzését tették lehe-
tővé, ami potenciálisan több gyümölcs-
levet jelentett a makákók számára. A 
hamarabb kivitelezett válaszok ereje és 
sebessége is nagyobb volt, ami egybe-
vág a bazális ganglionok sérülésének 
hatását leíró tanulmánnyal. A bazális 
ganglionok sejtjei között találtak olya-
nokat, amelyek egyre fokozódó akti-
vitást mutattak a döntés mérlegelése 
során. A gyors blokkok alatt ezek a sej-
tek több akciós potenciált generáltak, 
nagyobb aktivitást mutattak, vagyis 
működésük megfeleltethető a sürgős-
séget kódoló jelnek.

A kísérletek alapján úgy tűnik, hogy 
az agykérgi mozgató területek azon 
sejtjei, melyek a lehetséges mozdulatok 
kivitelezését irányítják, a mérlegelés so-
rán aktivitásukkal követik a rendelke-
zésre álló információ súlyát. Eközben a 
bazális ganglionokban a döntéshozás 
sürgősségét kódoló jel generálódik. Ha 
ez a jel az információ súlyával kombi-
nálódva túllép egy bizonyos határérté-
ket, akkor megszületik a döntés, vagy-
is elkezdődik a mozgás kivitelezése. 
A kutatások tehát a döntéshozás ne-
urális alapjait feszegették, ami szá-
mos pszichiátriai zavarban működik 
elégtelenül. Továbbá az idei Közgaz-
dasági Nobel-emlékdíj átvevőjének 
(Richard Thalernek) a munkássá-
ga éppen arra hívja fel a figyelmet, 
hogy az emberek által hozott dönté-
sek esetenként jócskán eltérnek az el-
méletileg optimális választástól, vagyis 
a komplikált modern világban mind-
annyian ki vagyunk téve agyműködé-
sünk korlátainak.

reichardt richárd

A zsetonok az idő elteltével  
a középső körből a szélső körök 

valamelyikébe kerülnek, a cél kitalálni 
melyikben lesz több, az összes zseton 

elosztása után 
(FORRÁS: THURA ÉS CISEK, 2017)
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B E S Z É L G E T É S  PA B E S C H I T Z  V I R Á G G A L

A RÉGÉSZET ROMANTIKÁJA 
ÉS A VALÓSÁG

A régészetnek számtalan érdekes ága van, a legtöbb ember mégis a forró 
sivatagi homokra, a piramisokra vagy az ókori sírok feltárására gondol 
ezzel kapcsolatban. Talán ezért sem jut sokaknak eszébe, hogy ezt a 
területet nők is művelik. Pabeschitz Virág PhD-hallgató utazórégészként 
több közel-keleti ásatáson dolgozott már, így fiatal kora ellenére is jelen-
tős tapasztalattal rendelkezik. Vele beszélgettünk arról, hogy nőként 

hogyan látja a régészet romantikáját és a valóságot. 
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ben érvényesülni, de egyáltalán nem 
olyan rossz a helyzet, mint amilyennek 
Európából gondoljuk. Néhány rendez-
vényen voltak kevésbé pozitív élmé-
nyeim is, de azt meg nekem kellett tu-
domásul venni, hogy bizonyos helyi 
szokásokat el kell fogadni.
– A régészetről sokaknak Egyiptom 
és az egyiptológia jut eszébe. Mik a 
különbségek?
– Az egyiptológia hagyományosan egy 
nyelvi szak a legtöbb egyetemen. A ré-
gészet sokkal általánosabb tudomány, 
ahol nem csak Egyiptomról van szó. 
Egy régész egy ásatást el tud végezni a 
világ bármely pontján attól függetle-
nül, hogy tudja-e olvasni az adott nyel-
vet. Az ásatás technikája mindenhol 
ugyanaz. Röviden úgy lehetne meg-
válaszolni a kérdést, hogy a régészek-
nek nem a nyelvészet az elsődleges for-
rása, hanem a régészeti leletek. Ma-
gyarországon, ha valaki egyiptomi ré-
gészettel szeretne foglalkozni, akkor 
mind a két szakot érdemes elvégezni.
– Jelenleg is Kairóban dolgozik a 
doktoriján. Milyen témát kutat?
– A doktorim témája a régészet társa-
dalomformáló szerepe az UNESCO 
núbiai kampányának idején, az 1960-as 
években. Maga a doktori a holland lei-
deni és a belga leuveni egyetemek kö-
zös programja. Azt vizsgálom, hogy a 
régészet, illetve maguk a régészek mi-
lyen hatással voltak az ott élő közössé-
gekre, az ott élő emberek életére. In-
terjúkat készítek azokkal, akik átélték 
ezt az időszakot és azt vizsgálom, hogy 
az elbeszélt történelem hogyan lehet ré-
sze a régészet tudományának. 

Fő feladatom a doktorim írása mellett 
jelenleg a tanítás. A kairói Holland-
Flamand Intézetben dolgozom docens-
ként, vagyis belga és holland BA és MA 
szakos hallgatókat tanítok. Illetve részt 
veszek az intézet konferenciáinak és 
más eseményeinek szervezésében is. 
– Az első ásatásán mit kutatott 
Egyiptomban? 
– Az első régészeti expedíció, amiben 
dolgozhattam, Gízában a piramisépí-
tők városának a feltárása volt. Ez egy 
több, mint 20 éves projekt, Mark 
Lehner, világhírű régész vezetésével. 
Ennek a városnak a feltárása bizonyí-
totta be véglegesen, hogy a piramisokat 
nem rabszolgák építették, hanem helyi 
emberek, akik itt laktak az építkezés 
során. Az ásatások során rengeteg in-
formáció látott napvilágot a piramis-
építők mindennapjairól, az ellátásukról, 
életkörülményeikről. A város melletti 
temetőből többek között az is kiderült, 
hogy volt, aki egyszerű kőhordóként 
kezdte, később pedig ennek a munká-
nak a felügyelője lett. Tehát látható, 
hogy volt előrelépési lehetőség és ezek 
az emberek egyáltalán nem rabszolga-
ként voltak kezelve. Az állatcsontok 
alapján tudni lehet, hogy többek között 
borjúhúst is kaptak, ami rendkívül drá-
ga élelem volt Egyiptomban is. A vá-
rosban feltárásra kerültek a szállásaik, 
silók, pékségek, halfeldolgozó műhe-
lyek, rezidenciák. Tehát, ha valaki azt 
hiszi, hogy a piramisokat ufók építet-
ték, akkor, amikor meglátogatja a pira-
misokat, a szfinx-szel szemben állva te-
kintsen el balra, és látni fogja azt a vá-
rost, ahol a piramisépítők laktak.

– Hogy jut eszébe egy fiatal lány-
nak, hogy régész legyen, különös te-
kintettel arra, hogy az ásatásokon 
végzett munka egyáltalán nem tűnik 
leányálomnak?
– 12 éves voltam, amikor olvastam 
egy regényt, ami Howard Carter, a 
Tutanhamon sír megtalálójának az 
életéről szólt. Rendkívül érdekes és 
egzotikus volt számomra a történet, 
Egyiptom, a sivatag, és így döntöt-
tem el kislányként, hogy régész le-
szek és majd egyszer a sivatagban 
szeretnék dolgozni.

Két évvel később a szülővárosom-
ban, Szentendrén a római erőd feltárá-
sára diákokat kerestek, 16 éves kortól 
lehetett volna jelentkezni, de meg-
győztem a vezetőket, hogy minden-
képpen régész szeretnék lenni és ne-
kem is részt kell vennem az ásatáson. 
Belementek, ott ragadtam és ezek 
után minden nyáron visszamehettem, 
sőt később Aquincumban is megfor-
dultam. Mire pályát kellett választani, 
nem volt kérdés, hogy az ELTE régé-
szet szakára fogok jelentkezni. Na-
gyon tetszett a fizikai és szellemi mun-
ka kettőssége. A terepen sok emberrel 
kell együtt dolgozni, munkásokkal, 
specialistákkal és más régészekkel, így 
ez valóban egy sokrétű csapatmunka. 
Van benne a menedzsmenttől kezdve 
a pénzügyön keresztül pszichológia, 
logisztika és sok minden más. Mind-
eközben az ember a múlttal foglalko-
zik, úgyhogy megvan az a bizonyos 
nosztalgikus, romantikus érzés, ami 
eredendően megfogott a szakmában. 
Nem mondom, hogy könnyű munka, 
de úgy érzem, jó döntést hoztam. 
– Számít-e ezen a területen, hogy va-
laki fiatal és nő, mint jelen esetben ön?
– Érdekes, hogy azokon az ásatásokon, 
ahol eddig dolgoztam, több volt a nő, 
mint a férfi és úgy általában több a női 
utazórégész, mint a férfi. Múzeumi 
körökben vagy az egyetemi szférában 
viszont több a férfi. Külföldön nem 
számít, hogy nő vagyok és az se, hogy 
fiatal. Azt nézik, mennyi ásatási ta-
pasztalatom van. Az, hogy nő vagyok, 
az a Közel-Keleten – úgy mondanám, 
hogy – nem előny, de nem is olyan bor-
zasztó nagy hátrány. Más a viszonyom 
is a helyekkel, mert a munkások tőlem 
kapják a fizetésüket, én vagyok a fő-
nökük, ezért sem ért engem soha sem-
milyen atrocitás. Azt nyilván meg kell 
tanulni, hogyan lehet ebben a helyzet-

Pabeschitz Virág diákjával egy egyiptomi múmia feltárásán dolgozik
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még mindig nem megnyugtató és tel-
jes körű a válasz. Például pontosan ho-
gyan és miért váltott az emberiség a 
földművelésre, milyen társadalmi be-
rendezkedés jellemezte ezeket a korai 
közösségeket, milyen volt a hitvilág. 
Egyiptom kapcsán nem tudjuk ponto-
san az egyiptomi népnek az eredetét, 
sok kérdés nem tisztázott a piramisok 
építésével kapcsolatban sem. A régé-
szet egy nagy puzzle, aminek csak ap-
ró szeletkéit ismerjük. Képzeljük el, 
hogy hány város, hány temető, hány 
lelőhely van Egyiptomban. Ezt szoroz-
zuk meg több ezerrel és akkor meg-
kapjuk a kérdések számát.  

Hadd mondjak egy példát. A 
kurdisztáni ásatásomon mintát vet-
tünk egy hellenisztikus szobron lévő 
festékmaradványokból, illetve az ása-
tás alatt álló épület másik pontján elő-
került kerámiák alján lévő pigment-
ma rad vá nyok ból. Gyanúsan hasonló-
ak voltak ránézésre és a kémiai vizsgá-
latok után kiderült, hogy a két anyag 
valóban megegyezik, sőt a laborvizs-
gálatokból tudni lehet, hogy pontosan 
miből és hogyan készült az adott fes-
ték és a hozzá szükséges egyik kompo-
nenst kilométerre pontosan honnan 
szerezték be hozzá! Vagyis informá-
ciókat kapunk arról, hogy milyen le-
hetett az eredeti színe a festéknek, 
hogy egy bizonyos technológia, 
amivel előállították, az létezett ab-
ban a korban.  Talán valamilyen ke-
reskedelmi útvonalon jutott el ide az 
adott festék.  Felmerülnek kérdések, 
hogy például hol állították elő a festé-
ket? A mi városunkban vagy valahol 
máshol és utána szállították ide? Ez 
csak erre a városra jellemző vagy a 

– Nemrég előadást tartott Budapesten, 
melynek egy része a XXI. század 
régészeti módszereiről szólt. Mi az, 
amit a korábbi kutatási módszerekkel 
nem lehetett megtudni? 
– Napjainkban számtalan természettu-
dományos vizsgálat elvégzésére nyílik 
lehetősége a régészeknek. Példaként 
említhetném akár a stronciumizotópos 
vagy különböző kollagén vizsgálato-
kat, amik segítségével ma már meg le-
het mondani, hogy az adott személy 
milyen diétán volt élete során, milyen 
környezetben élt, elvándorolt-e később. 
Az antropológusok egészen pontosan 
meg tudják mondani, hány évesen és 
hogyan haltak meg, milyen fizikai ter-
helésnek voltak kitéve. Hasonló vizsgá-
latokat állatcsontokon is el lehet végezni 
és rengeteg információt kapunk a házi-
asításról, az állatok vágásáról vagy, 
hogy a különböző állatfajokat mikortól 
és mire kezdték el az emberek tartani. 
De említhetném a pollenvizsgálatokat, 
a C14-es kormeghatározást, a számta-
lan anyagvizsgálati lehetőséget, amiből 
nagyon érdekes környezetrekonstruk-
ciókra nyílik lehetőség és rengeteg apró 
részlet derül ki a flóra, a fauna, a vízel-
látottság és egyéb kérdések kapcsán. 
Éppen ezért a régészetben nagyon nagy 
hangsúlyt fektetünk a mintavételre: ta-
lajból, csontokból, faszén darabokból, a 
sírok különböző pontjairól, az épen elő-
került kerámiák aljából, mindenből, 
amin vizsgálatokat lehet végezni. 
– Ennek fényében van-e még olyan 
alapvető kérdés, amire választ keresnek?
– Természetesen a régészetben renge-
teg a nyitott kérdés, illetve sok olyan 
kérdés van, amire léteznek különböző 
feltételezések és tudunk részleteket, de 

régióban általános volt a használata? 
Miért volt a csésze és a szobor két kü-
lönböző helyiségben? Éppen festették a 
szobrot és valami megzavarta őket 
vagy már befejezték a szobor festését? 
Vajon ahol a csészét találtuk, az a 
tárolóhelyiség, ahol a festékeket tartot-
ták? De akkor miért nem volt ott más 
erre a funkcióra utaló nyom? Valaki 
csak elejtette és csak úgy otthagyta 
ezt a drága anyagot az ép csészében? 
Számtalan kérdés és részlet, amit 
nem ismerünk, de ahogy az ásatás 
halad, a régész úgy tud meg egyre 
több információt.  A régészet olyan, 
mint egy detektívmunka, ahol re-
mélhetőleg minden apró részlet a film 
végén összeáll. 
– A már említett előadásán számos 
olyan etikai kérdést is említett a ré-
gészeti kutatásokkal kapcsolatban, 
amelyekre nagyon nehéz egzakt vá-
laszt adni. Tudna olyan problémát 
mondani, amire van válasz és a gya-
korlatban is működik?
– Ma már nemzetközi egyezmények és 
jogszabályok léteznek arra vonatkozó-
an, hogy a műkincsek melyik ország-
ban maradnak, melyik országba vihe-
tőek és melyeket hol lehet kiállítani. 
Arra is minden országnak van saját sza-
bályozása, hogy a helyi ásatásokból 
mennyi műtárgy marad az országban 
és mennyit vihetnek el a külföldi misz-
sziók. Ez abszolút pozitív fejlődés. Az 
egy másik kérdés, hogy az illegális mű-
kincs-kereskedelem ellen még mindig 
nagyon nehezen tudnak fellépni az or-
szágok. Az egy üdvös tendencia, hogy 
a régészeket egyre több kérdésben be-
vonják a döntéshozatalba.
– Hogy látja a régészet és a saját 
jövőjét? 
– Nagyon remélem, hogy a világ min-
den táján szabályozva lesz egyszer, 
hogy az építkezések előtt megfelelő 
idő, pénz és energia jusson a régészeti 
feltárásokra úgy, hogy a beruházók 
érdekei se sérüljenek. Sok államban 
megvan ez az egyensúly, de nagyon 
sok helyen még nincs. És persze jó len-
ne, ha több forrás jutna régészetre.

A saját jövőmben leginkább közös-
ségi régészettel szeretnék foglalkozni 
és remélem egyszer lehetőségem nyí-
lik saját projektet vezetni, ahol szeret-
nék nagy hangsúlyt fektetni a követ-
kező generáció régészeti képzésére és 
a tudományos ismeretterjesztésre. 

Trupka ZolTán

Egyiptomban, a piramisépítők városában
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A Zempléni-hegység lábánál, a 
Bodrog folyó mentén, illetve a 
Bodrog és a Tisza összefolyá-

sánál húzódó Tokaj-Hegyaljának föld-
történetileg és földrajzilag is egyedülál-
ló adottságai vannak. A mállékony, 
vulkanikus és posztvulkanikus tevé-
kenységgel keletkezett kőzetek sok-
féle talajtípus kialakulását eredmé-
nyezték. A talaj összetétele kihatással 
van a talaj termőerejére, ásványi-
anyag-tartalmára, hőelnyelő, -tároló 
és -visszasugárzó képességére. 

A kedvező fekvésű lejtők, a nagy be-
sugárzás, a Bodrog és a Tisza folyók 
közelsége, valamint a hosszú ősz ked-
vező klimatikus feltételeket teremt a 
Botrytis cinera penészgomba megtelepe-
déséhez, amely a szőlőszemek aszúso-
dásához vezet. A sajátos mikroklímá-
nak köszönhetően a pincék falán kü-
lönleges pincepenész, a Gladosporium 
cellare telepedik meg, mely jótékony ha-

tással van a bor érési folyamatára. A 
hordókészítés kiváló faanyagát adja a 
közeli hegyek magasabb övezeteiben 
megtelepült kocsánytalan tölgy, a belőle 
készített hordó meghatározó a bor aro-
májára, színére, érési folyamatára. A 
geológia, a klíma, a szőlőfajták, vala-
mint a hegyaljai termelők tapasztalata 
és föld iránti szeretete együtt képes ar-
ra, hogy az itt termő borok a maguk 
változatosságukban és egyediségükben 
tudják megmutatni termőhelyüket.

A káliumtól az arzénig
A kémia tudománya csak a múlt század-
ban kezdett érdeklődni a bor összetétele 
és a keletkezése során lejátszódó vegyi fo-
lyamatok iránt. Az eddig megszerzett 
tudás korántsem teljes, hiszen a bor ke-
letkezéséért több ezer komponens 
komplex hatása felelős. Noha ezeknek 
az anyagoknak a túlnyomó része igen 
kis mennyiségben van jelen, a bor töké-

letes megismeréséhez 
minden komponens mi-
nőségi és mennyiségi is-
merete szükséges. A vizs-
gálatok mindemellett 
adalékokkal szolgálhat-
nak a bornak tulajdoní-
tott élettani hatások értel-
mezéséhez is. 

A borok összetételét te-
kintve a kationok közül 
jelentősebb a kálium, a 
nátrium, a kalcium, a 
magnézium, ezenkívül 
néhány mg/l-es kon-
centrációban a vas, a réz, 
a mangán, az alumíni-
um, a cink, az ólom, 

nyomokban az arzén. A magyar borok 
nátriumtartalma átlagosan 10–50 mg/l. 
A borok pH-értéke és alkoholtartalma 
mellett a nátrium minden sója jól oldó-
dik, ezért mennyisége változatlan, ki-
csapódás során nem csökken, s valame-
lyest több nátrium található bennük, 
mint a mustjukban, mivel tulajdonkép-
pen nincs jelen a nátriumkoncentrációt 
csökkentő tényező. Kutatások kimutat-
ták, hogy azok a borok, melyek tenger-
parton vagy vulkanikus eredetű talajon 
található szőlőültetvényekről származ-
nak, az átlagosnál jóval nagyobb meny-
nyiségben tartalmaznak nátriumot.

A kalcium mennyisége elsősorban a 
bor stabilitása szempontjából lényeges, 
hiszen a kalciumion a bor szerves sava-
inak egy részével csapadékot képez, 
melyek oldhatóságát az alkoholtarta-
lom növekedése továbbrontja, ezáltal 
zavarosodás léphet fel – ennek veszélyé-
vel 80 mg/l kalciumtartalom felett kell 
számolnunk. (A vörösborok oldott kal-
ciumtartalma átlagosan 70–120 mg/l, 
a fehérboroké 60–100 mg/l.) A kalci-
um és magnézium közös hatása, hogy 
viszonylag nagy mennyiségük és két-
szeres pozitív töltésük által növelik az 
ionerősséget, így elősegítik a kolloidok 
kicsapását, azaz a bor tisztulását.

A szőlőlé és a must természetes vastar-
talma mindössze néhány mg/l. A borok 
magasabb vastartalma technológiai 
okokra vezethető vissza. Átlagos meny-
nyisége 5–15 mg/l között változik, de 
ettől jóval nagyobb mértékben is előfor-
dulhat. A mustokban és a borokban a 
vas II. és/vagy a vas III. oxidációs for-
mában van jelen: a borokban többnyi-
re Fe(II), azaz ferrovas található, ez a 

TO K A J I  N E D Ü K  VA L L AT Á S A

DIÁKBORÁSZKÉNT  
A LABORBAN 

Tokaj-Hegyalja magában foglalja mindazt az egyedülálló, legalább ezeréves szőlészeti-borászati 
hagyományt, amely máig változatlan formában maradt fenn. A földrajzilag is egyedülálló adottságú 
borvidék – számos vulkán által körülhatárolva – talajainak sokszínűségével, kedvező fekvésű lejtőivel 
és kitűnő klímájával Burgundiához hasonlítható. E cikk arra keresi a választ, hogy az azonos évjáratú 
és fajtájú, valamint azonos eljárási módszerekkel készült borok fémtartalma mennyire függ a termő-

helytől és annak azonosítására milyen fémek alkalmasak? 

Portus
Harsányi

Oremus
Götz

Serpens

Holdvölgy

Degenfeld Sauska

A pincészetek termőterületeinek 
elhelyezkedése
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termőhelyek, a szőlőművelési módok és 
a borkészítési eljárások információinak 
összegyűjtése miatt. Választásom a 
2015-ös évjáratú furmintra esett és nyolc 
borászatra, melyek a következők vol-
tak: Gróf Degenfeld Szőlőbirtok, Harsá-
nyi Pincészet, Serpens Pincészet, Götz 
Pincészet, Tokaj-Oremus Pincészet, Hold-
völgy Pincészet, Tokaj-Portius Pincészet és 
Sauska Pincészet. A termőhelyek föld-
rajzi megoszlása, vagyis a pincészetek 
dűlői 3 csoportba sorolhatók: a Sá-
rospataktól északkeletre lévő terüle-
tek talaja agyagos erdőtalaj, a város-
tól délnyugatra lévő 3 dűlő löszös vá-
lyog és agyagtalaj keveréke, a tokaji  
3 területre pedig a  lösztalaj jellemző. 
A tapasztalatok alapján a vulkanikus 
talajon nehéz, testes, savas, tüzes, lassú 
fejlődésű borok teremnek, míg a löszta-
lajokra a színben gazdag, illatos, zama-
tos, közepes szárazanyag-tartalmú, al-
koholban gazdag borok jellemzők.

Az általam vizsgált 3 terület szőlőinek 
kitettsége eltért egymástól. Ugyanak-
kor a művelési módok (középmagas 
vagy alacsony kordon), a metszések (rö-
vidcsapos), valamint a növényvédelmi 
kezelések azonosak voltak a tanulmá-
nyozott ültetvényeken, különbségek 
mindössze azok életkorában és földrajzi 

forma azonban nem okoz töréseket, 
mert sói jól oldódnak a borok pH-tar-
tományában. A vasnak ez a formája re-
dukált környezetben fordul elő, a leve-
gőztetés és fejtés hatására Fe(III)-á, azaz 
ferrivassá oxidálódhat, amely 10 mg/l-
nél magasabb koncentrációban törése-
ket okozhat.

A szőlőből eredő mangán majdnem 
minden borban megtalálható, a ma-
gyar nedükben 0,5–5 mg/l mennyiség-
ben. A borkezelések általában nem 
csökkentik a mennyiségét, azonos sző-
lőből készített bor, illetve törkölybor és 
seprőbor mangántartalma az utóbbiak 
esetében jelentősen csökken – ez a bor-
hamisítást igazolhatja.

A magas alumíniumtartalom minőség-
rontó tényező, mert alumínium-
hidroxid-csapadék válhat ki, amely 
rosszul ülepedő kolloidot képez, így fe-
hér zavarosodást okoz. Elsődleges kon-
centrációja borokban 0,5–0,9 mg/l, de 
a technológiától függően ennek több-
szöröse is lehet.

A kiválasztottak 
Kutatásom első szakaszában több 
hegyaljai pincészetet kerestem fel, el-
sősorban a vizsgálatok tárgyát képező 
borok beszerzése céljából, valamint a 

elhelyezkedésében vannak. A céloknak 
megfelelően majdnem azonos módon 
történt a borok készítése is. A kellő in-
formáció megszerzése után került sor a 
borok érzékszervi bírálatára. A vizsgá-
latot 8 szakértő bíráló végezte, 9 érzék-
szervi jellemző pontozásával. A bírálati 
lapok összesítése alapján 3 arany, 4 ezüst 
és 1 bronzminősítés született. A maxi-
mum 100 pontból a legmagasabb 
összpontszámot a Harsányi Pincészet 
bora kapta (91,3), a legkisebbet pedig a 
Götz Pincészet furmintja (66,5). 

A rutinanalitikai vizsgálatokat Her-
mann Emerencia borász laborjában vé-
geztem. A minták előkészítése után 
borvizsgálati jegyzőkönyvet vezetve 
végeztem el az egyes összetevők meg-
határozását minden bor esetén. Ezek 
során a következő tartalmakra voltam 
kíváncsi: alkohol, cukor, titrálható sav, 
szabad/összes HSO, összes extrakt, 
cukormentes extrakt, illósav, valamint 
sűrűséget is mértem. Egyetlen összete-
vőben sem találtam jelentős eltérést, 
ami leginkább annak köszönhető, 
hogy megfelelő körülmények között 
és megfelelő ideig érlelt borokat vizs-
gálhattam. Mindenképpen meg kell 
említenem, hogy a Holdvölgy és a 
Degenfeld Pincészetek furmintjainak 

A vizsgált borok nehézfémtartalma A lítium és mangán főleg a talajból származik
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magasabb a cukortartalma, mint a 
többi bor esetén. Ez a két termőterület 
nagyobb mértékű aszúsodási hajlamá-
nak köszönhető, ám ez a tény nem be-
folyásolja a fémek mennyiségét.  

Furmint a grafitkemencében
A vizsgálati sorozatom lényegére az 
egri Eszterházy Károly Egyetem labor-
jában került sor, ahol a nyomelemekre 
vonatkozó analitikai műszeres mérése-
ket végezhettem. Ehhez atmoszféri-
kus roncsolással készítettem elő a min-
tákat, a fémtartalom meghatározására 
pedig grafitkemencés atomabszorpci-
ós készüléket használtam. A kapott 
eredmények alapján a borok toxikus 
nehézfémtartalma, mint például az 
ólom és a kadmium, amelyek legin-
kább antropogén hatásra kerülnek a 
termőterületekre, alacsony volt, jóval 
alatta maradt a kívánt határértékeknek. 
A főként a talajból borba kerülő fémek 
közül a többség mért koncentrációja saj-
nos nem mutatta a várt termőhelyi 
adottságokból származó különbséget. 
Például a lítium vagy a mangán értékei 
között nagy a szórás a borokban, de 
nem az eltérő termőhelyek miatt.

A nátrium mennyisége viszont olyan 
megoszlást mutatott, amely összefügg-
het a termőhelyi adottságokkal. A borok 
nátriumkoncentrációja a talaj alkálifém-
tartalmával függ össze, mivel az a bor-
készítés során csak kismértékben válto-
zik. A hasonló talajú dűlőkben termelt 
borok nátriummennyisége közötti elté-
réseket valószínűleg az okozza, hogy a 
lejtők kitettsége, meredeksége, tájolása 
befolyásolta e fém felvételét a talajból.

A főként technológiai vagy antro-
pogén eredetű szennyező fémek kon-
centrációi is nagy eltéréseket mutat-
tak, de ezt nagymértékben befolyá-
solhatták a borászati eljárások, a hasz-
nált borászati edények fajtája vagy 
például a derítés. A technológia és a 
bor érése során lejátszódó redoxi fo-
lyamatok leginkább a vastartalomra 
voltak hatással. Ezért fotometriásan 
meghatároztam a szabad vas(II)-
ionok koncentrációját, hogy az összes 
vas és ezen mennyiségek különbségei 
alapján képet kapjak a borok kötött 
vastartalmáról, illetve a vas(II)- és a 
vas(III)-ionok arányáról. A borhibák 
kialakulásában fontos szerepe van 
ezeknek a mennyiségeknek. A vizs-
gált borok ilyen szempontból is kivá-
lók voltak, alátámasztva az érzék-
szervi vizsgálatokat.

A polifenolok vizsgálata élettani hatá-
suk, továbbá a bor életében meghatá-
rozó szerepük miatt is rendkívül érde-
kes. Ez az egyik legjelentősebb ve-
gyületcsoport borászati szempont-
ból. Az összes polifenolkoncentrációt 
szintén fotometriás módszerrel hatá-
roztam meg. A polifenolok közül a 
galluszsav (hidrolizálható tannin) 
mennyiségének meghatározására volt 
lehetőségem. A borokban lévő hid ro li-
zál ható tannintartalom részben a 
tölgyfahordókból, részben a derítések 
során használt csersavkészítményből 
kerül a borba (a hidrolizálható tanni-
nok közül a legismertebbek a 
galluszsav és a di gallusz sav). A vizsgá-
latokat elvégezve a kapott értékek 
magas poli fe nol tar talmat mutattak. 

Egyebek mellett a po li fe nol -vegyületek 
biztosítják a borok kedvező élettani ha-
tásait. E tekintetben mindegyik vizs-
gált borról elmondható, hogy kiváló 
minőségű. Az eredmények megosz-
lása az egyes borok esetén teljesen 
összecseng az érzékszervi bírálatok 
eredményével: az arany minősítést ka-
pott borok polifenolkoncentrációja a 
legmagasabb.

Szubjektív minősítés,  
objektív mérések

A bor analitikai vizsgálata mind tu-
dományos, mind gazdasági szem-
pontból jelentős, hiszen segítséget 
nyújthat a hazai borok minőségének 
javításához. Az érzékszervi vizsgála-
tok mellett nagy szerepe van az ob-
jektív, mérhető paraméterek ismere-
tének a borkészítésben, illetve a mi-
nőség befolyásolásában. 

Analitikai vizsgálataim során a ka-
pott eredményeket statisztikailag fel-
dolgoztam: a különböző méréstechni-
kai és minta-előkészítési eljárások – 
láthattuk – egymás eredményeit erősí-
tik, a borok szubjektív minősítése 
teljes mértékben alátámasztható ob-
jektív analitikai mérésekkel. A rutin-
analitikai vizsgálatok és a műszeres 
mérések együtt tehát alkalmasak a bo-
rok minősítésére. Az érzékszervi mi-
nősítésnél hitelesebb képet kaphatunk 
a borok minőségéről objektív vizsgá-
latokkal. Ezért a jövőre nézve kiemel-
kedően fontos ezen eljárások egysze-
rűbbé tétele, illetve elterjesztése. 

Az is bebizonyosodott a vizsgálatok 
során, hogy a fémek közül a nátrium, 
illetve más alkáliák lehetnek alkalma-
sak az egyes termőhelyek azonosítására 
és ké sőb bi ek ben az eredetvédelemre. 
Az sem elhanyagolható szempont, 
hogy az általam vizsgált borok minősé-
ge kiváló és kedvező élettani hatású – 
mértékletes fogyasztásuk fontos egész-
ségünk megőrzése szempontjából.

   Dékány Lea

Cikkünk szerzője ezzel a pályamunkával – a Sá-
rospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
akkor 12. évfolyamos diákjaként – a TIT Kos-
suth Klub által szervezett  Országos Tudomá-
nyos és Technikai Diákalkotó Kiállítás 
(OTTDK) 2017. évi győztese, így részt vehetett 
a Nemzetközi Tudományos Kiállításon (Expo-
Sciences Internationale –  ESI, Tajvan, 2018. 
01.23 – 2018.02.03.). Felkészítő tanára: Halász 
László; Konzulense: Murányi Zoltán – A szerk.
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Bár sokan úgy képzelik, hogy a 
tenger mélyén végtelen csend 
honol, valójában ennek épp az 

ellenkezője igaz. Zuhogó eső, lecsapó 
villámok, megtörő hullámok, reccse-
nő jégtáblák, földrengések, vulkánki-
törések és különféle tengeri élőlények 
mind a vízalatti hangkavalkád forrá-
sai lehetnek, és akkor még a növekvő 
emberi jelenlétből származó mestersé-
ges hangokat nem is vettük számítás-
ba. Ráadásul ezek a legkülönfélébb 
eredetű hanghullámok a tenger mé-

C S E N D  A  L E L K E  M I N D E N N E K

ZAJOS SZOMSZÉDOK

lyén ötször gyorsabban haladnak, 
mint légkörben terjedő testvéreik, és 
(részben a kevesebb akadály miatt) 
azoknál lényegesen nagyobb távolság-
ra is eljuthatnak. Mindezek ismereté-
ben könnyen belátható, hogy egy 
olyan világban, ahol a napsugarak 
csupán a felső 200 méternyi vízoszlo-
pot világítják át és nagyjából 1 kilo-
méteres mélységben már éjjel-nappal 
tökéletes sötétség honol, a hangképzés 
és a hallás igencsak praktikus képes-
ségnek számít.

Zajbajok a zátonyon
Ahogyan arra Stephen Simpson tenger-
biológus a Kék bolygó 2. sorozat befeje-
ző epizódjában is rávilágított, a han-
goknak igen nagy szerepe van a nyüzs-
gő délkelet-ázsiai korallvárosokban élő 
halak életében is. A Némó nyomában cí-
mű film révén széles körben ismert bo-
hóchalat például tengeralatti meg-
figyelései során különösen beszédes-
nek találta. A hangok megfejtéséhez 
fejlett, többirányú hidrofonnal felsze-
relkezve úszott egy bohóchalcsalád 
közvetlen közelébe, ahol kamerákkal 
is rögzítette az egyedek viselkedé-
sét. Az már biztosnak tűnik, hogy a 
színes pikkelyesek pulzáló, pukka-
nó, morgó, bugyogó és csattanó 
hangjai mind-mind eltérő jelentés-
sel bírnak, a vízalatti nyelvjárás ér-
telmezéséhez használható ké zi-
szótár azonban még nem készült el 
teljesen. A kísérlet során ráadásul 
Stephen Simpson egy kis trükkhöz is fo-
lyamodott: beúsztatott a bohóchalak kö-
zelébe egy ellenséges korallpisztrángra 
hasonlító marionettbábut, hogy ra-
gadozó jelenlétében mutatott riasztásu-
kat is rögzíteni tudja anélkül, hogy 
veszélybe sodorná őket. A nőstények 
erre azon nyomban mélyen pulzálni 
kezdtek, mellyel próbálták elűzni a 
közelgő „ragadozót”, az utódok pe-
dig mindeközben olyan pukkanó 
hangokat adtak ki, mintha azt kia-
bálták volna: „még élek”.

A kutató azonban ugyanekkor egy 
sajnálatos eseménynek is tanúja volt: 
amikor a közelben elhaladt egy hajó, 

Ki ne ismerné azokat a hétvégi reggeleket, mikor egy fárasztó hét után végre egyszer tovább lehetne 
húzni a lóbőrt, de a szomszéd éppen akkor kerreg, csattog, zörög vagy zúg valamivel? Azt viszont már 
csak jóval kevesebben tudják, hogy modern világunk zajai nemcsak a pihenni vágyókat zavarják, 
hanem az apró pókoktól kezdve az óceán élőlényein át a méretes emlősökig számos állatcsoport 

viselkedésére is hatnak. De vajon van megoldás?

Szafarihajó várakozik utasaira a kilencvenes 
években elsüllyedt Salem Express komphajó 
roncsainál. Amikor nem közlekednek, a motorok 
alapjáraton akkor is működnek, hogy a hajót 
ellássák az alapvető rendszerek működtetéséhez 
szükséges elektromos árammal. 
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Lármás ladikok
A zajkeltő tevékenységek számos más 
esetben is befolyásolják a vízi állatcso-
portok (így a bálnák, orkák, delfinek 
és disznódelfinek) hallását, kommuni-
kációját, mozgását és élettartamát, ám 
a pontos részletek még nem minden 
esetben ismertek. A farokfoltos korall-
sügér zajos környezetben mutatott vi-
selkedéséről például Stephen Simpson 
és kollégái révén annyit tudunk, hogy 
amikor a megfigyelt egyedek hallot-
ták a motorcsónakok élőben hallható 
és hangfelvételről visszajátszott hang-
ját, a szimulált ragadozó támadásokra 
kevesebbszer és kevésbé gyorsan rea-
gáltak, mint zajmentes körülmények 
között. A zajok hatására átélt stressz 

olyan mély nyomot hagyott bennük, 
hogy túlélési esélyeik végeredményben 
feleződtek.

A motorcsónakhangok káros hatá-
sait Sophie Nedelec és munkatársai is 
tetten érték. A 2017 júniusában közölt 
tanulmányukban például arról szá-
moltak be, hogy a zajos ívóhelyen ki-
fejlődő tüskés korallsügérek túlélési 
lehetőségei csendes vidéken élő tár-
saikéhoz képest nagymértékben le-
csökkentek, mert a motorcsónakok 

a bohóchalak teljesen összezavarodtak. 
A motorhang elnyomta az egyedek ri-
asztó hangját, ennek következtében pe-
dig nem tudták egymást időben figyel-
meztetni a veszélyre, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a hajó elhaladásakor az 
egész bohóchalcsalád jóval sebezhetőbbé 
vált. A szakértő szerint a felfedezés más 
zátonyhalakra nézve is aggasztó lehet: 
„Ha arra gondolunk, mennyi hajó megy el a 
felszínen, és mennyi fúrást és zajjal járó tevé-
kenységet végzünk az óceánban, akkor rájö-
vünk arra, hogy a biológiai zajok elfojtásával 
elvesszük az állatoktól azt a lehetőséget, hogy 
kommunikáljanak egymással.”

A fentieken kívül más probléma is 
van: a bohóchalak újonnan kikelő utó-
dai természetes körülmények között 
azonnal a nyílt óceánba sodródnak, 
ahol addig táplálkoznak és fejlődnek, 
míg elég erősek nem lesznek ahhoz, 
hogy visszatérjenek a kifejlődési helyü-
ket jelentő zátonyhoz. Stephen Simp-
son szerint azonban „kész csoda, hogy az 
általunk kiadott zajok mellett még hallják 
a zátony hangjait”, és egyáltalán képe-
sek visszatalálni a megfelelő élőhelyre. 

Búvár kezdi merülését a horvátországi  
Pag-sziget mellett a Riba T nevű, időnként 

búvároknak is helyt adó halászhajóról. A nagy 
dízel hajómotorok zúgását messziről hallani. 

Búvárfotós tér vissza egy merülés végén 
hajójához a Vörös-tenger egyik merülőhelyén. 

Néhol a hajóforgalom már akkora, hogy  
ez a visszatérés kifejezetten veszélyes is lehet, 
annyi hajó és zodiac (merev aljú gumicsónak) 

cikáz a búvárok között. 
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márpedig a paraziták eltakarítása 
kulcsfontosságú a korallzátonyok 
egészségének és sokféleségének 
megóvásában. A kutatók 2017 au-
gusztusában közölt megfigyelései 
szerint a tiszto ga tó halak zajos kör-
nyezetben csaltak egy picit: parazi-
ták helyett ilyenkor szívesebben 
majszolták a páciensek testét védő 
nyálkás bevonatot. A nagyobb testű 
halak pedig ahelyett, hogy elza-
varták volna a zsiványokat, hagy-
ták nyam mogni őket. 

gyakori elhaladása miatt szüleik za-
varodottá váltak. A növekvő stressz 
hatására az utódok táplálása és őrzése 
helyett a halszülők inkább azzal fog-
lalkoztak, hogy időről időre megtá-
madták az ívóhely közelében úszó tel-
jesen ártalmatlan halakat, a szemfüles 
valódi ragadozók pedig ezt kihasz-
nálva könnyen megtámadhatták a 
védtelenül hátra ha gyott porontyokat. 
Ennek következtében a kutatók által 
12 napon keresztül megfigyelt 19 zaj-
ban élő halcsalád közül 6 esetében az 
összes utód elpusztult a vizsgált idő-
szak végére.

Sophie Nedelec és kollégái szerint a 
nagyobb halak testéről parazitákat fo-
gyasztó tisztogatóhalak és pácienseik 
viselkedése egyaránt megváltozott a 
motor- és propellerzúgás hatására, 

Ismeretlen kockázatok
Bár a haditengerészeti tevékenységekre 
szigorú környezetvédelmi előírások 
vonatkoznak, a szonár használatakor 
keletkező zaj gerinctelen szervezetekre 
kifejtett negatív hatásairól még nem 
tudunk eleget, így ezeket az egyébként 
is nehezen mérhető hatásokat a szabá-
lyozások sem érintik. Hogy az ezzel 
kapcsolatos ismereteink bővülhesse-
nek, Georges Dossot és kollégái a hajók 
és a szonár által keltett zajok tarisznya-
rákok, valamint amerikai homárok vi-
selkedésére gyakorolt hatásainak elem-
zésére vállalkoztak. A hétnapos kísérlet 
eredményei azt mutatják, hogy a zaj-
nak kitett egyedek jóval agresszíveb-
bek lettek, mint csendes környezetben 
tartott társaik. 

Farkassügérek vizsgálatakor Ilaria 
Spiga és kollégái szintén ehhez hasonló 
eredményre jutottak 2017 nyarán. A 
kutatók szerint a partmenti cölöpverő-
gépek működésekor megfigyelt sügé-
rek lényegesen nagyobb stressznek vol-
tak kitéve, melynek következtében saj-
nálatos módon a ragadozók jelenléte 

Egy ritka, hajnali kozmikus együttállás  
a Vörös-tenger mélyéről nézve: egymás mellett 

a két modern testvérhajó, a Cassiopeia és 
az Androméda. A motorok korszerűsítésével 

jelentősen csökkenthető a zátonyokat és azok 
lakóit (továbbá a búvárokat) érő zajártalom. 

Szafarihajó várakozik egy zátony felett  
valahol a Vörös-tengeren. Manapság már 

nagyon ritka az olyan merülőhely a partközeli 
vizeken, ahol csak egy hajóval találkozunk, 
állandósult a csúcsforgalom. Nem ritka az 

sem, hogy a későn érkező hajó már nem talál 
rendes lekötőhelyet, és rengeteg „rutinozásra” 

kényszerül (ennek minden kellemetlen 
mellékhatásával: zajártalom, gázolajszag). 

(TÖKÖLYI CSABA FELVÉTELEI)
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sem igazán zavarta őket. További gon-
dot jelent, hogy a farkassügérek egyes 
esetekben aktívan el is kerülték a lár-
mának kitett területeket, ami pedig a 
megszokott ívóhelyektől való esetleges 
távolmaradásuk révén szaporodásukat 
is gátolhatja. A cölöpverőgépek hangja 
a farkassügérraj összehangolt mozgását 
és kohézióját is rontotta, James Herbert-
Read és kollégáinak 2017 őszén közzé-
tett tanulmánya szerint, pedig a halak 
rajokon belüli összetartása elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy az egyedek infor-
mációt cseréljenek egymással és közös 
erővel kerüljék el a ragadozókat. 

Fogyatkozó ízeltlábúak
Bár eddig csak tengerekről esett szó, a 
zajszennyezés a szárazföld élőlényeit – 
a madarak és békák násztevékenysé-
gét, a denevérek táplálkozását és a ro-
varok viselkedését – sem kíméli. Aho-
gyan az például az Amerikai Egyesült 
Államok második legnagyobb gáz-
mezőjénél végzett vizsgálat eredmé-
nyeiből is kitűnik, a földgáz-komp-
resszorok folyamatos, alacsony frek-
venciájú zaja nagymértékben zavarja 
azon ízeltlábúak ragadozó előli rejtőz-
ködését, pár- és táplálékkeresését, illet-
ve kommunikációját, melyek ezeknél 
a viselkedési helyzeteknél normál eset-
ben hangokat és rezgéseket hívnának 
segítségül. A Jessie Bunkley és kollé-
gái által közölt tanulmány szerint a 
vizsgált kompresszorzajos területe-
ken szignifikánsan kevesebb szöcské-
vel, pókhangyával és farkaspókfélével, 
valamint 95 százalékkal kevesebb bar-
langi szöcskével lehetett találkozni, 
mint a csendes élőhelyeken, miközben 
az ugrópókokat, kövipókokat, han-
gyákat és levélbogárféléket látszólag 
közömbösen érintették a fülsüketítő za-
jok. Meglepő eredmény, hogy a gáz-
kompresszorok lármája a mezeikabócák 
egyedszámának növekedéséhez veze-
tett, ami arra utal, hogy számukra ez 
a zaj egyfajta védőpajzsként működ-
het, ami elrejti őket és mozgásukat 
természetes ellenségeik elől. Ezek az 
ízeltlábú-közösségben tapasztalható 
változások a 2017 márciusában köz-
zétett tanulmány szerint nagyobb 
léptékű ökológiai következmények-
kel is járhatnak, hiszen a rovarok és 
pókok a táplálékláncok fontos része-
it képezik, továbbá lényeges szere-
pük van a lebontásban és a növények 
beporzásában is. 

Csendesebb jövő?
A környezetszennyezés egyéb formáit 
és azok csökkentésének lehetőségeit 
már lényegesen jobban ismerjük, mint 
a sokak számára bizonyosan újdonság-
ként ható hangszennyezést, ugyanis 
valójában csak mostanában kezdtünk 
rádöbbenni arra, hogy zajongásunk 
mekkora hatással van bolygónk lakói-
nak életére. A közelmúltig még azt 
sem tudtuk, hogy az édesvízi malacké-
pű teknősök táplálkozás, fészekrakás és 
sütkérezés közben egyáltalán képesek 
kommunikálni egymással, ma pedig 
Camila Ferrara és kollégái már arra fi-
gyelmeztetnek, hogy ezt a párbeszédet 
szintén megzavarhatják a közeli zajok. 
Az érintett fajok védelmében tehát 
kulcsfontosságú lenne a tengeri hajózás 
és a partmenti fejlesztések hang ha tá sai-
val kapcsolatos szabályozások szi go rí-
tása, melynek tekintetében Steve Simp-
son tengerbiológus is igen elkötelezett: 
„A zajokat tudjuk kontrollálni: megvá-
laszthatjuk hol és mikor generáljuk őket és 
csökkenthetjük a mennyiségüket is. És ezt 
akár már ma elkezdhetjük.”

A probléma kapcsán emellett olyan 
fáradhatatlan szakértők munkája is re-
ménysugár lehet, mint amilyen Ed-
mund Gerstein és felesége, Laura. Ők 
fedezték fel, hogy a csónakokkal, 

hajókkal és uszályokkal való tompítat-
lan ütközés azért okozza évi száz 
lamantin vesztét, mert a tengeri emlő-
sök egész egyszerűen nem hallják azok 
közeledését, így pedig kikerülni sem 
tudják őket. Míg ugyanis a lamantinok 
hallása különösen 16 000 és 18 000 ki-
lohertz között kiváló, az elhaladó hajók 
motorzaja teljesen más frekvenciájú: 
0,05 és 0,8 kilohertz közé esik. Ezzel a 
fontos információval felfegyverkezve 
a házaspár kifejlesztett egy la man tin-
riasz tót, mely kizárólag a Floridában 
igen népszerű emlősök számára hallha-
tó frekvencián jelez, ha hajó közeledik. 
A teszt eredménye drámainak bizo-
nyult: amikor a hajók riasztó nélkül kö-
zeledtek a lamantinok felé, az állatok 
95 százaléka semmit nem tett annak 
érdekében, hogy elkerülhesse az ütkö-
zést, ahogyan korábban sem. Az inno-
vatív eszköz beüzemelésével azonban a 
lamantinok 95 százaléka már akkor 
irányt változtatott, amikor a hajó még 
átlagosan 20 méter távolságra volt. A 
szabályozások szigorítása mellett tehát 
az érintett fajok viselkedésének minél 
pontosabb megismerése is segíthet ab-
ban, hogy a hangszennyezés biológiai 
sokféleséget érintő drámai hatásai ne 
harapózzanak el. 

Farkas alexandra

TENGERRENGÉS

Cikkünk képeinek fotósa, Tökölyi Csaba búvárfotós saját maga is megtapasztalta a ten-
ger alatti hangszennyezés hatásait. A legextrémebb élménye azonban nem a mestersé-
ges rezgésekhez, hanem egy különleges természeti jelenséghez kapcsolódik.

„Sok-sok éves búvárkarrierem során számtalan méretű hajó alatt volt szerencsém 
tartózkodni, így viszonylagos pontossággal meg tudom ítélni, hogy egy csónak, egy kis 
halászbárka, netán szafarihajó halad el felettem. Mindegyik hangos, de nem a felszínen 
érzékelhető, fülünkkel felfogható zaj ez. A víz alatt az igazán mély és erős hangokat meg-
éljük: az őket keltő vibrációk ebben a közegben sokkal hatékonyabban terjednek, így a 
hanghatáson kívül kényelmetlen rezgés formájában is érezzük őket a gyomrunkban. 
Erősebb zajforrás esetén sokkal kellemetlenebb tünetek is felléphetnek: fejfájás és 
orientációs zavarok keseríthetik meg azt a rövid időt, amíg a zajnak kitéve úszunk.

Tavaly áprilisban egy olyan élményben volt részem, amely mindenféle hajó okozta 
kellemetlenségen túltett: megmozdult alattam a tengerfenék! A Fülöp-szigeteken meglehe-
tősen gyakoriak a kisebb-nagyobb földrengések és tengerrengések, és nekem sikerült 
egy olyan helyen merülnöm éppen, amelynek közvetlen közelében kipattant egy közepe-
sebb rengés, szerencsére nem mélyen a kőzetlemezek között, hanem csak a felszín köze-
lében. Rövid, rémisztő és egyben valami ördögien csodálatos érzés volt; első pillanatra 
úgy tűnt, mintha egy óceánjáró húzott volna el felettünk a nem egészen 8 méter mély 
vízben. Egyszerre hallottam és minden porcikámban éreztem a természet erejét, és lát-
tam, ahogy az aljzaton a szabadon álló kövek, göröngyök megmoccannak, itt-ott apró ho-
mokfelhők kavarodnak és láttam búvártársaim szemében a zavarodottságot. Aztán né-
hány másodperc múlva mintha mi sem történt volna, kerestük tovább a fotótémákat, és 
folytattuk a merülést. A csoportunk további tagjai, akik éppen a merülések közötti felszíni 
időt töltötték egy közeli csónakon, mindebből semmit sem érzékeltek.”

Tökölyi  Csaba



B E S Z É L Ő  K É P E K
A kis téliaraszoló (Operophtera brumata) lepke azon kevés szárnyas rovarok közé sorolható, amelyek meglepő módon sö-
tétedés után, a hideg, késő őszi és téli hónapokban rajzanak (októbertől január elejéig, 2–8 Celsius-fokban). A töré-
keny lepkék libegése egészen valószerűtlen látványt nyújt a teljesen sötét vagy az ezüstös holdfényben derengő, 

kopasz téli erdőben. Ez az Európában és a Közel-Keleten elterjedt közönséges faj lombhullató erdőkben, parkok-
ban, nagyobb kertekben és gyümölcsösökben mindenütt megtalálható. A hím teste mindössze 15–17 milliméte-

res, szárnyfesztávolsága 28–33 milliméter.
Több más araszolólepke-fajhoz hasonlóan csak a hím lepkének van repülésre alkalmas szárnya, a nőstények csö-

kevényes szárnycsonkokkal rendelkeznek. A hím lepkék általában az első fagyok után – rendszerint néhány nap-
pal a nőstények előtt – kelnek ki a bábokból, majd az avaron vagy a fatörzsön pihennek. Szőcs Gábor, az 
MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának kutatója rámutatott, hogy a rovarok naplemente után kezdenek 
repülni, majd késő estig maradnak aktívak – akár még havazás közben is. A hímek feromonok alapján kere-
sik fel a fák törzseire felmászó szárny nélküli nőstényeket, majd megindul a párzás. Győrfi János rovar-

szakértő szerint a hímek ezt követően 2–3, a nőstények pedig 8–9 napig élnek. A megtermé-
kenyített nőstények a rügyek közelében helyezik el petéiket. A télen lerakott peték áttelel-
nek, majd tavasszal – a lombos fák fakadásával – kelnek ki a hernyók és kezdik meg a 
zsenge levelek fogyasztását, a nyarat pedig bábállapotban töltik. 

Varázslatos rajzásukat néhány évvel ezelőtt, egy estig húzódó téli túra során ta-
pasztaltam meg először a Börzsönyben. Később, 2016 novemberében egy nyir-

kos patakvölgyben újra találkoztunk. Ekkor elhatároztam, hogy megörökítem 
lenyűgöző repülésüket a csillagok alatt. A téma újszerűsége és kihívása el-

lenére ez nem tűnt lehetetlennek, végül az elképzelés egyetlen este való-
sággá vált. A hűvös hegyvidéki patakvölgy fái közé lépve szálló lepkék 

vettek körül, sokuk pedig a fák törzsein pihent. A kép legnagyobb 
technikai kihívása a lepke gyors röptének megfelelő élességi tar-

tományban történő megfagyasztása és a csillagos erdő együt-
tes ábrázolása volt, amit gépen belüli mul ti expo zíciós tech-

nikával lehetett megvalósítani. Ez azt jelenti, hogy egy koc-
kára két kép készült: az első a cikázva repdeső lepkére 
szűk rekesszel (nagy mélységélességgel) és 
stroboszkópvakuval, a második pedig a csillagokra te-
kert élességgel és eltérő beállításokkal (nyitott rekesz-
szel és hosszú expozíciós idővel). A több mint 100 
elkészült képből hármat sikerült élesre fotóznom, 
amiből a megvilágított lepke mindössze egy felvéte-
len került megfelelő kompozícióba.

Három hét múlva havazott: puha és friss a hóle-
pel, holdfény csillan, világít a patakvölgy, a hő-
mérséklet jeges, -6 Celsius-fok. A fák törzsein 
néhány dermedt, elpusztult lepke emlékeztet a 

hetekkel ezelőtti nagyobb rajzásukra, ami most 
átmenetileg szünetel. Enyhébb téli éjjelekről ál-

modom, amikor újabb téliaraszolók jönnek elő és a 
lombnélküli fák között törékeny lepkeszárnyak ke-

resik a forró szerelmet. Potyó Imre
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1. Hím kis téliaraszoló 

2. Tipikus élőhelyei lehetnek 
a párás, hegyvidéki 

patakvölgyek

3. Esti rajzás a lombnélküli fák 
között (Az Év Természetfotója 

– Magyarország 2017)

4. Fagyos szárnyak: 
hólepelben, fagyban

(A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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A játék, mint a társas érintkezés 
módja az egyik legrégibb vi-
selkedési forma, s nem csupán 

a gyermekkora jellemző. A társasjáté-
kok története ily módon több ezer éves 
távlatra nyúlik vissza, amelyből a Kis-
celli Múzeum a XVII. századtól megfi-
gyelhető fellendülést mutatja be a kor-
társ játékokkal bezárólag. A kiállítás ke-
reteit a Magyar Társasjátékos Szövetség 
kutatása képezi, az abban meghatáro-
zott nagy játékkategóriák térben színek 
szerint elkülönítve szerepelnek. 

A tárlaton az első kategóriába az 
ügyességi játékok tartoznak, köztük 
például a Villa Paletti (statikai-ügyes-

A  K I S C E L L I  M Ú Z E U M  K I Á L L Í T Á S A

TÁRSASJÁTÉK

ségi játék), amely 2002-ben Német-
országban az év játéka díjat nyerte, 
azonban mivel nem szükséges hoz-
zá több játékos, sokan vitatják tulaj-
donképpeni társasjáték voltát, aho-
gyan például a szintén idetartozó 
Jenga-ét is. A tárlat ilyen úton vált a 
magányos játékok kérdéskörére, s 
ez az első olyan kategória, amely a 
hagyományos társasjáték-értelme-
zések újradefiniálására indít, hiszen 
az említett két játék tulajdonképpen 
nem igényel társaságot. Emellett 
újabban már számos olyan játék is 
van, ami társasjáték-impressziót 
nyújt online keretek között is, illetve 

olyan változatok, amelyek 
a társasjátékoktól hagyo-
mányosan várt és megfo-
galmazott élményeket ki-
fejezetten egy játékos szá-
mára is képesek nyújtani, 
például  a Friday (Fried  man 
Friese kortárs játéktervező 
munkája), melynek alapötle-
tét Daniel Defoe Robinson 
című köny ve adta. 

A társasjátékok hagyomá-
nyos értelmezési kereteit to-
vább feszítik az igazi hun ga-
ri kum nak számító sza ba du-
ló szobák, melyből 2011-ben 
Budapesten nyílt az első. A 
jellemzően ódon bérházak 
pincéiben kialakított temati-
kus játékterekből 60 perc 
alatt kell a csapatoknak lo-
gikai feladványok megol-
dásán keresztül kijutni. 
Online változata is van 
már, az UNLOCK!, amely 
tulajdonképpen egy telefo-
nos applikáció, egyfajta ko-

operatív társasjáték, amely 3 külön törté-
nettel rendelkező virtuális szabaduló-
szobát tartalmaz.

A társasjáték fogalmának kereteit fe-
szegető játékokon túl a tárlat legna-
gyobb része a hagyományos, táblás já-
tékokat mutatja be tematikus elrende-
zésben, néhány kultikus darabot ki-
emelve, mint az Ember, ne mérgelődj!, 
a kígyók és létrák, a sakk, vagy a liba-
játék. A kígyók és létrák, illetve ennek 
változatai életutat szimbolizáló játékok, 
általában 10×10 mezős táblákból áll-
nak, melyeken az erények és a bűnök 
nyomán lehet felfelé, illetve lefelé ha-
ladni. A libajáték a XVI. században 

Mi a társasjáték? – tette fel a kérdést a Magyar Társasjátékos 
Egyesület 2012-ben egy kutatás során. Egy hagyományos 
értelemben vett beltéri, asztalon, táblán, dobókockával, eset-
leg kártyalapokkal, többek által művelt játék? Vagy lehet kültéri cselekvés, olykor elég egy játé-
kos, online kapcsolat is lehet a résztvevők között, felborítható, vagy egészében elvethető a 
hagyományos eszközkészlete? A Kiscelli Múzeum Te jössz? Kiállítás a társasjátékokról című 

tárlatának válasza: igen. A társasjáték mint fogalom kereteit mára szétfeszítették az újítások.
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A játszva tanulás elvén alapulnak a kü-
lönböző kvízjátékok, melyek általában 
szintén tematikus jellegűek, illetve élet-
kor szerint bontottak. A Montessori-
elvre, a gyermekek ösztönös kíváncsisá-
gára építő játékok színesebb és egyben 
mélyebb ismeret-elsajátítási módokat kí-
vánnak, ám felnőttek körében is kifeje-
zetten népszerű a tudás ily módon törté-
nő szélesítése, például a kocsmakvíz 
szubkultúrája. A társasjátékok világára 
(annak kvíz-, táblás vagy kártyajátékos 
formáira) a minőségi szórakozás és kö-
zösségi élmény jegyében egyre több 
vendéglátóhely épít. A kiállítás ezeket 
is bemutatja, párhuzamba és egyben 
ellentétbe is állítva a XIX. századi ka-
szinók világával. 

A tárlat számos, kortárs magyar játék-
fejlesztést is bemutat, köztük olyanokat 
is, amelyek kickstarter közösségi finan-
szírozással valósultak meg, például a 
2016-os Pesti Srácokat, amely 1956-os 
tematikájú kooperatív játék (alkotói: 
Vincze Mihály, Turczi Dávid és 
Nimmerforch Katalin), vagy Novotny 
Dóra Lakó-Társas játékát, ahol a társ-
bérlet útvesztőiben kell boldogulni. 

A modern társasjátékok egyre kifino-
multabban építenek a közösségi élmény, 
a stratégia és a különböző készségek fej-

lesztésének egyensúlyára, így például a 
LEGACY játékok, ahol minden parti 
hatással van a következőre, a dobozok-
ban lezárt csomagok vannak, melyek 
kinyitása egy bizonyos szituáció meglé-
tétől függ, a szabályok és a játékosok pe-
dig folyamatos fejlődésen mennek ke-
resztül. A játékok immár nem csupán a 
versengésélményre, a lehetséges nyerés-
élményre építenek, újabban a kooperatív 
játékváltozatok népszerűsége ugrott 
meg. Ezek között a PANDEMIC az 
egyik legsikeresebb márkanév, ahol a já-
ték során a Földet körülutazva állíthatók 
meg járványok, környezeti ártalmak stb. 

Az április 29-ig megtekinthető társas-
játék-kiállítás ezeken túl még számos 
szempontból járja körül a témát, izgal-
mas, gondolkodtató, önmagában is tár-
sas élmény. Ügyesen egyensúlyoz az is-
meretterjesztő, történeti és kortárs, lo-
gikai-gondolkodtató, és az élményre 
építő kiállítástípusok határán. Az intéz-
mény loft hatású templomterében a szí-
nekkel szeparált tematikus egységek 
adják a logikai keretet, egyben a látoga-
tót mintegy társasjáték-történeti játé-
kon vezeti keresztül, kiegészítve külön 
kialakított sarkokkal, ahol ki is próbál-
hatók az egyes játék típusok.

Bódai dalma

alakult ki, tulajdonképpen a lé pe ge tő-
já té kok őse, a tárlaton egy 1687-es vál-
tozata szerepel, amely I. József király 
(1705–1711) gyermekkori játéka volt. A 
kategória mai legnépszerűbb változata 
a Monopoly (eredeti néven Landlord’s 
Game), amelyet a XX. század elején al-
kotott meg Elizabeth Magie egy új 
adózási forma modellezésére, hogy be-
bizonyítsa, milyen gazdasági problé-
mákat okoz az egy kézben felhalmo-
zott nagymértékű ingatlanvagyon. A 
játékot némi módosítással az 1930-as 
években (miután egy játékgyár túlzottan 
bonyolultnak találta és elutasította) 
Charles Darrow kezdte el saját költségén 
gyártatni, immáron Monopoly néven.

A táblás, lépegető játékoknak mára, 
ahogyan a kiállítás is érzékelteti, szám-
talan verziója létezik, melyek általában 
tematikusak. A XX. század során je-
lentek meg külön fiúk és lányok szá-
mára nevelés céljából készített ilyen jel-
legű játékok, illetve kifejezetten felnőt-
teknek szóló propagandajátékok is, 
ahol például a tervgazdálkodás kerete-
in belül kell boldogulni, újrajátszani a 
világháborúk egyes részeit. Ez utóbbi 
játékkategória speciális csoportját képzi 
a WARGAME, amely terepasztalo-
kon játszott stratégiai hadijáték. 
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Március 20-án, a tavaszi napéjegyenlőség-
gel kezdetét veszi a csillagászati tavasz. 
Az egyre gyorsabban hosszabbodó 
nappaloknak és a nyári időszámítás-
nak köszönhetően egyre tovább kell 
majd fenn maradnunk, hogy a zavar-
talan sötét égboltban gyönyörköd-
hessünk. Nézzük tehát, milyennek 
látjuk az eget március 15-én éjjel 

21 órakor!

NYugaton már búcsút inthetünk az egyre ala-
csonyabban elhelyezkedő jellegzetes téli csil-

lagképeknek. A nyugati látóhatár felett még felkereshe-
tő a Bika, a vöröses színű Aldebarannal. Kissé felette az 
ötszög alakú Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. 
Aki eddig elmulasztotta megpillantani az Orion gyönyörű 
csillagködeit, az még bepótolhatja, de a hónap végétől már 
egyre nehezebb lesz megtalálni őket. A legismertebbek ezek közül 
a Nagy Orion-köd és a Lófej-köd. Viszonylag kis távcsővel is érde-
mes felkeresni őket, sőt, igazán sötét égbolt esetén akár szabad 
szemmel is észlelhetjük őket. Az Orion övét bal kéz felé meghosz-
szabbítva a földi égbolt legfényesebb csillagához, a Szíriuszhoz 
jutunk a Nagy kutya csillagképben. Az Orion felett az Ikrek fényes 
csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik. Északnyugaton a 

Az égbolt képe  
2018. március 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

Távolról nézve a Holdon világosan megkülönböztethető a 
felszín két típusa. Találhatók mare-nak nevezett (mare, mint 
„tenger”) nagy, sötét színű síkságok, de vannak világos, 
hullámos, erősen kráterezett felföldi régiók is. Kezdetben 
az egész felszínt kráterek borították, melyek legtöbbje a 
korai erős bombázások időszakában keletkezett. A Holdat 
eltaláló aszteroidák aránya az utóbbi 4 milliárd év folya-
mán lecsökkent. Mintegy 4 milliárd évvel ezelőtt a Hold 

vulkanikus aktivitása is jelentős volt. Repedéseken és hasa-
dékokon keresztül láva tört fel a felszínre, és megtöltötte a 

nagy kráterek mélyebben fekvő részeit, létrehozva a sötét 
színű síkságokat. Ezek a napfénynek csak a 4 százalékát verik 
vissza, míg a hegyek 11 százalékot.  

Kassziopeia és a Perzeusz süllyed egyre mélyebbre a horizontba 
a tavasz közeledtével. Az Ikrektől keletre sorra következnek a 
jellemzően tavaszi állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán és a 
Szűz. A Rák csillagképben egy halvány ködfoltocska tűnik fel a 
szabad szemmel fürkésző megfigyelőnek. Ez az M44 nyílthalmaz. 
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Latin neve Praesepe, ami jászolt, kaptárt jelent. Laza csillaghal-
maz ez, amely már az ókorban is ismert volt. Nagyobb távcsővel 
körülbelül 350 csillag látható benne. A halmaz becsült kora 730 
millió év. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt alján hal-
vány csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, az Északi Vizikígyó, 
a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé helyezkedik el az 
Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, kissé magasabbra 
a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a Hiúz. Észak felé a Sárkány, a 

Cefeusz és a Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképeket kereshetjük.  
A bolygók közül a Merkúr a hónap nagyobb részében jól meg-
figyelhető napnyugta után a nyugati ég alján. 1-én bő három-
negyed órával a Nap után nyugszik, és ez az érték gyorsan nő. 
15-én van legnagyobb keleti kitérésben, ekkor egy és háromne-
gyed órával nyugszik a Nap után. 20-a után láthatósága roha-
mosan romlik, az utolsó napokban már eltűnik a közeli Nap 
fényében. A Vénusz egyre magasabban ragyog az esti égen, 
láthatósága fokozatosan javul. A hónap elején egy, a végén 
egy és háromnegyed órával nyugszik a Nap után. Fényessége 
-3,9 magnitúdó. A Mars előretartó mozgást végez a Kígyótartó, 
majd 11-től a Nyilas csillagképben. Kora hajnalban kel, a hajnali 
órákban látható a délkeleti égen. Egyre fényesebben ragyog, 

fényessége 0,8 magnitúdóról 0,3 magnitúdóra növekszik. A 
Jupiter a Mérlegben kezdetben előretartó, majd 9-től hátráló moz-

gást végez. Éjfél körül kel, az éjszaka második felében látható a 

délkeleti égen mint ragyogó sárgásfehér fényű égitest. Fényessége 
-2,3 magnitúdó. A Szaturnusz előretartó mozgása a hónap közepétől 
lassul, ahogy a Nyilas csillagképben halad. Kora hajnalban kel, haj-
nalban látható alacsonyan a délkeleti-déli égen. Fényessége 0,5 mag-
nitúdó. Az Uránusz a hónap első felében még kereshető sötétedés 
után, este nyugszik. Előretartó mozgást végez a Halak csillagképben. 
A Neptunusz a Nap közelsége miatt nem figyelhető meg.

Az űrrepülés kezdetén csak amerikai és szovjet űrhajósok indul-
tak a világűrbe, de később a politikai és gazdasági megfontolások 
a többi országot is arra ösztönözték, hogy saját űrhajóst indítson. 
A Szovjetunió ismerte fel elsőként a más nemzetek űrhajósainak 
pályára állításában rejlő politikai hasznot. Mivel a Szojuz űrhajók 
garantálható élettartama jóval rövidebb volt, mint az űrállomáson 
dolgozó alaplegénység küldetésének időtartama, ezért a Szojuzokat 
időről-időre cserélni kellett. Egy-egy, általában egy hetet fenn tartóz-

kodó legénység új Szojuzt hozott, a régivel pedig visszatért. Ezek 
a rövid látogatások lehetővé tették, hogy a szocialista országok 
között Interkozmosz Együttműködés keretében az együttműködés 
tagállamainak állampolgárai is űrrepülésen vehessenek részt. Így 
kerülhetett az első csehszlovák űrhajós, Vladimír Remek a Szojuz-28 
űrhajóval a Szaljut-6 űrállomásra 1978. március 2-án. Űrrepülése 8 
napig tartott. Ő volt az első űrhajós, aki sem nem amerikai, sem 
nem szovjet állampolgárként indult a világűrbe. Remek világűrbe 
juttatása a csehszlovák-szovjet együttműködést propagáló misz-
szió volt, ami ráadásul egybeesett az 1948-as, Szovjetunió által 
támogatott csehszlovák államcsíny 30 éves évfordulójával. Remek 
sosem tagadta mindezt, a körülményektől függetlenül űrutazása 
ennek ellenére mindig büszkeséggel töltötte el. Remek az elmúlt 
években dolgozott nagykövetként, valamint az Európai Parlament 
képviselőjeként is.         L. H.

Vladimír Remek, az első nem amerikai és nem szovjet űrhajós

Az első nemzetközi összetételű legénység  
a Szaljut-6 fedélzetén 1978 márciusában

Vladimír Remek mint nagykövet és EP-képviselő
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A londoni Természettudományi Mú
zeum Silvia Bello vezette paleo
antro po lógus csapata már koráb

ban meg  vizsgálta az itt fellelt 14 700 éves 
emberi csontokat. Ezek a legkorábbi leletek 
az itt találtak közül: az akkor egymás után be
köszöntő két jégkorszak között átmeneti fel
melegedés állt be, és ennek alkalmával az 
emberek északabbra húzódtak – majd az 
újabb lehűlés következtében elhagyták eze
ket a területeket. Ez lehet a magyarázat a 
különböző korú leletekre, melyek közül a két 
felnőtt és egy három év körüli gyermek ko
ponyája egyértelműen arra utalnak, hogy az 
ős-britek az ezekből készült kelyhekből it
tak. Ezt a szokást korábban inkább csak a 
vikingeknél említették meg, de ismeretes 
Alboin VI. századi longobárd király is, aki 
megölte az apósát, és annak koponyájából 
ivott, kényszerítve erre feleségét is. 

Bello szerint a kőkori britek igen gondosan 
készítették el ivókelyheiket. Először megtisztí
tották a koponyát, eltávolították a lágy része
ket, ami az akkori szerszámokkal igen fáradsá
gos munka lehetett. Ezt követően eltávolították 
az arccsontokat és a koponyaalapot is, majd 
kis darabokban letördelték a széleket, hogy 
öblös csészeformát kapjanak.

A kutatócsoport úgy gondolja, a koponya 
ivókehellyé történő alakítása egy rituálé lehe
tett, melynek során a készítők elfogyasztot
ták az agy egy részét. A koponya ilyen célú 
feldolgozása azért lehetett szertartásos fo
lyamat és nem tekinthető kannibalizmusnak, 
mert ha egyszerűen csak meg akarták volna 
enni az agyat, ahhoz nem kellett volna ilyen 
gondosan bánni a koponyával: elég lett volna 
gyorsan betörni azt, és máris hozzáláthattak 
volna. Akkor a koponyát is több darabra törve 
találták volna meg. Mindazonáltal az ember
hús, vagy csontvelő fogyasztása nem állt tá
vol az akkori emberektől, ha arra szükség 
volt, vagy az alkalom megkívánta, például le
győzött ellenségek esetében. 

TÍZEZER ÉVES AZ ELSŐ BRIT

BARLANGI 
LELETEK

Más népek kultúrájában, így India egyes ré
szein, a Fidji-szigeteken, de Tibetben is ismert 
a koponya ivókehelyként történő használata, 
az Angliában talált kelyhek azonban a legré
gebbiek az ilyen típusú edények között.

Ugyanez a feltalálási helye egy fiatal férfi 
csontváznak, melyet a köznyelv a közeli tele
pülés után csak Cheddar Mannek nevez. A 
férfi körülbelül 10 000 évvel ezelőtt halt meg, 
abban az időben pedig Nagy-Britannia még 
nem is volt sziget, hiszen a Doggerföld az 
utolsó eljegesedés során öszekötötte a mai 
Angliát Dániával, Hollandiával és Németor
szággal. 

A maradványokat már 1903ban felfedez
ték, de a Természettudományi Múzeum és a 
Londoni Egyetem szakemberei Selina Brace 
vezetésével most génelemzést is végeztek. 
Ehhez a művelethez egy sűrű csontra van 
szükség, amely a lehető legjobban megőrizte 
a DNS-szerkezetet. Legtöbbször lábszár
csontot, vagy fogat használnak, de az emberi 
test legnagyobb sűrűséget mutató csontja a 
belső fülcsont, ezért ez a legideálisabb ehhez 
a vizsgálathoz – ebben az esetben is ehhez 
nyúltak. A DNS megőrzésében óriási szerepe 

van annak is, hogy a test milyen környezeti 
tényezők – például hőmérséklet, páratarta
lom – mellett vészelte át az elmúlt 10 000 
évet. A tudósok a vizsgálat  során többek kö
zött megállapították, hogy a 166 centiméter 
magas, jól táplált fiatalember ősei a Távol-
Keletről származtak, amit 300 generáció el
teltével a mai fehér britek körülbelül 10 szá
zaléka is elmondhat magáról. Minden akkor 
élt európaihoz hasonlóan ő is lak tóz ér zé-
keny volt. A vizsgálati adatokat átadták egy 
bioinformatikai laboratóriumnak, a Kennis & 
Kennis Reconstructionsnak, hogy az ottani, 
régészeti rekonstrukciókra szakosodott 
munkatársak modellezhessék Cheddar Man 
fejét, illetve arcát. Meglepő módon kiderült, 
hogy a férfinak egészen sötétbarna, szinte 
fekete bőre volt, ragyogó kék szeme és sötét, 
hullámos haja.  

Cheddar Man előtt is éltek Nagy-Britanniá
ban emberek, de azok kihaltak, illetve az időjá
rási körülmények változásával elhagyták a te
rületet. Így a kutatók számára ezzel a lelettel 
veszi kezdetét a sziget tartós benépesülése, 
és így Cheddar Mant tekintik „az első britnek”. 

Hesz Marianna

Az Anglia dél-nyugati részében, Somerset grófság terü-
letén található Gough’s-barlang történelmi hely. Több 
olyan lelet is előkerült itt, amelyek Anglia kőkori lakói-

nak életéről szolgáltat új ismereteket.

Cheddar Man arcrekonstrukciója
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

A Magyar Természettudományi Múzeum „A hónap műtárgya” 
sorozatában 2018-ban invazív élőlényeket mutat be, mint 
amilyen a gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera). 

Ezek között is azért kerül sor erre a fajra éppen márciusban, mert már-
cius 10-e a Beporzók napja, és ennek a bundás testű, viráglátogató faj-
nak fontos beporzó szerepe is van.

Eredetileg déli elterjedésű faj, mely az Óvilágban minden kontinensen 
és nagyobb régióban honos, de állandó (áttelelni képes) populációi Euró-
pában az ezredforduló tájáig csak a Mediterráneumban voltak. Szórvá-
nyos példányai Magyarországon korábban is előkerültek, és mint ritkasá-
got, minden megfigyelt példányát számontartották a szakemberek. A fel-
vándorló lepkék legkorábban májusban 
jelentkeztek, ez a faj életmódjával magya-
rázható: a lárvák bimbókat, virágokat, ter-
méseket fogyasztanak, és a virágzási idők 
eltolódása szerint vonult tavasszal észa-
kabbra. A kilencvenes évek elején azon-
ban – minden bizonnyal a felmelegedés je-
leként – tömeges vándorlásait sikerült 
megfigyelni, és a nálunk lerakott petékből 
az újabb nemzedékek már itt fejlődtek ki! 
Majd 1994-ben megfigyelték az első itteni 

telelést is. Egy nőstény akár 300–350 pe-
tét is lerakhat, és ha nincs a fajnak eléggé 
gyakori ellensége, akkor mindebből nagy 
baj lehet. A lepkészgyűjtők érdekes ritka-
ságából egy csapásra súlyos kártevő lett. 
A Szovjetúnió meleg klímájú ázsiai terüle-
tein fő tápnövénye a monokultúrában ter-
mesztett gyapot volt (innen származik át-
vett magyar neve is), de Európában – és 
így nálunk is – mindjárt egy egész sor 
szántóföldi növényre és zöldségre (lucer-
nára, babra, kukoricára, dohányra, para-
dicsomra, paprikára, kenderre) és dísznövényekre (muskátlira, szeg fűre, 
krizantémra) szokott át, és lett azok igen veszedelmes ellensége. 

Bagolylepkéről írunk, mely ránézésre nem mutat különösebben feltű-
nő jegyeket. Szárnyfesztávolsága 2,5–4 centiméter, színezete a világos 
okkersárgától a sötét szürkésbarnáig és csokoládébarnáig változhat, 
mintázata elrejti az aljnövényzetben. 

Miután a károkat nem a kifejlett lepkék, hanem a hernyóik okozzák, érde-
mes azokra is figyelmet fordítani. A gyapottok-bagolylepke hernyója 5 cen-
timéter hosszúságúra is megnőhet. Hátoldalának hosszanti csíkjai, a test 
oldalán szelvényenként szép rendben megjelenő parányi szemfoltok, az 

alattuk ismétlődő fehér és barnás mintázat a jellegzetes, hattyúnyakra em-
lékeztető testtartása is megfigyelhető a képen. Összességében igen tetsze-
tős hernyó, de hát nem lehet neki felszabadultan örülni. Amikor zsenge ku-
koricacsőben rág, szép sorban leeszi a szemeket, megrágja a torzsát is. A 
paradicsomban képes úgy kienni a termés húsát, hogy kívülről szinte sem-
mi nem látszik, amíg a végén – a bábozódás előtt – kis kerek lyukon ki nem 
rágja magát. Megrágja a dohányt is, pedig a nikotin sokféle rovarkártevő el-
len használható méreg. És megrág minden virító vagy frissen magot hozó 
lágyszárút, majdhogynem válogatás nélkül… Van, aminek örülhetünk: itt-
hon megfigyeltük a selyemkóró és a parlagfű virágzatának fogyasztójaként, 

de sajnos ezek az invazív gyomok nem tartoznak 
az elsősorban keresett táplálékai közé.

A bagolylepkefélék adják a lepkék legnagyobb 
fajszámú családsorozatát, 35 000 ismert fajukból 
hatszáznál is több honos vagy időszakonként elő-
fordul Magyarországon. Ez valamivel több, mint 
az összes hazai gerinces állatfajunk! A baglyok, 
ahogy lepkészkörökben becézik őket, rendsze-
rint éjszaka röpülnek, és erősen vonzódnak a 
fényhez. Az éjszakai röpködés védelmet nyújt 
az énekesmadarak és fecskék ellen, de a sötét-

ben ott ólálkodnak a puha röptű denevérek, 
melyeknek mindig jólesik egy-egy 
kövér testű lepke. A bagolylepkék 
keresik a nektártartalmú virágokat. 
Ezek, miután éjszaka kevésbé hatá-
sos a virágok színpompája, különbö-
ző illatokkal csalogatják magukhoz a 
beporzó rovarokat.

Az MTA Növényvédelmi Intézeté-
ben kifejlesztettek rá egy illatcsapdát, 
de ez nem a virágok bódító illatával dol-
gozik. Ismeretes, hogy sok rovarfaj 
nősténye csalogatja a hímeket magá-

hoz illatanyagokkal, feromonokkal. Ezek 
gyakran nem is nagyon bonyolult felépítésű 
szerves vegyületek – csak hát meg kell ta-
lálni őket, analizálni, és azután megoldani a 
laboratóriumi, majd üzemi szintézisüket is. 
Csapdákkal gyéríthető e kártevők egyed-
száma, valamint a rajzás kezdete, dinamiká-
ja is megállapítható a segítségükkel. A gya-

pottok-bagolylepke első röpülő példányai nálunk május–júniusban szok-
tak jelentkezni, majd eljön a júliustól novemberig tartó időszak, amikor az 
egybemosódó új nemzedékek tömegessé válnak. 

E cikk egyik szerzője, a lepkekutató Ronkay László a Himalájában nemegy-
szer részesült abban az élményben, hogy a gyapottok-bagolylepkék vándorló 
tömege homályosította el az eget, a szó szoros értelmében. Apokaliptikus lát-
vány volt. A felhőszerű, furcsán fénylő rovartömegből százezrével ereszked-
tek le a rovargyűjtő lámpára, de ez nem látszott meg a fentmaradók tömegén. 
Szerencsére nálunk ilyen látvány eddig nem fordult elő, reméljük, nem is fog. 

Ronkay LászLó, VásáRheLyi Tamás

RITKASÁGBÓL ÖZÖNROVAR

A gyapottok-bagolylepke hímje (a) 
és nősténye (b)

(RONKAY GÁBOR FELVÉTELEI)

Hernyóját számos tápnövénye között
 a parlagfüvön is lencsevégre kapták (c)

 (HALTRICH ATTILA FELVÉTELE)

a

c

b



280   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/9

LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

1. fejtörő – Horváth Eszter feladványa

A fenti három szó közül melyik illik a keretben elhelyezkedő  
szócsoportba?

Egyetlen négybetűs szót rejt a titkosírás.  
Melyik ez a szó, ha tudjuk, hogy nem szomszédos betűkből kell összeolvasni?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás fentről lefelé: 

JANKA, MÁRIA, JÚNÓ, JÚLIA, AUGUSZTA, 
SZERÉNA, OKTÁVIA.

(A szavak első néhány betűi sorrendben hónapnevek 
kezdő betűivel egyeznek meg.)

2. fejtörő – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: PAR

(Mindegyik szótöredék értelmessé válik, ha elé rakjuk  
a „par” előtagot.) 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: C

(A jobb oldali elem háttérszíne a bal oldali háttér színével,  
a benne lévő korong színe pedig a középső korong színével  

egyezik meg.)

a) Hány háromszög látható a képen?
b) Vegyen el a gyufaszálak közül kettőt úgy, 
hogy a képen látható háromszögek száma  

a lehető legkevesebb legyen, de az ábrában  
maradó minden gyufaszál legalább egy  

háromszöghöz fel legyen használva!

 kilincs kába kegy

 ókor kő króm

 bak szak ököl

 rák akna kán
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Sokarcú egyenlőtlenség

A How’s Life című, 2017-ben megjelent kiadvány az OECD 
szubjektív jóllét (Better Life Index) mérésével foglalkozó 
kutatásának legújabb eredményeit foglalja össze. 

2005 óta a jövedelmek és a fizetések ugyan összességében 
7-8%-kal emelkedtek az országkörben, ám ez csak fele az  
azóta bekövetkezett gazdasági növekedés rátájának. A 
foglalkoztatási ráta ugyan 1,3 százalékponttal emelkedett, a 
munkaerőpiaci bizonytalanságok, és a tartós munkanélküliség 
azonban nőttek az országok felében. A várható élettartam  
1,7 évvel hosszabb lett, és 66%-ról 69%-ra emelkedett azok 
aránya, akik este egyedül sétálva biztonságban érzik magukat 
lakóhelyükön. Csökkent ugyanakkor – 92%-ról 89%-ra – azok 
aránya, akik számíthatnak barátokra vagy családtagokra 
szükség esetén, valamint csökkent a választásokon részt vevők 
aránya – 72%-ról 69%-ra – is. Az élettel való általános elégedettség 
6,7 pontról 6,5 pontra mérséklődött (0–10-es skálán). 

A jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek jelentős hatást gya-
korolnak az emberek lehetőségeire az életben. A háztartások 
leggazdagabb tizede birtokolja a vizsgált országok gazdagsá-
gának több mint felét. Míg a leggazdagabb ötöd háztartása-

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. 

inak több mint fele számíthat arra, hogy öröklés útján tovább 
tudja gyarapítani vagyonát, addig a legszegényebb ötödből 
csak minden tizedik. Az emberek több mint harmada sze-
génységbe zuhanna, ha 3 havi jövedelméről le kellene mon-
dania. Az anyagiak mellett azonban az emberek között 
más törésvonalak is húzódnak. Az alapfokú végzettséggel 
rendelkező nők 5, a férfiak 8 évvel rövidebb ideig élnek, 
mint akiknek diplomát sikerült szerezniük. Az előbbiek 
mun kanélkülivé válásának 60%-kal nagyobb az esélye, és 
közülük 40%-kal kevesebben érzik úgy, hogy hatásuk lehet 
arra, hogy a kormányzat mit csinál. A legfelső jövedelmi ötöd-
be tartozóknál kétszer nagyobb a valószínűsége, hogy na-
gyobb elégedettségről számolnak be, mint az alsó ötödbe tar-
tozók. A magas élet-elégedettséget vallók négyszer nagyobb 
valószínűséggel számolnak be jobb egészségi állapotról is.

Az OECD-országok lakosságának 13%-a külföldön szü-
letett, tehát bevándorlónak tekinthető. Medián jövedelmük 
negyedével alacsonyabb, vagyoni helyzetük fele olyan jó, 
mint az őslakosoké. Nagyobb valószínűséggel végeznek ve-
szélyes, és alulfizetett munkákat, és a felsőfokú végzettségű-
ek 30%-a olyan munkakörben dolgozik, ahol túlképzettnek 
számít. Egészségi állapotuk, szociális kapcsolataik és az 

élettel való általános elé ge dett ségük 
gyengébb.

A 38 országban csak minden harma-
dik ember gondolja úgy, hogy van be-
leszólása abba, mit tesz a kormánya, és a 
lakosság több mint fele azt, hogy a kor-
mányzati korrupció széleskörű. A két-
kezi munkások a lakosságnak 44%-át 
teszik ki, ám parlamenti képviseletük 
csak 13%-os. A szavazási hajlandóság 
13 százalékponttal alacsonyabb az alsó 
jövedelmi ötödben, mint a felsőben.

Magyarországon az élettel való általános 
elégedettség a 10 fokú skálán 5,3, ami a 
negyedik legalacsonyabb a vizsgált or-
szágok körében. Az átlag 6,5, a legelége-
dettebb norvégoké pedig 7,6. Az egyik 
legalacsonyabb elkölthető jövedelem Ma-
gyarországon áll a háztartások rendelkezé-
sére az országkörben, és a leg  alacsonyabbak 
között vannak a magyar fizetések is. 
Ugyanakkor a magyar munkahelyeken az 
átlagnál több stressz éri a dolgozókat. A 
magyaroknak viszont csak 3%-a dolgozik 
túl sokat (heti 50 óránál többet), ami jóval 
kevesebb, mint az OECD 13%-os átlaga. 

Jávorszkyné nagy anikó

Az általános elégedettség és  néhány területe* (0–10-es skálán)

* A 10-es skála két végpontján (Norvégia és Dél-Afrika) levő országokat, és hazánk mellett néhány 
közép-európai országot emeltünk ki.

 Norvégia Ausztria Csehország Szlovákia Lengyelország Magyarország Dél-Afrika



282   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/9

A TUDOMÁNY VILÁGA 

3D-s nyomat alakváltó 
okosgéllel 

A maga nemében egyedülálló há-
romdimenziós tárgyat nyomtat-

tak egy új technológia segítségével 
hidrogélből, mely változtatja az 
alakját.

Akár „élő szerkezeteket” is létre-
hozhatnak az emberi szervekben és 
szövetekben az új nyomtatási tech-
nológiával, mely okosgélt használ 
alakváltozásra képes háromdimen-
ziós tárgyak létrehozásához.

Howon Lee, a tanulmány szenior 
szerzője, a Rutgers Egyetem-New 
Brunswick (USA) professzora el-
mondta, hogy a hidrogél felhaszná-
lásával nyomtatott háromdimenziós 
tárgy hő hatására képes alakot vál-
tani. A tanulmány, mely a Scientific 
Reports folyóiratban jelent meg, 
bemutatja, hogy a hidrogélekkel 
gyors, különböző léptékű, nagy 
felbontású háromdimenziós nyom-
tatásra van lehetőség. Az így 
nyomtatott tárgyak szilárdak, és 
megtartják alakjukat víztartalmuk 
ellenére is.

mindeddig a kétdimenziós módsze-
reknél maradt, amilyen például az 
öntőforma és a litográfia.

A kutatók egy litográfia-alapú tech-
nológiát használtak, mely gyors, olcsó, 
és sokféle anyagból lehet a segítségé-
vel háromdimenziós formákat 

DNS-szintű izommemória

A Keele Egyetem (Egyesült Király-
ság) munkatársai első alkalom-

mal bizonyították, hogy az emberi 
izomzat rendelkezik a korábbi növe-
kedések emlékével, DNS-szinten. 
Az izomban található gének emlé-
keznek a vázizomzat korábbi növe-
kedésére, ez segíti az izmokat abban, 
hogy a későbbi élet folyamán na-
gyobbra nőjenek.

A kutatásnak, mely a Scientific 
Reports folyóiratban jelent meg, 
messze ható következménye lehet 
azokra a sportolókra nézve, akik 
izomtömeg-növelő szereket használ-
tak, mivel ezek a szerek hosszú távú 
változást is okoznak, így a rövid távú 
eltiltás értelmét veszti.

A Keele Egyetem munkatársai, 
együttműködésben a Liverpool John 
Moores, a Northumbria és a Man-
chester Metropolitan Egyetemekkel, 
a humán DNS-en több mint 850 000 
helyet vizsgáltak meg, és felfedezték, 
hogy bizonyos gének speciális kémiai 

Az epigenetikai változások során 
tehát ezek a jelölések vagy címkék 
mondják meg a génnek, hogy akti-
vizálódjon vagy ne, utasítással látva 
el így a gént, hogy kapcsolódjon fel 
vagy le anélkül, hogy magát a DNS-t 
megváltoztatnák.

Adam Sharples, a tanulmány szenior 
szerzője, a Keele Egyetem munkatár-
sa, és doktorandusza, Robert Seaborne, 
elmondták: „a kutatásunkban bemutat-
tuk, hogy az izomban található gének je-
löletlenebbé válnak ennek az epigenetikus 
információnak a tekintetében, amikor az 
edzést követően nőnek egy korábbi élet-
szakaszban. Fontos az is, hogy ezek a 
gének akkor is jelöletlenek maradnak, 
amikor újra izomtömeget veszítünk, de 
ez a jelöletlenség segít abban, hogy a gén 
újra felkapcsolódjon nagyobb mértékben, 
ez pedig a későbbi életben edzés hatására 
nagyobb izomtöme-növekedéssel jár – ez 
mutatja, hogy létezik az izmok korábbi 
növekedésének epigenetikus emlékezete”.

A kutatás eredménye befolyásolja 
majd, hogyan edzenek a sortolók, 
hogyan épülnek fel a sérülésből, és 

A hidrogélek a szerveken belül, 
például a tüdőben, szerkezeti szi-
lárdságot képesek adni, és fel tud-
ják venni a kis molekulákat, pél-
dául vizet vagy gyógyszereket, és 
a testben a szükséges helyre szál-
lítani és ott kibocsátani. Az okos 
hidrogéllel való nyomtatás a robo-
tikában is új fejezetet nyithat, vala-
mint új alkalmazásokra ad lehető-
séget az érzékeny, hajlékony szen-
zorok és aktuátorok, a biomedikai 
berendezések, és a sejttenyésztés-
hez használatos állványok terüle-
tén, mondta el Lee.

„A teljes lehetőségét még ki sem ak-
náztuk ennek az okos hidrogélnek. 
Új dimenziót adtunk hozzá, a moz-
gást. Ez az első alkalom, hogy ebben 
a léptékben ez sikerült. Hajlékony, 
alakváltó anyagot készítettünk. Okos 
anyagoknak nevezném az ilyeneket” 
– mondta Lee.

A Rutgers Egyetem-New 
Brunswick és a New Jersey Institu-
te of Technology (USA) mérnökei 
olyan hidrogéllel dolgoztak, melyet 
évtizedek óta használnak bizonyos 
készülékekben, de a felhasználása 

jelölésekkel vannak megbélyegezve. 
A gének vagy a „megjelölt”, vagy a 
„nem megjelölt” állapotot nyerik el 
azt követően, hogy az izom növek-
szik a fizikai edzés után, majd vissza-
tér a normál állapotba, majd újra nö-
vekszik az edzést követően a későbbi 
életszakaszokban.

Apró sakk-király, melyet hőmérsékletre 
válaszoló hidrogélből nyomtattak 3D 

nyomtatással, hideg vízben. 73 százalék vizet 
tartalmaz, de szilárd marad 

(KÉP: DAEHOON HAN/RUTGERS UNIVERSITY

– NEW BRUNSWICK)
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nyomtatni. Az eljárás keretében 
gyantából, rétegenként építik fel 
a tárgyat. A gyanta hidrogélből, 
és egy kémiai anyagból áll, mely 
a kötést adja, valamint egy másik 
anyagból, mely fenntartja a kötést, 
amikor a tárgyat fény éri, valamint 
egy festékanyagból, mely a fény el-
nyeléséért felelős.

A kutatók kikísérletezték, ho-
gyan irányítsák a hidrogél tágulá-
sát és összehúzódását. 32 Celsius-
fok  alatt a gél több vizet nyel el, és 
megduzzad. Amikor a hőmérsék-
let 32 Celsius-fok fölé emelkedik, 
akkor több vizet ad le, és összezsu-
gorodik. A nyomtatható tárgyak 
nagysága egy emberi hajszál szé-
lességétől több milliméteres nagy-
ságrendig terjedhet. A tárgyakban 
mozgásokat hozhatnak létre, illet-
ve programozhatnak be, a hőmér-
séklet változtatásával.

„Ha az ember a formát teljesen el-
lenőrzése alatt tudja tartani, akkor 
programozhatja a funkcióit. Ez az 
alakváltó anyagok 3D-s nyomtatásá-
nak előnye” – foglalta össze Lee.

(Rutgers Egyetem)

jobbkezes, milyen korú, nemű, nem-
zetiségű, nyilvánvaló volt, hogy a ba-
rátok között az idegi válasz tekinte-
tében hasonlóság áll fenn. A kutatók 
arra is rájöttek, hogy az fMRI vála-
szok hasonlóságát felhasználhatják 
nem csak annak megjóslására, hogy 
két ember barátja-e egymásnak, vagy 
sem, hanem a köztük fennálló társa-
dalmi különbség becslésére is.

„Társas lények vagyunk, és másokhoz 
kapcsolódva éljük az életünket. Ha meg 
akarjuk érteni, hogyan működik az emberi 
agy, akkor azt is meg kell értenünk, hogyan 
működnek együtt egymással az emberek 
agyai – az egyes tudatok hogyan formálják 
egymást” – magyarázta Thalia Wheatley, 
a tanulmány szenior szerzője.

A jelenlegi kísérletben a kutatók egy 
korábbi munkájukra építettek, mely-
ben azt találták, hogy az ember agya, 
amint meglát valakit, akit ismer, 
rögtön megmondja, hogy az illető 
mennyire fontos vagy befolyásos, és 
milyen pozíciót foglal el a társas kap-
csolatok hálózatában.

Következő lépésben a kutatók azt sze-
retnék kideríteni, hogy vajon természe-
tes módon vonzódunk-e azokhoz, akik 
a világot hozzánk hasonlóan látják, 
vagy hasonlóbbá válunk, ahogy közös 
tapasztalatokat szerzünk, vagy ez a két 
dinamika kölcsönösen erősíti egymást.

(Dartmouth College)

messze ható következménnyel jár 
majd a drogvétségen kapott verseny-
zők számára.

„Ha egy sportoló izma növekszik, majd 
lesérül, és elveszít bizonyos izomtöme-
get, akkor segíthetünk a felépülésében, 
ha ismerjük azokat a géneket, melyek 
az izommemóriáért felelősek. További 
kutatásokat kell végeznünk, hogy meg-
értsük, hogyan segítenek a különböző 
edzésprogramok abban, hogy aktiváljuk 
az izommemória génjeit” – magyarázta 
Sharples.

„Ha egy élsportoló teljesítménynöve-
lő szereket fogyaszt annak érdekében, 
hogy izomtömeget nyerjen, akkor az 
izmai megtartják ennek a növekedésnek 
az emlékét. Ha a versenyzőt elkapják, 
és eltiltják, akkor lehet, hogy a rövid 
távú eltiltás nem is megfelelő, hiszen le-
het, hogy azt követően is előnyben lesz 
a versenytársaival szemben, akkor is, ha 
csak korábban szedett növekedést segítő 
szereket. Ezt azonban még meg kell erő-
sítenünk további kísérletekkel, olyanok-
kal, melyek a szerek által okozott izom-
tömeg-növekedést vizsgálják, és nem az 
edzés okozta fejlődést, melyet a mostani 
kísérletben vizsgáltunk” – tette hozzá 
Seaborne.

(Keele Egyetem)

Megjósolható,  
kik lesznek a barátaink

A Dartmouth College (USA) kuta-
tói szerint a barátok ugyanúgy 

érzékelik a világot. Egy kísérlet so-
rán azt találták, hogy a barátok ha-
sonló idegi választ adnak a valóságos 
világból érkező ingerekre. Ezen ha-
sonlóságok alapján megjósolható, 
kik az ember barátai.

A Nature Communications folyóirat-
ban megjelent tanulmány első a maga 
nemében, mely valós társas kapcsolatok 
esetében vizsgálja a résztvevőinek valós 
ingerekre adott válaszként előálló ide-
gi aktivitása közötti viszonyt. A valós 
inger ebben az esetben az volt, hogy a 
résztvevők ugyanazt a videofilm-soro-
zatot nézték meg.

„Az idegi válaszok a dinamikus, termé-
szetes hatású ingerekre, amilyenek a vide-
ofilmek, betekintést adnak számunkra az 
emberek szűrés nélküli, spontán gondolat-
folyamataiba, amint azok kibomlanak. 
Az eredményeink azt sugallják, hogy a 
barátok az őket körülvevő világot kivételes 
mértékben hasonló módon dolgozzák fel” 
– mondta Carolyn Parkinson, a tanul-
mány vezető szerzője.

A kutatás során 280 egyetemi hallga-
tó közösségében elemezték a barátságo-
kat és társas viszonyokat. A kutatók az 
individuumok közötti társadalmi távol-
ságot az önkéntesen jelentett viszony 
alapján becsülték meg. 42 diákot arra 
kértek, hogy nézzen meg egy video-
film-sorozatot, eközben az idegi akti-
vitásukat rögzítették fMRI segítségé-
vel. A filmek sokféle témát és műfajt 
felöleltek, például politika, tudomány, 
komédia, zene – azt várták, hogy ezek-
re széles spektrumban érkeznek majd 
a válaszok. Minden résztvevő ugyan-
azokat a filmeket nézte végig, ugyan-
abban a sorrendben, ugyanazokkal az 
instrukciókkal. A kutatók ezt követően 
páronként összehasonlították az idegi 
aktivitást, hogy eldöntsék, hogy azok 
a párok, akik barátoknak vallották 
magukat, hasonlóbb agyi aktivitást 
mutattak-e, mint azok, akik távolabbi 
társas kapcsolatban álltak egymással.

A kutatás feltárta, hogy a barátok 
között volt az idegi válasz hasonlósága 
a legnagyobb, és ez a mintázat olyan 
agyterületek esetében állt fenn, melyek 
az érzelmi válaszban, a figyelem irányí-
tásában, és a magas szintű érvelésben 
vesznek részt. Még akkor is, amikor a 
kutatók a változatok hatását vizsgál-
ták, például, hogy valaki bal- vagy 

Társas hálózat. Az elsőéves egyetemisták 
szociális hálózatát egy felmérés alapján 

rekonstruálták, melyet minden diák 
kitöltött (N = 279; 100%-os válaszarány). A 
csomópontok diákokat jelölnek; a vonalak 

a köztük fennálló kapcsolatot jelölik, melyet 
önkéntesen adtak meg a résztvevők. A diákok 
egy része (narancsszínű körök; N = 42) részt 

vett az fMRI vizsgálatban. 
(KÉP: CAROLYN PARKINSON)
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Emelkedő tengerszint

A világtenger vízszintje 1880 óta 
átlagosan évi 1,7 mm-rel emel-

kedett, ám az Indiai-óceán északi 
medencéje esetében az elmúlt 3–4 
évtized során felgyorsult növekedés 
miatt ez az érték mára elérte a 3,1 
mm-t. Indiai-amerikai közös kuta-
tásban keresték ennek az okát, s a 
nyári monszun erejének csökkenésé-
ben találták meg.

Az északi Indiai-óceán 
esetében a vízszint legin-
kább a (felső 700 m-es vízré-
teget érintő) hőtágulásnak 
köszönhető térfogat-nö-
vekedés miatt emelkedik. 
1958–2015 közt átlagosan 
0,68 mm volt évenként, ám 
1993–2015 közt felgyorsult, 
évi 2,3 mm mértékűre. 

A kutatáshoz a vízszint-
adatokat 1950-től a da-
gálymérők globális adatbá-
zisából, illetve 1993–2015 
közti időszakra vonatkozóan mű-
holdas tengerszint-magassági mé-
résekből kapták. Óceáni vízkörfor-
gás-modellek segítségével kétféle 
alaphelyzetet szimuláltak: egyikben 
a 70-es éveket megelőző időszak 
erős nyári monszunjaival, a másik-
ban az ezt követő időszak gyenge 
nyári monszunjaival állapították 
meg a szélnyomás hatását az óce-
ánra. Az elemzésből kiderült, hogy 

a tengerszint magasságához legna-
gyobb mértékben a hőtágulás járult 
hozzá, s csak kis mértékben áll fenn 
összefüggés a sótartalommal. Az 
1993–2015 közti időszakban a vi-
lágtenger szintemelkedésének átla-
gában a hőtágulásból adódó rész 1,3 
mm/év, ám az Indiai-óceán északi 
részén 2,3 mm/év volt.

A hőtágulás okozta szintemelke-
dés kiszámításához a modellekből 
kivonták azokat az adatokat, ame-

lyek a világtengerek egészét, illet-
ve az Indiai-óceán esetében pl. az 
ENSO (El Niño Déli Oszcilláció) 
hatása miatti változékonyságot je-
lentik, így tisztán a monszun okoz-
ta helyi hatásokat kapták eredmé-
nyül. A szélnyomás-értékek területi 
eloszlásának változása és a tenger hő-
tágulás-változásának eloszlása többféle 
modellszámítás alapján is egybevág, 
a NOAA által mért tengerszint-

emelkedés mértéke ugyan kissé 
eltér, de a trendek és emelkedés 
mértékének területi eloszlásai tel-
jesen azonosak. A szintemelkedés 
mértéke az Arab-tengerben a leg-
nagyobb, a nyári monszun idején a 
szelek is itt a legerősebbek, így azok 
gyengülésének hatása e területen 
jobban érvényesül. A Bengáli-öböl 
vagy Szumátra közelében mért át-
lagnál nagyobb tengerszint-emel-
kedésben valószínűleg nem csupán 

a monszun szélnyomása 
játszik szerepet, hanem to-
vábbi, jelen kutatásban nem 
feltárt tényezők is.

A gyengülő monszun 
kisebb mértékű délre irá-
nyuló hőtranszportja révén 
több meleg reked az Indi-
ai-óceán szárazfölddel ha-
tárolt északi területein, ez 
pedig növeli a tengervíz 
hőtágulását, így a vízszint 
nagyobb mértékű emelke-
dését is eredményezi a ré-

gióban. Míg a korábbi kutatások 
vagy egy-egy kisebb területre kon-
centráltan, vagy csupán rövid idő-
szakra vonatkozóan foglalkoztak 
a tengerszint emelkedésével, e ku-
tatás eredménye az első, ami nagy 
területre és sok évtizedes időszakra 
vonatkozó mérések és modellszá-
mítások alapján képes volt a szint-
emelkedés okát is feltárni.

Geophysical Research Letters

A fehér arcocska csábítóbb

A z elfogyasztott táplálék minősé-
ge és az állatok egészségi állapo-

ta befolyásolja a  madarak tollazatá-
nak színét, fényességét. Mivel a tol-
lazat csak ritkán, a vedlések után 
újul meg, nem meglepő, hogy az 
előző évben átélt nehézségek hatása 
a következő szezonra is rányomhatja 
a bélyegét. Spanyol kutatók vizsgá-
latai arra világítottak rá, hogy az 
Európa-szerte elterjedt, hazánkban 
is gyakori kékcinegéknél (Cyanistes 
caeruleus), az egyik költési szezon-
ban  elszenvedett nehézségek a ved-
lés utáni tollazat állapotát is befolyá-
solják, ami pedig a következő évi 

szaporodási sikerükre van 
hatással.  Ezek a madarak 
évente egyszer, a költési sze-
zon végén vedlenek, így az 
új tollruhát a következő sze-
zonban végig viselik. A spa-
nyol  vizsgálatok két egy-
mást követő évben folytak, 
az első évben az állatok be-
fogását követően egy spekt-
rofotométer segítségével 
mérték a kék, sárga és fehér 
tollak színintenzitását és fé-
nyességét. A következő év-
ben aztán követték az egyes 
egyedek párzási és költési 
történetét. Az derült ki, hogy az ál-
talános egészségi állapot és a na-
gyobb testtömeg a hímek esetében 
a fényesebb, fehérebb arcfolttal pá-
rosul. Azok az egyedek, amelyek 
kevesebb nehézséggel néztek szem-
be, vagy könnyebben átvészelték az 

ÉT-ETOLÓGIA

esetleges betegségeket, a vedlés után 
is fényesebb, fehérebb arctollakat vi-
seltek.  A fő következmény azonban 
ennél is fontosabb: minél fehérebb 
volt a cinege arca, annál könnyeb-
ben talált partnert magának.

Bilkó Ágnes
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A HÓNAP KÉPE
FEBRUÁR

Bodnár Tamás (thomasphoto@mailbox.hu) – Puszi – című 
képe 6. számunkban jelent meg a 182. oldalon.

Egy tisztás, határa ködben, két ifjú őz, már nem gida. Rőtva-
dak rőt surlófényben, mely rajzol, de nem melegít; a holnapi 
talán igen.  (H. J.)

Az Ural menti népek kutatása a magyar tudomány számára mindig 
is fontos volt, már a régebbi időkben is több nyelvészünk, etno-
gráfusunk kereste fel őket, mint mostani rejtvényünk tudósa is, aki 
elsősorban a finnugor népek nyelvével, életmódjával, népművé-
szetével és hitvilágával foglalkozott. Kétéves expedíciójának kiin-
duló és végállomása az az orosz város volt, amely névadója egy 
nagy földtörténeti időszaknak is. Az Észak Kőrösi Csomájaként 
emlegetett tudós egészen északra, az Ob folyó torkolatáig eljutott, 
terepi bejárásairól Szentpéterváron, az Orosz Földrajzi Társaság 
felkérésére 1845-ben összeállította az Ural északi részének első 
földrajzi és néprajzi térképét. Az oroszok által 1847–1850-re ter-
vezett expedíció vezetője könyvben is megjelentette e térképet és 
névanyagát, elhallgatva annak igazi szerzőjét. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 
éve született vegyész nevét adják ki. A név megfejtői között az 
Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tudós neve. 11. Az ellenfélhez pártol. 12. Sajtoló. 
13. Nem engedélyez. 14. Becézett Etelka. 15. Postafiók, röv. 16. Az észa-
ki víz, ameddig a magyar tudós eljutott. 19. Ugyanaz, röv. 20. Wales 
közepén mindig van ebből a sörből! 21. Hallgat szavára. 23. E helyen. 25. 
... és holdvilág; Szerb Antal regénye. 28. Kocsonyás anyag. 30. Ha ez 
nincs, szamár is jó! 31. Városi kolóniában levő. 34. Európa-kupa, röv. 35. A 
német ábécé utolsó betűjének neve. 36. Zenei félhang. 38. Otthon, hajlék. 
40. Zamatos gyümölcs. 41. Az orosz expedíció vezetője.

FÜGGŐLEGES: 1. A Magyar Hírmondó szerkesztője (Mátyás). 2. Erkölcs-
tan. 3. Díszes záróműsor. 4. Non plus ...; valaminek a netovábbja. 5. Azonos 
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Idén is folytatódik a Magyar Nemzeti 
Múzeum és a Semmelweis Orvostörté-
neti Könyvtár és Levéltár Pilla a tok-
ban című, közös múzeumelméleti elő-
adás-sorozata.

Az érdeklődők a program keretében 
olyan tárlatokat ismerhetnek meg, me-
lyek túllépve a kiállított tárgyak elsődle-
ges értelmezési keretein társadalom-, 

művészet- és eszmetörténeti kérdéseket feszegetnek. Az 
előadások fontos múzeumelméleti kérdéseket járnak kö-
rül, például hogy milyen kutatói módszerekkel születik 
meg az az elbeszélés, ami a kiállítás problémafelvetéseként 
értelmezhető. Kész-e a múzeum arra, hogy egyértelmű 
válaszok helyett vállalja az elbeszélések viszonylagosságát, 
milyen elbeszélői módszereket választhat a kurátor, illetve 
hogy miként válik a látogató számára megismerhetővé a 
tárgyak mögött az elbeszélés.

A március 13-i alkalmon a Magyar Nemzeti Galéria 
A XIX. század művészete című tárlatát Hessky Orsolya és 
Krasznai Réka mutatja be. Április 10-én, 11 órától az 
Evangélikus Országos Múzeum Luther öröksége című ki-
állításáról Zászkaliczky Zsuzsa beszél, május 15-én a 
Magyar Nemzeti Múzeum Életre kelt avarok című tárlatát 
Szenthe Gergely ismerteti, az utolsó, június 5-i alkal-
mon pedig A rejtőzködő elbeszélő: a kurátor című kerekasz-
tal-beszélgetésen vehetnek részt az érdeklődők. 

Mindeközben – Egyidejű 
történések a Tiberis és a 
Duna partján címmel nyílt 
kiállítás a Budapesti Történeti 
Múzeum Aquincumi Múze-
umában. A november 1-ig 

látható tárlat tíz történetet mutat be. 
Elég annyit tudni, hogy a nő mind szajha,/a férfinép meg egy 

rablóbanda./Íme, a római történelem tömör foglalatja. (Giusep-
pe Gioachino Belli: L’istoria romana (1833) Sonetti 
romaneschi no. 909)

A fenti kis szösszenetért G. G. Belli egy lábjegyzetben 
tüstént elnézést is kér: a római történelem pocskondiázá-
sakor nem saját véleményének ad hangot, hanem alsó-
kasztbeli kortársai tudálékos kinyilatkoztatásainak enged 
kérészéletű visszhangot verni költészetében. Belli nagyon 
is tisztában volt azzal, amire az elcsépeltségében is igaz 
ókori közhely okít: a történelem az élet tanítómestere.

A történelmen tehát érdemes rágódni, Rómáén meg az-
tán hatványozottan. E gazdag és tanulságoktól sem men-
tes ismeretanyagból kerül ki a tíz történet. De hogy még 
érdekesebb legyen a játék, minden Tiberis-parti esemény-
hez egy másik, párhuzamosan zajló történet társul arról a 
területről, amelyet ma Budapest néven ismerünk és szere-
tünk. Húsz jó ok arra, hogy egy kicsit töprengjünk a tör-
ténelmen. A színes történelmi tablókról sok egyéb mellett 

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

az is kiderül, hogy a gallok nyakába szakadhat-e az ég-
bolt, értékesnek számított-e egy balkezes gladiátor, mi 
volt a „hullazsinat”, és ha már Shakespeare elmulasztotta 
megemlíteni, most mindenki választ kaphat az oly sok ál-
matlan éjszakáját okozó kérdésre: miért gyűlölte egymást 
annyira Rómeó és Júlia családja. Ismert-e már Róma tit-
kos neve, mi volt Domitianus császár két kedvenc időtöl-
tése, és egyáltalán: ki az a Pasquino?

Rafael Y. Herman első 
önálló magyarországi kiállí-
tása nyílt meg a budapesti 
Ludwig Múzeumban. A tár-
lat az éjszaka sötétjét bemu-

tató munkáiról ismert izraeli születésű, jelenleg Párizsban 
élő és dolgozó művész a közelmúltban készült műveit tár-
ja a közönség elé.

Az izraeli születésű művész az éjszaka világáról készült 
ábrázolásai a néző számára nappali világosságnak tűnhet-
nek. A bemutatott munkákon erdei ösvényeket és irtáso-
kat, virágos tisztásokat láthatunk. Az eltérően megvilágí-
tott termekben nagy a kontraszt a sötét környezetben ki-
állított erdők képe és a ragyogóan megvilágított termek-
ben látható virágos mezők és tágas tavaszi természeti 
képek között. Az erdőket rendszerint sötétnek és árnyas-
nak érzékeljük, még napsütésben is, míg a tágas mezők 
mindig világosak és napfényesek. A megfelelő környezet 
megteremtésével a néző szembesül saját érzékelése korlá-
taival. A nézőnek nem kell semmit tennie azért, hogy be-
lépjen ebbe a „másik valóságba”, mindössze jelen kell len-
nie. Ebből látható, hogy Herman éjszakai képei nem csak 
kioltják az éjszaka „félelmetességét” a nappalihoz hasonló 
atmoszférájukkal, de egy olyan alternatív valóságot te-
remtenek, melyet emberi szem még sosem látott. 

A tárlat április 1-ig tekinthető meg.

Február 19-én mutatták be Szőke 
Balázs Csillagnézők című filmjét 

az MTA Dísztermében.
A mozgalmas, lendületes dokumentumfilm a magyar 

amatőr csillagászok életébe, munkájába, a csillagos ég 
megismerésének, felfede-
zésének titkaiba nyújt be-
tekintést. A kiemelten 
látványelemekre épülő 
filmmel az alkotók a 
szabadidő hasznos eltöl-
tésének különleges lehe-
tőségére kívánják felhív-
ni a ma emberének figyelmét – ahogy a film mottója is 
fogalmaz: „Van élet a számítógépek és a mobiltelefonok kép-
ernyőjén túl.”

További részletek és érdekességek a http://csillagnezok.hu/ 
oldalon találhatók.

Tárlatok másképp

10 történet

Csillagászok titkai

Sötét vagy világos?
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Mítosz	és	valóság
A filmipar gyakran áldozza fel a törté-
nelmi hűséget a látványosság és hatás-
vadászat oltárán. Lenyűgöző tömegje-
leneteivel és trükk fel vé te lei vel a Rid-
ley Scott rendezte Gladiátor kétségtele-
nül a mozivászon elé szegezi a nézőt, 
ám sajnálatos módon elferdíti, sőt 
egyenesen meghamisítja a történel-
met. Pedig ebben az esetben a valóság 
még a fikciónál is sokkal izgalmasabb.

Az	emléknyomok	élete
Az emlékezet egy alapvető kognitív 
képesség, melynek egyszerűbb formá-
ival a legprimitívebb állatok is rendel-
keznek. Az adott események meg-
jegyzése, kódolása, illetve ezek későbbi 
felidézése az emlékezet két alapvető 
folyamata. Ezek kutatása a XIX. szá-
zadban vette kezdetét, azóta pedig az 
idegtudomány egyik legizgalmasabb 
ágává nőtte ki magát.

Beporzók	napja
A leggyakoribb beporzók a rovarok: 
bogarak, legyek, poloskák, lepkék, 
méhek. De ne csak a házi méhre gon-
doljunk, hanem sokkal inkább a méh-
alkatúak nagy csoportjába tartozó 
mintegy 20 000 fajra. Idén március 
10-én először „ünnepeljük” a beporzó 
állatokat a címbéli, nekik ajánlott jeles 
nappal. Miért és hogyan került sor erre 
az aggodalmat tükröző lépésre?

A hátlapon
Európa legnagyobb gleccsere

Kétségtelen, hogy napjaink környe-
zetvédelmi slágertémája a bolygón-
kat érintő klímaváltozás. A jelenség 
a legszembetűnőbben a gleccserek 
visszahúzódásában érhető tetten. 
Európában ma már a magashegyi 
(alpesi) gleccserek javarészt csak 
hegymászók számára érhetők el, de 
Skandináviában jóval alacsonyabb 
térszíneken is fellelhetők.

A kontinentális Európa legna-
gyobb egybefüggő jégmezője a Bu-
dapest területét megközelítő, 487 
négyzetkilométeres Jostedal-gleccser 
( Jostedalsbreen) Norvégia déli ré-
szén. Annak ellenére, hogy folyama-
tos csökkenése következtében ez a 
típusára nézve platógleccser már 
csak töredéke egykori kiterjedésé-
nek, emberi léptékkel mérve ma is 
hatalmas területű. Fő tömege a 
nehéz terepviszonyok miatt turista-
ként megközelíthetetlen, ám a fa ko-
ronájához hasonlón számos ágra osz-
lik, amelyek a fennsíkról induló völ-
gyekbe futnak le. Ezek némelyiké-
nek elvégződése még elég alacsonyan 
van ahhoz, hogy folyamatosan hát-
ráló frontjukhoz alulról turistaút ve-
zessen.

Az 1991-ben 1310 négyzetkilomé-
ternyi területen létrehozott nemzeti 
park körülbelül egyharmadát kitevő 
jégfolyam legmagasabb pontja, a 
Høgste Breakulen 1957 méteren talál-
ható. A völgyekbe lefutó Jostedal 
ötven ága közül a legismertebbek a 
Briksdal-gleccser és a Nigard-gleccser 
(lásd hátlapunkon), ez utóbbi jelen-
leg 300 méter tengerszint feletti ma-
gasságban végződik. A Nigard-
gleccserhez vezető úton nemcsak a 
kék színben virító jégtömeg, hanem a 
visszahúzódó gleccser által hátraha-
gyott formakincsek (a jégkarcolta 
különböző alakzatok, simára kopta-
tott sziklák) is rendkívül látványosak.

Kép és szöveg: Lieber Tamás
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