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Lapunk kiadója, a Tudományos Ismeretterjesztő Társu-
lat (TIT) a maga eszközeivel  segíteni kívánja hazánk 
demográfiai helyzetének javulását, ezen belül a gyer-
mekes családok ismeretszerzési lehetőségeinek a bőví-
tését. Ezért együttműködési megállapodást kötött a 
Nagycsaládosok Országos Egyesületével (NOE). 

A megállapodás alapján az együttműködés keretében 
a NOE tagjai kedvezményes belépésre lesznek jogosul-
tak a TIT Budapesti Planetáriumba annak felújítás 
utáni újranyitását követően; 10 százalék kedvezmény-
nyel fizethetnek elő a Társulat lapjaira, az Élet és Tu-
dományra, a Természet Világára és a Valóságra; a 
NOE rendezvényein hozzájuthatnak e lapok mutat-
ványpéldányaihoz; továbbá kedvezményre jogosultak a 
TIT meghatározott nyelvvizsgái és nyelvtanfolyamai 
tekintetében. 

A TIT vállalja ezen felül, hogy ismeretterjesztő előadá-
sok, táborok, programok, cikkpályázatok és vetélkedők 
esetén is együttműködik a NOÉ-val. A Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat és a Nagycsaládosok Országos 

Egyesülete együttműködési megállapodását Kardosné 
Gyurkó Katalin, a NOE elnöke és Hámori József, a TIT 
elnöke látta el kézjegyével a TIT Székházában.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Hámori József és Kardosné Gyurkó Katalin aláírja  
a TIT-NOE megállapodást (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)
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 Ideg regeneráció

Az idegrendszer a szerve
zet nagy részét behálózza, 
így a test különböző sérülé
sei gyakran járnak együtt az 
idegrendszer sérülésével. Egy 
becslés szerint évente 90 000 
ember szenved el ilyen bal
esetet és egy komolyabb sé
rülés akár érzéskieséssel és 

bénulással is járhat. Ezek a tüne
tek gyakran állandósulnak, mivel 
az idegrendszer regenerációja nem 
igazán hatékony. A központi ideg
rendszerben el sem kezdődik ilyen 
folyamat, az elpusztult idegszövet 
eltakarítása és a további károsodás 
megakadályozása zajlik a sérülés 
után. A környéki idegrendszer
ben ugyan többnyire elkezdődik a 
sérült idegsejtek nyúlványainak re
generációja, azonban a lassú növe
kedési sebesség vagy a fizikai korlá
tozottság miatt gyakran nem megy 
teljesen végbe.

A környéki idegrendszer sérülésé
nek következtében elszakadt ideg
sejtnyúlványok azon része, amelyik 
nem marad kapcsolatban a sejttest
tel, degenerálódik. A keletkező sejt
törmelék eltakarítását az immun
rendszer sejtjei végzik. A sérült neu
ron sejttestében akár mikroszkóppal 
is megfigyelhető jellegzetes válto
zások mennek végbe. Ezek a vál
tozások a regeneráció szolgálatában 
állnak, a fokozódó fehérjeszintézis 
eredményeképp következnek be. A 
sejtnyúlvány visszanövesztéséhez 
ugyanis rengeteg fehérjére van szük
ség, hiszen például a nyúlványok váza 
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is ezekből épül fel. A sérült 
nyúlvány sejttesttel kapcso
latban maradt részén növe
kedési kúp alakul ki, ami a 
regenerálódó nyúlvány irá
nyításáért felelős. Mindezen 
folyamatok bonyolult szabá
lyozás alatt állnak, aminek 
megértése hozzájárulhatna a 
regeneráció mesterséges be
folyásolásához, ezért számos 
laboratórium foglalkozik a 
témával világszerte.

Ahhoz, hogy a sejt nagy 
mennyiségű új fehérjét állít
hasson elő, a normális génki
fejeződési mintázatnak jelen
tősen meg kell változnia. A 
génkifejeződés a DNS-ben 
tárolt információ fehérjékbe való 
átfordítása, a sejtek működését az 
határozza meg, hogy milyen géne
ket fejeznek ki, milyen fehérjéket 
állítanak elő. Normálisan az ideg
sejt főleg a vele kapcsolatban lévő 
sejtekkel történő kommunikációhoz 
szükséges anyagokat hozza létre, a 
sérülés miatt azonban a sejtváz anya
gait kénytelen termelni, hiszen ezek 
kellenek a nyúlvány visszanöveszté
séhez. A génkifejeződés első lépése az 
mRNS-ek létrehozása, ezek hordoz
zák a DNS-ben található információt 
a fehérjeszintézis színhelyére. Újab
ban felmerült, hogy az mRNS-ek 
létrejöttük utáni kémiai módosításai 
is jelentősen befolyásolhatják a fel
használásukat.

A környéki idegrendszer sérülése 
által kiváltott fehérjeszintézis szabá
lyozásának egy új részletét fedte fel 
néhány amerikai és kínai egyetem 

kutatóinak közös 
munkája. A kör
nyéki idegrendszer 
regenerációjának 
vizsgálatához elő
ször sérülést kell 
előidézni egy kör
nyéki idegben. Ez 
legtöbbször egerek 
vagy patkányok 
egyik hátsó vég
tagját ellátó ideg 
sértésével történik, 
mivel ez a test leg
nagyobb idege és 
viszonylag köny
nyen hozzáférhe
tő. Az idegben a 
gerincvelői ideg
sejtek nyúlványai 

haladnak és a sebesítés után a gerinc
velőben elhelyezkedő sejttestekben 
bekövetkező molekuláris változáso
kat vizsgálták.

A kutatók ezúttal a módosított 
mRNS-ek szerepét vizsgálták az 
idegsejtek regenerációjában. A ron
csolt és egészséges gerincvelői idegsej
tekből elkülönítették az mRNS-eket 
és azt találták, hogy a sérülést köve
tően a módosulás több mRNS-re jel
lemző. A kutatók azt is kimutatták, 
hogy az ismert regenerációval asszo
ciált gének közel felének mRNS-ei 
tartalmazták a módosulást. A módo
sítást végrehajtó enzim génjének, il
letve a módosított mRNS-eket meg
kötni képes fehérje génjének kiütése 
csökkentette a sérülés után megkez
dődő fehérjeszintézis mértékét az 
érintett idegsejtekben. Az említett 
fehérjék kiütése a regeneráció sike
rességét mérő tesztek eredményeit is 
jelentősen rontotta.

Az eredmények szerint tehát az 
mRNS-ek elkészülésük utáni kémiai 
módosításának fontos szerepe van a re
generációhoz szükséges fehérjeszintézis 
szabályozásában. A kutatás egy újabb 
darabját fedte fel a regeneráció össze
tett mechanizmusának, ami remélhe
tőleg az idegsérülések kezelésében is 
hasznosítható lesz. Egyelőre a komo
lyabb sérülések esetén a leghatásosabb 
beavatkozás az ideg növekedését irá
nyító csatorna behelyezése, ám ezzel is 
csak részleges gyógyulás érhető el, rá
adásul közel sem minden esetben. Úgy 
tűnik, hogy a nyúlvány növekedését és 
az ehhez szükséges fehérjék előállítását 
együttesen kellene fokozni a regenerá
ció sikerességének érdekében.

ReichaRdt RicháRd

A sérülés után bekövetkező sejtszintű változások vázlata. 
A nyúlvány távolabbi szakasza degenerálódik, a sejttesttel 

kapcsolatban maradt része pedig elkezd növekedni, 
és szerencsés esetben újra beidegzi célszervét 

(FORRÁS: PINTEREST.COM)

A regenerálódó nyúlványok növekedését irányító 
csatorna elhelyezése a sérült idegen 

(FORRÁS: ATLASOFSCIENCE.ORG)
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Még az is jó eséllyel megállapítható, 
hogy a fióka a kikelés után képes 
volte esetleg az önálló életre vagy 
a szülei közelében kellett maradnia a 
túlélés érdekében.

Az Enantiornithespéldány tanul
mányozásának eredményeiből tu
dományos munka született, melyet 
a Nature Communications szakmai 
folyóirat közölt. A cikk első szer
zője, Fabien Knoll, a Manchesteri 
Egyetem tudományos munkatársa 
elmondta: „Evolúciójuk folyamán a 
madarak hihetetlen lendülettel diver-
zifikálódtak. Sokféleségük ugyancsak 
számos fejlődési stratégiát eredménye-
zett a fiókák esetében, például eltérő nö-
vekedési rátákat. A csontok fejlődésének 
vizsgálatával fosszilis nyomok tömkele-
géből válogathatunk.”

Minthogy a lelet különösen aprócs
ka, a nemzetközi kutatócsoport szink
rotron segítségével vizsgálta a fiatal 
madár törékeny csontjainak fosszilis 
maradványait, pontosabban annak 
mikrostruktúráit a mikrométernél is 
kisebb mérettartományban – a lelet 
károsítása nélkül. A vizsgálatok meg
mutatták, hogy a fióka szegycsontja 
(sternum) még jobbára porcos volt az 
állat elpusztulásakor. A tény, hogy ez 
a csontelem ekkor még nem alkotott 
strapabíró, csontos képletet, azt bi
zonyítja, hogy az állat még nem volt 
képes a repülésre, ami ezt a csontot fo
kozottan igénybe veszi. A csontokon 
megfigyelhető mintázatok, melyeket 

 Kisujjnyi fióka 
fosszíliatitkai

Paleontológusok sze
rint egy újonnan fel
fedezett, különlegesen 
jó megtartású madár
fiókakövület segíthet 

megérteni azt, hogy a korai 
madaraknak pontosan mi
lyen szerep is jutott a dino
szauruszok korában. A föld
történeti középidőből, a me
zozoikumból számos korai 
madárforma ismert, melyek 
közül ezt a fiókapéldányt az 
Enantiornithes kládba so
rolták a kutatók. A lelet egy 
majdhogynem teljes épség
ben megőrződött csontváz, 
és egyike a valaha felfede
zett legkisebb mezozoikumi 
madármaradványoknak.

A példány legnagyobb mé
rete is alig 5 centiméter, azaz 
kisebb, mint egy átlagos emberi kis
ujj. A kutatók a madárfióka tömegét 
(természetesen az élő állatra vonat
kozóan) nagyjából 80–85 gramm ra 
becsülték. A kövület önmagában is 

kiemelkedő lelet, de ha ez nem len
ne elég, a példány különlegességéhez 
hozzájárul az is, hogy a fióka nem 
sokkal a születése után lelte halálát. 
A tojásból való kibújás utáni időszak 
kritikus a madarak csontozatának 
fejlődésében. Ez tehát azt jelenti, 
hogy e felfedezett egyed szerencsét
lenül rövid élete nagyszerű lehetősé
get nyújt a paleontológusoknak arra, 
hogy tanulmányozhassák csontozatá
nak struktúráját és fejlődésmenetét, 
hiszen a csontosodás (osszifikáció) 
sokat elárul egy madár életmódjáról. 

Ő
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fiókáinak maradványain 
megfigyeltek, ugyancsak 
arra engednek következtet
ni, hogy a csontosodás fej
lődése számos módon ment 
végbe ezekben a különle
ges, korai madarakban.

A kutatók szerint e pél
dány csontozatának fej
letlensége nem utal egy
értelműen arra, hogy 
a fióka fészeklakó lett 
volna, azaz teljes mérték
ben a szüleire volt utalva, 
azoknak kellett etetniük. 
Példának okáért a ma élő 
törpepapagájok születésük 
után sokáig teljes mérték
ben a szüleiktől függnek. 
Az olyan madarak, mint 
a házityúk és rokonsá
gi körének számos tagja, 
fiókáik születésük után 
nem sokkal már nagy

ban önállóak, egyedül táplálkoznak 
és nagymértékben gondoskodnak 
önmagukról: „fészekhagyók”. Az 
egyedfejlődésnek ez a korai szakasza 
azonban nem ennyire feketefehér 
dolog, sokkal inkább spektrumokon 
alapszik, ezért a régen kihalt madár
csoportok esetében e kérdés eldönté
se módfelett bajos.

Luis Chiappe, a Los Angelesi Ter
mészettudományi Múzeum munka
társa, a cikk társszerzője hozzátette: 
„Ez a különleges ősmaradvány lehetősé-
get nyújt számunkra, hogy bepillantást 
nyerjünk azon madarak életébe, melyek 
a dinoszauruszok virágkorában éltek. 
Elképesztő érzés belegondolni, hogy 
hány olyan fizikai tulajdonságot látha-
tunk a ma élő madarakon, melyek evo-
lúciós eredete több mint 100 millió évvel 
ezelőttre mutat vissza.”

Szabó MáRton

 Mutasd a térképed, 
megmondom, ki vagy!

A csillagászok a Cassini űr
szonda immár teljes adatkész
lete segítségével elkészítették a 
Szaturnusz legnagyobb holdjá
nak globális topográfiai térké
pét, amely új távlatokat nyit a 
Titán felszínének megismeré
sében.

Az erről szóló két új tanulmány 
a Geophysical Review Letters című 
folyóiratban olvashatók, melyek 
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A madárfióka-lelet szinkrotronos  
és egyszerű fényképe 

(KÉP: FABIEN KNOLL)

A fosszilis madárfióka rekonstrukciós rajza (méretarányként  
egy átlagos csótány sziluettje szerepel)  (KÉP: RAÚL MARTÍN)
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magát a térkép leírását, illetve az 
ebből adódó felfedezéseket tartal
mazzák.

A térkép megalkotása körülbelül 
egy évet vett igénybe, amely a Titán 
topográfiájáról rendelkezésre álló 
adatbázisok összefűzésével készült. 
A holdnak eddig mindössze 9 szá
zalékát térképezték fel viszonylag 
nagy felbontásban, 25–30 százalékát 
alacsonyabb felbontásban, az égitest 
felszínének fennmaradó részét pedig 
interpolációs algoritmus és más ma
tematikai közelítő módszerek segít
ségével képezték le, melyek tovább 
javították az űrszonda helyzetéből 
adódó torzulásokat.

A térkép rávilágít a Titán néhány 
lényeges, ám eddig ismeretlen felszíni 
formájára, többek között az újonnan 
felfedezett, 700 méternél alacsonyabb 
hegységekre. Az „atlasz” ezen felül 
teljesebb képet ad az égitest magasabb 
és mélyebb területeiről, mely így lehe
tővé teszi a kutatók számára többek 
között annak megállapítását, hogy a 
hold egyenlítője mentén elhelyezke
dő két nagyobb mélyedés valójában 
egy ősi, kiszáradt tenger nyomán 
maradte hátra, vagy jégvulkáni te
vékenység (kriovulkanizmus) során 
keletkezett.

A topográfiai adatok alapján a 
Titán kissé lapultabb, összenyo
mottabb mint azt korábban gon
dolták, ami azt is sugallja, hogy a 
kéreg vastagsága nagyobb változa
tosságot mutat az eddigi elképzelé
sekhez képest.

„A munka leg főbb célja egy hasz-
nálható térkép elkészítése volt a tudo-
mányos közösség számára” – mond
ta Paul Corlies, a tanulmány első 

számú szerzője, a Cornell Egye
tem doktoranduszhallgatója, akinek 
mun káját a második tanulmány 
szerzője, Alex Hayes, csillagászattal 
foglalkozó egyetemi adjunktus se
gítette.  A térkép jelentős segítség 
lehet a Titán éghajlatának modelle
zését, alakjának és gravitációjának 

tanulmányozását, valamint a felszí
ni formák képződését vizsgáló kol
légák számára.

A térkép nyújtotta topográfiai 
információkat felhasználva már 
a második tanulmány szerzői is 
fontos következtetésekre jutottak. 
Eszerint a Titán három legnagyobb 
„tengere” a felszín alatti áramlá
soknak, vagy a közöttük húzódó 
csatornákon keresztül átjutó fo
lyadéknak köszönhetően egységes 
tengerszintet alkotnak, akárcsak a 
Föld óceánjai esetében. 

Az adatok alátámasztják Hayes 
azon korábbi feltevését is, misze
rint a Titánon található tavak a 
felszín alatt kapcsolatban állnak 

egymással. Hayes és csapata mind 
a folyadékkal kitöltött, mind a 
már kiszáradt tavak magasságát 
megmérve megállapította, hogy a 
tavak több száz méterrel a tenger
szint felett helyezkednek el, egy 
vízgyűjtő területen belül pedig az 
üres tómedrek mindegyike ma
gasabban található a folyadékkal 
kitöltötteknél. A folyadék, szint
jének csökkenésével valószínűleg 
a magasabban lévő tavakból az 
alacsonyabbakba szivárog. Ezen 
felül a tavak kiterjedése állandó 
időközönként növekszik. A déli te
rületek egyik tómedre például úgy 
néz ki, mintha több, már kiszáradt 
tómeder láncolata összeolvadna 
egyetlen nagyobb egységgé.

Talán mégis az egyik legérdeke
sebb dolog, amit a kutatók az ada
tok vizsgálatakor észleltek, hogy 
a tavak túlnyomó többsége éles, 
egyes helyeken több száz méter 
magas peremmel szegélyezett mé
lyedésben található, mintha csak 
tésztaszaggatóval vágták volna ki 
őket a felszínből. A képződmények 
valószínűleg a földihez hasonló 
karsztos folyamatok nyomán ala
kultak ki. A mélyben lévő anyag 
kioldódott, mely hatására a felszín 
beomlott, helyén hatalmas „krá
tert” képezve.

A kutatók még nem tudják pon
tosan, mi állhat ezen képződmé
nyek kialakulásának hátterében, 
de a részletes topográfia ismereté
ben mind többet tudhatunk meg a 
Naprendszerünk gyűrűs gázóriá
sának árnyékában bujkáló hold félt
ve őrzött titkairól.
Forrás: Cornell University

A holdat szabdaló számtalan tó közül az egyik Így festhet a Titán felszíne testközelből

A Szaturnusz, hűséges kísérője társaságában 
(KÉPEK FORRÁSA: NASA)
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Megközelíthetjük az öntudat, 
énkép, önreprezentáció, tudat, 
éntudat kérdéskörét több 

szempontból – filozófiai, pszicholó-
giai, sőt akár vallási oldalról is. Az is 
könnyen belátható, hogy nehéz egy 
pársoros gondolatban minden igényt 
kielégítően leírni ezeket a komplex 
jelenségeket, főleg ha tudományos 
pontossággal, biológiai alapokon 
próbáljuk megtenni. Talán éppen 
ezért is – kis túlzással – állíthatjuk, 
hogy ahány a kérdéssel foglalkozó 
kutató van a Nap alatt, annyi értelme-
zés létezik, és minden szerző igyek-
szik megalkotni a saját kifejezéseit, 
majd azokat definiálni. A skála igen 
széles, onnan, hogy 
az „egyed tisztában 
van a saját mentális 
állapotaival” azon 
át, hogy „az egyed 
képes a saját figyel-
mének tárgya len-
ni” egészen olyan 
megengedő leíráso-
kig, minthogy a 
környezet észlelése 
maga után vonja az 
„én” észlelését is. 
Hiszen például, ha 
egy fából készült asztalt megérintek, 
akkor információt szerzek annak 
keménységéről, de egyúttal az 
asztalhoz képest a sajátoméról is. 
Önreprezentáció során pedig az 
egyed képes az elméjében a kör-
nyezetről kezelt modellben önmagát 
is megjeleníteni. Természetesen ér-
demes megjegyezni azt is, hogy ezek 
a különböző megközelítések nem 
feltétlenül zárják ki egymást. 

A Z  É N  N E M  E G Y  É S  O S Z T H ATAT L A N  

ÁLLATI 
ÖNTUDAT

Csimpánz a tükörben
Megkérdőjelezhetetlen, hogy egy men-
tálisan egészséges felnőtt ember rendel-
kezik a fentebb felsorolt képességek 
mindegyikével, az viszont, hogy mi a 
helyzet az állatokkal, már nagyobb fej-
törést okozhat. Csecsemőknél a beszéd 
megjelenésével teljesednek ki az ilyen 
irányú képességek, mégpedig a sze-
mélyes névmások használatának 
megjelenésével, nagyjából a második 
év vége felé (18–24 hónap). Állatoknál a 
beszéd lehetséges vizsgálatának hiá-
nyában közvetettebb módszereket 
kell kidolgozni, mivel őket – a legna-
gyobb sajnálatunkra – 
nem lehet megkérdezni, 

mit gondolnak magukról. 
Az öntudat vizsgálatára irá-
nyuló formabontó módszer 
a G. G. Gallup által 1970-
ben publikált tükörteszt. A 
teszt során csimpánzokat 
először egy kis méretű ket-
recbe tettek egy üres szobá-
ban, majd kétnapos izoláció 
után elhelyeztek melléjük 
egy tükröt is. 

Az állatok először szociális viselke-
dést mutattak a tükörképük felé, 
mintha egy másik egyed lenne, amit 
látnak. Azonban a harmadik napra 
már drasztikusan csökkentek ezek a 
viselkedések, és helyüket átvették a 
saját testük irányába végzett akciók. 
Vagyis a tükör használatával olyan 
testrészeiket nézegették, amelyek 
egyébként nem láthatóak számukra. 
Ételdarabokat piszkáltak ki a foguk 
közül, buborékokat fújtak, grima-
szoltak, vagy éppen a genitáliák te-
rületét vizsgálgatták. Látszólag tehát 
az alanyok idővel felismerték magu-

Öntudat, énkép, önreprezentáció, tudat, éntudat. Kemény 
fába vágja a fejszéjét a kutató vagy kutatócsoport, ha a 
felsorolt fogalmakat szeretné szabatosan leírni. Az ELTE 
Biológiai Intézet Etológia Tanszékének vizsgálatai meg-

próbálnak közelebb kerülni a megoldáshoz. 

Intenzív tréning során még a galambok is megtaníthatóak 
a tükör használatára
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és a kutatások szerzői több esetben 
is úgy értelmezték az eredményei-
ket, hogy a vizsgált faj átment a 
teszten, még például a hangyák ese-
tében is.

A tükör tündöklése és bukása
A tükörteszt mindenhatóságát ille-
tően sok kérdés merül fel, és szám-
talan kritika érte az elmúlt majd-
nem fél évszázados karrierje során. 
Így nem véletlen a fenti óvatos fo-
galmazás az eredményeket illetően. 
Sokan megkérdőjelezik, hogy mi-
lyen mértékig lehet értelmezni a le-
írt viselkedéseket mint az öntudat 
megnyilvánulásait. Legékesebb pél-
dája a kritikus fogadtatásnak az 
Epstein és munkatársai által – 
egyébként, az eredeti tükörteszthez 
hasonlóan szintén a Science folyó-
iratban – publikált cikk, amelyben 
lényegében intenzív tréning során 
galambokat tanítottak meg arra, 
hogy egy a mellükre festett foltot a 
tükör segítségével megtaláljanak, 
majd meg bökjenek a csőrükkel. A 
szerzők mégsem az örömtől repesve 
prezentálták az eredményeiket, 
hogy íme, az első bizonyíték: a ga-
lamb öntudattal rendelkezik. Sőt! A 
sikert azzal magyarázták, hogy mi-
vel az alanyok hosszú időn át ki vol-
tak téve a tükör jelenlétének, volt 
idejük megtanulni annak működé-

sét, vagyis az ösz-
szefüggést a tükör 
és a saját viselkedé-
sük között. Így pél-
dául a csimpánz is 
sokszor megérint-
hette a szemöldö-
két vagy fülét még 
a festékfolt felvite-
le előtt. Erre bőven 
volt ideje a mint-
egy 80 óra alatt, 
míg ki volt téve a 
tükörnek. Az is fel-
merült, hogy az 

alanyoknál a leírt viselkedés, vagyis 
a saját test tapogatása az altatásból 
való ébredési folyamat következmé-
nye, ami során persze érintett a 
szemöldök területe és a fülek is. 

Másik kérdés, hogy hogyan kezel-
jük azon fajokat, amik nem teljesítet-
tek jól a tükör előtt. Lehetnek-e ennek 
egyéb okai azonkívül, hogy még az ön-
tudat szikrája sem pislákol a fejükben? 

A csimpánzok, de először még a gye-
rekek is szociális viselkedést mutat-
nak a tükörbe pillantva. A tükör mű-
ködési mechanizmusának megértése 
egy tanulási folyamat, amihez idő 
szükséges. Egyes fajok azonban egy-
általán nem érdeklődnek a tükör 
iránt, sőt az esetenként kifejezetten 
elkerülést is kiválthat, hiszen például 
a szemkontaktus sok fajnál agresszív 
jelzés. Márpedig, ha az alany belenéz 
a tükörbe, a tükörképe bizony elke-
rülhetetlenül visszanéz rá. Így előfor-
dulhat, hogy egyes fajoknál a szem-
kontaktus kerülése okozza a negatív 
eredményt. 

Akár az is lehetséges, hogy vannak 
fajok, amiket egész egyszerűen nem 
érdekel, hogy néznek ki. A tükör-
teszt csak egyetlen modalitáson, a 
vizuális felismerésen alapul, holott 
például kutyáknál a szag alapján való 
egyedfelismerés fontosabb lehet. 
Alapvetően ebből következik a má-
sik probléma az eredmények inter-
pretálása során, mégpedig az öntu-
dat van-nincs tulajdonságként való 
kezelése. Egy másik elterjedt nézet, 
hogy a különböző fajok öntudatá-
nak szintje egy gradiens mentén ír-
ható le. Ez jól illik Darwin kontinu-
itáselvéhez, vagyis hogy a különbö-
ző fejlettségű fajok között egyes tu-
lajdonságokban nem minőségbeli, 
hanem mennyiségbeli különbség 
van. Hasonlóan a sok definícióhoz 
itt is számos skálát dolgoztak ki, 
amelyek különböző képességek 
megléte alapján osztályozzák az ön-
tudat fokozatait. De még itt is bele-
ütközünk egy súlyos problémába. A 
legegyszerűbb példával szemléltetve: 
ha egy faj egyede látvány alapján 
nem ismeri fel magát, az egészen 
biztosan azt jelenti, hogy szag alap-
ján sem fogja? Vagy ha egy faj egye-
de látvány alapján felismeri magát, 
akkor biztos, hogy szag alapján is fel 
fogja? Nem feltétlenül, holott telje-
sen egyértelmű, hogy egy adott mo-
dalitáson keresztüli felismerés nem 
magasabbrendű képesség, mint egy 
másikon, csupán más.

Az önreprezentáció  
moduláris modellje

Evolúciós és ökológiai megközelítés-
ből vizsgálva a kérdést az önrepre-
zentációhoz kapcsolódó különféle 
tulajdonságokat egy egyszerűsített 

kat a tükörben. De Gallup nem elé-
gedett meg ennyivel, így a csimpán-
zokat előbb elaltatták, majd egy-egy 
festékfoltot vittek fel a szemöldö-
küknél, illetve a másik oldali fül 
felső részére. Elhelyezkedésükből 
adódóan a foltokat az állatok tükör 
nélkül nem láthatták. Felébredve az 
anesztéziából, a tükörbe nézve az 
alanyok a foltok felé nyúltak, és a 
tükörbe nézéssel eltöltött idő is meg-
növekedett. 

Úgy tűnik tehát, a csimpánzok 
nemcsak felismerik magukat a tü-
körben, de még elvárásuk is van ar-
ról, hogy hogyan is néznek ki ben-
ne, következésképpen öntudattal 
rendelkeznek. Legalábbis ezt a kö-
vetkeztetést vonták le az eredmény-
ből akkoriban. A tükörtesztet azóta 
számos fajon elvégezték, és úgy tar-
tották, hogy ha egy faj „átment”, 
akkor van öntudata, ha nem, akkor 
nincs, és a továbbiakban nem is ér-
demes ilyen irányban kutakodni. 
Az adott fajnak megfelelően ki-
sebb-nagyobb változtatásokkal, de 
végeztek tükörtesztet, vagy vizs-
gálták tükörnek kitett egyedek vi-
selkedését, többek között gorillák-
nál, orángutánoknál, makákóknál 
és sok egyéb majomfajnál, valamint 
delfineknél, pandáknál, elefántok-
nál, kutyáknál, lovaknál, szarkák-
nál, sőt még mantáknál és han-

gyáknál is. Az eredmények pont 
olyan változatosak lettek, mint a vizs-
gált fajok. A kísérlet eredeti kidolgo-
zói szerint minden kétséget kizáróan 
csupán csimpánzok, bonobók, orán-
gutánok és egy emberi környezetben 
nevelkedett gorilla esetében mutat-
ták ki, hogy felismerik magukat a 
tükörben. De a többi fajnál is írtak le 
önfelismerésre utaló viselkedéseket, 
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A csoportban élő fajok esetében, 
ahol az egyedek leginkább érdekel-
tek abban, hogy viselkedésük követ-
kezményeit számontartsák, számít-
hatunk az önreprezentáció legválto-
zatosabb megnyilvánulásaira. Ilye-
nek lehetnek például a saját akciókról 
szóló memória vagy a perspektíva-
átvétel képessége, de még az empátia 
meglétének is alapfeltétele.

Új szemléletmód
De nem is kell feltétlenül ilyen 
komplex képességekre gondolni. 
Ebből a leegyszerűsített ökológiai-
evolúciós szemléletmódból az is adó-
dik, hogy az „én” reprezentálásának 
szerepe van a fizikai környezetben 

szemléletmóddal – az öntudat kife-
jezést meghagyva az embereknek és 
esetleg a főemlősöknek – különálló-
an kezelhetjük, hiszen bizonyos kör-
nyezetben az egyikre szükség van, 
míg a másikra nincs. A szemfüles 
olvasó most azt gondolhatja, hogy ez 
is csak egy új „definíció” ugyanarra. 
Igen is, meg nem is. Lényegében ez-
zel átvágjuk azt a gordiuszi csomót, 
hogy valójában mit is akarunk vizs-
gálni. Azt, hogy érdemes-e egyálta-
lán ilyen irányú kutatásokba energi-
át fektetni állatok esetében is, mert 
esetleg az öntudat megléte az emberi 
faj privilégiuma, vagy hogy hogyan 
definiáljuk az öntudatot, egyáltalán 
meg sem próbáljuk. Tulajdonképpen 
kilépünk az eddigi rendszerből, és 
azt mondjuk: ennek meg ennek a faj 
számára adaptív tulajdonságnak a 
működéséhez szükség van arra, 
hogy a rendszerben legyen 
egy „én”, hogy a mentális 
modellben, amit az adott 
állat kezel, megjelenjen in-
formáció önmagáról. Eh-
hez kapcsolódó tulajdonsá-
gok lehetnek például, hogy 
az állat képes elkülöníteni 
a saját akcióit másokétól, és 
azokat képes felidézni is, 
hogy tisztában van a saját 
testméretével vagy a fizi-
kai megjelenésével, vagy 
hogy valamilyen érzék-
szervén keresztül képes fel-
ismerni önmagát, ez lehet 
szaglás, látás vagy akár 
hallás. Tulajdonságok vagy 
képességek halmaza, ame-
lyek természetesen össze-
függnek, egyik-másik egymásból is 
következik, de az egyik megléte 
nem szükségszerűen feltételezi az 
összes többi jelenlétét is egy adott 
fajnál. Igaz, egyes fajoknál valószí-
nűbb, hogy több és változatosabb 
ilyen tulajdonságra fogunk bukkan-
ni, mint másoknál. Már a tükörtesz-
ten résztvevő fajok esetében felme-
rülhet a kérdés – függetlenül attól, 
hogy az adott faj átment-e a teszten 
vagy nem – hogy vajon mi lehet a 
közös bennük, hiszen egyik-másik 
evolúciósan elég távol áll egymástól. 
A társas életmód. Egy-két lelkes ku-
tató kedvenc állata kivételével az 
összes tükörteszten vizsgált faj 
komplex szociális környezetben él. 

való elboldogulás során is. Ismerős 
példa lehet, hogy erdőben óvatosan 
érdemes lovagolni, mert a ló csak a 
saját testméretével számol, mikor át-
megy két fa között vagy akár egy 
faág alatt, a lovaséval nem. Termé-
szetesen egy résen való áthaladás ön-
reprezentáció nélkül is kivitelezhető. 
De ha az elmebeli modellben előre 
tárolva van saját magunkról az eh-
hez szükséges információ a testmé-
retünkről, testalkatunkról, az 
nagyban meggyorsíthatja, sőt biz-
tonságosabbá teheti az áthaladást, 
mintha olyan réseken is próbálkoz-
nánk, ahol fizikailag semmiképpen 
sem férhetünk át. 

Ezzel az új szemléletmóddal ahe-
lyett, hogy elvesznénk a definíciók 
és fogalmak tengerében lehetősé-
günk nyílik az egyes fajokra specifi-
kus módszereket kidolgozni, hogy 
olyan önreprezentációval kapcsola-
tos képességek után kutassunk, ame-
lyek relevánsak lehetnek az adott faj 
életmenete és élőhelye szempontjá-
ból is. Azonban nem elég egy-egy 
fajon találomra egyet-egyet elvé-
gezni, hogy messzemenő következ-
tetéseket vonjunk le. A jövőben 
vizsgálatok minél szélesebb skáláját 
szükséges megalkotni lehetőleg 
ugyanazon modellfaj számára, 
hogy az ideköthető tulajdonságok 
nagy részét lefedhessük, majd rend-
szerbe igazíthassuk.

Lenkei Rita

Testméret tudat vizsgálata kutyáknál
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2.
rész

Ezek az újonnan létrejött 
céhek azonban már nem 
hasonlítottak a korábbi nyi-

tott társaságokhoz, hiszen szabályza-
taikban egyre szigorúbb rendelkezé-
seket hoztak, saját tagjaik piaci meg-
élhetésének biztosítása és gazdasági 
érdekeik védelme érdekében. Azok 
a mesterek, akik korábban is céhes 
szervezetet alkottak, az eddigieknél 
szigorúbb céhszabályzatok beterjesz-
tésével igyekeztek fellépni a nem kí-
vánatos személyek ellen. 1459-ben a 
pozsonyi szabócéh 48 évvel korábbi 
szabályzatát úgy módosította, hogy 
a tagság megszerzésének feltételévé 
tette a mesterremek elkészítését. A 
selmecbányai szabók céhszabályza-
tukat egyetlen bekezdéssel bővítet-
ték, amelyben a kontárok ellen léptek 
fel. A céhfejlődés második korszaká-
ban alakult szervezetek, illetve szüle-
tett szabályzatok a város falain belüli 
versenytársak kiszorítását, ellehetet-
lenítését szolgálták. A XV. század vé-
gére a céhek egyre zártabb és mere-
vebb társaságokká váltak. A céhes 
iparosok ettől kezdve éberen ügyel-
tek arra, hogy egy kiesett kézműves 
helyét minden esetben egyetlen új 
kézműves foglalhassa csak el.

A kontárok megjelenése
A céhtagságot nem szerző iparosok és 
az elszegényedett, céhtagságát elvesz-
tett kézművesek sorából kerültek ki a 
céhszabályokban emlegetett, a céhek-
nek „jelentős károkat okozó” kontá-
rok. A kontárokat tehát a céhfejlődés 
második szakaszában a bezárkózó, az 
új iparosokat kirekeszteni kívánó tö-
rekvés „hozta létre”. A műhellyel 

nem rendelkező, céhen kívüli iparo-
sok megélhetését a házaknál, rossz 
minőségű szerszámokkal titkon vég-
zett javító munka biztosította. A köz-
felfogásban erősen rögzült tévhit, mi-
szerint a kontárok munkája selejtes 

portékát eredményezett, csak részben 
fedi a valóságot, hiszen műhely nél-
kül, silányabb eszközökkel alkalma-
sint nem is születhettek mestermű-
vek. A kontármunka kifejezés azon-
ban a középkorban elsősorban azokra 
a termékekre vonatkozott, amelyek 
nem a céhelőírásoknak megfelelően, 
s nem is a céhes keretek között jöttek 
létre. Éppen ezért nem is kerülhetett 
rájuk céhjelzés. 

Szigorítások a képzésben
A piaci viszonyok átalakulása a XV. szá-
zad közepétől szükségessé tette a legé-
nyekkel szembeni követelményrend-
szer erősítését, szigorítását is. A korai 

szabályzatok hallgattak arról, hogy 
egy mester keze alatt hány legény 
dolgozhatott, a legények létszámnö-
vekedése azonban komoly konkuren-
ciát is jelenthetett. Ezért a XV. század 
derekától megnehezítették a legé-
nyek helyzetét, mesterré válásuk útjá-
ba egyre nagyobb akadályokat gördí-
tettek. A szigorítások következtében 
olyan életpályamodell alakult ki, 
amely túlmutat a középkor idősza-
kán, s amely az elkövetkezendő év-
századokban is tovább élt. Az új sza-
bályozások következtében a képzési 
piramis legalján megjelent az inas, 
aki legénnyé válhatott, majd esetle-
gesen mester lehetett. Alapos válto-
záson esett át a képzés körülményei-
nek, feltételeinek szabályozása és ki-
meneti szűrése is.  

A korábbi időszakokkal ellentétben 
kötelezővé tették a tanulók számára 
a mesterhez történő elszegődést.  
A kézműves pályára szánt ifjút szülei 
10 éves kora körül valamely mester, 
illetve céh szolgálatába állították. A 
fiúnak általában igazolnia kellett 
törvényes származását. Az inas-
jelöltnek, illetve szüleinek céhenként 
változó mennyiségű viaszt, esetleg 
bort, és 1–2 aranyforint nagyságú 
összeget kellett fizetni a céhkasszába. 
A mester élhetett két, illetve legfel-
jebb négy hét hosszúságú próbaidő-
vel is, amely arra szolgált, hogy a fiú 
képességeit, alkalmasságát felmérje. 
A céhfejlődés második korszakában 
a szakmai előmenetel lassítása érde-
kében általánosnak tekinthető az a 
rendelkezés, miszerint egy mester 
kezei alatt egy időben csupán egyet-
len inas tanulhatott. A kolozsvári 

A  K É Z M Ű V E S K É P Z É S  S Z O L G Á L AT Á B A N

A XV. század derekától a korábban bővülő piackörzetek határai megszilárdultak, ezt követően a kéz-
műipar piaca sem tágulhatott tovább. Ettől kezdve a kereslet állandósult mértékéhez kellett igazíta-
ni a kínálatot, vagyis a piac csak meghatározott számú iparost tudott eltartani. A helyi kézművesek-
nek így egzisztenciális érdeke fűződött ahhoz, hogy korlátozzák a mesterek létszámának bővülését. 
A nemkívánatos személyeket távol tarthatták azzal, hogy szervezetekbe tömörültek, így céhek ala-

kultak azon szakmák körében is, ahol eddig nem érezték szükségét a társulásnak.

CÉHEK A KÖZÉPKORI 
MAGYARORSZÁGON

Szabómester  
háttérben a varrást végző inassal
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a teljes céh jelenléte előtt, s írá-
sos elismerést adott arról, hogy 
az ifjú megtanulta a mesterség 
alapfogásait. A szakma alapjait 
elsajátított inasból lett a szak-
mai fortélyok megszerzésére és 
a szaktudás elmélyítésére törek-
vő legény. Ahhoz, hogy a le-
gény munkába álljon valamely 
mesternél, szakmai alapismere-
teit bizonyítania kellett. A 
céhfejlődés második kor sza ká
ban öltött általános jelleget a 
vándorlás intézménye, amely 
szintén a képzési időszak meg-
hosszabbításának lehetséges 
esz közéül szolgált, túl azon, 
hogy a legénynek lehetősége 
nyílt idegen mesterek fortélyai-
nak ellesésére, a szakmai isme-
retek bővítésére, tökéletesítésé-
re is. Hogy a vándorlás kötele-
zővé tétele elsősorban a képzési 
idő meghosszabbítását szolgálta, 

abból is látszik, hogy sok helyen a 
mesterfiak esetében a vándorlás ide-
jét felére csökkentették, sőt előfor-
dult az is, hogy az apa betegségére 
hivatkozva a fia felmentést kapott a 

bognároknál egy mesternek egyszer-
re egyetlen inasa és egyetlen legénye 
lehetett. Szigorúbb szabályozás vo-
natkozott a brassói íjkészítőkre, akik-
nek dönteniük kellett, hogy inast 
vagy legényt tartanak, a 
kettő együtt ugyanis ki-
zárta egymást.

Inas és legény
Az inasévek száma cé-
henként változott, leg-
kevesebb 1–2, de átlag-
ként 3–4 évvel számol-
hatunk. A XV. század 
második felétől az inas-
évek száma növekvő 
tendenciát mutat, és a 
XVI. században már sok 
esetben előre meg sem 
határozták a képzés idő-
tartamát. Minél később 
vált valaki legénnyé, an-
nál később is lett mester, 
vagyis piaci versenytárs. 
A mesterek fiaival enge-
dékenyebben bánt a céh, 
számukra feleannyi inas-
kodás is elegendőnek bi-
zonyult, hiszen kedvező 
esetben amúgy is apjuk 
műhelyét vették át. Az 
inasévek leteltével a mes-
ter szabadíthatta fel ta-
nítványát – csakúgy, 
mint a szegődtetésnél – 

vándorút alól. A soproni céhek ese-
tében maradtak fenn a legkorábbi 
források a vándorlás intézményéről. 
1447-ben a cipészek szabályzata ki-

mondta, hogy ha egy legény 
vizsgamunkáját nem fogad-
ják el, akkor újból vándorút-
ra kell indulnia. A kassai 
barhentkészítők 1461. évi 
sza bályzatában rendelkeznek 
arról a legényről is, aki ván-
dorlás közben megérkezett a 
városba. Ha az illető ismerte 
a lábítót, akkor mesterének 
engednie kellett, hogy ké-
szíthessen csinvatot vagy 
barhentet, sőt, madaras min-
tájú szövést is. Az olyan ván-
dorlegényre, aki még nem 
tudta a hat, illetve nyolc 
nyüstös szövőszéket kezelni, 
a mesternek külön gondot 
kellett fordítania, vagyis ta-
nítania kellett, még akkor is, 
ha ezzel a saját munkája fél-
beszakadt.

A mesterremek
A céhfejlődés második kor-
szakában a mesterré válás 
egyik feltételének tekintet-
ték, hogy a legény elkészítse 
a céh által előírt vizsgamun-
kát, vagyis a mesterremeke-
ket, melyet a céhmesterek 

Lábítós, többnyüstös szövőszéken dolgozó 
takácsmester

A cipészmester árusít,  
míg a felnőtt korú legények dolgoznak

Három szűcsmester és az általuk készített különböző női és férfi 
ruhaneműk, háttérben a prém tisztítását végző három legénnyel
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minősítettek. Az 1457ben létesült 
kassai szabócéh úgy határozta meg az 
elkészítendő mesterremekek körét, 
hogy a szabónak minden olyan dara-
bot el kell készítenie, amely illik „egy 
parasztnak az eke mellé, egy plébános-
nak az oltár elé, egy lovagnak a csatame-
zőre, egy polgárnak a ruházatai közé, egy 
hajadonnak a táncban, egy apátnak a 
rendjébe,” továbbá egy sátrat két rúd-
dal, valamint nyeregtakarót, illetve 
mindazt, ami az ország mindenkori 
szokása szerinti viseletnek megfelel. 
Egyes céhek úgy nehezítették a 
vizsgát, hogy egyszerre több mester-
remek bemutatására is kötelezték a 
jelölteket. 1451ben az eperjesi szű-
csök rendelkezése szerint a remeklő-
nek egy női szőrmetunikát, egy férfi 
szőrmekabátot redőkkel és egy gyer-
mekbundát buggyos ujjakkal kellett 
elkészítenie. Mindez jól tükrözi, hogy 
a szűcsök mesterségén belül biztosan 
nem differenciálódott a női, illetve 
férfi, avagy a gyermeköltözetek ké-
szítése. A kassai vargák a lábbelik va-
lamennyi válfajának előállítását elsa-
játították, hiszen mesterremekként 
nyolc pár különböző fajta sarut, s egy 
pár kapcsos csizmát követeltek tőlük. 
A kolozsvári fazekasok 1523-ban 
„egy kilencakós boroskorsót, egy négyakós 
tejesfazekat, egy négyakós főzőfazekat, 
egy akós mákőrlőt rózsás, illetve egy má-
sikat cipellős díszítéssel” kívántak 
meg, azzal a kitétellel, hogy ha nem 
tudja a legény elkészíteni, tanulja 
csak tovább a mesterséget. A brassói 
aranyműveseknek egy kelyhet, egy 
pajzsot, egy sisakot és egy gyűrűt 

kellett vizsgadarabként elkészíteniük. 
Az eperjesi olajsajtolók 1517-ben kelt 
szabályzata a vizsgakövetelményeket 
ekként határozza meg: „a kézművessé-
get képességei szerint a legjobban bizo-
nyítsa fél-köbölnyi kendermag kisajtolá-
sával, továbbá ugyanennyi lenmagéval 
(amelyeket egyedül végezzen el), s az 
azokból történő jó minőségű olaj készíté-
sével”. A legény mestercéhbe történő 
felvételekor továbbra is követelmény-
ként állt előtte a törvényes származás 
igazolása, nevezetesen, hogy keresz-
tény és becsületes szülők sarja legyen.

A céhbe való felvétel alapfeltétele-
ként a XV. századtól egyre gyakoribb 
követelmény volt a városi polgárjog, 
amely belvárosi ingatlantulajdont fel-
tételezett. Ezen kívül a jelentkező 
mesternek általában egymás után há-
romszor kellett öt-hatfogásos lako-
mák keretében vendégül látnia leen-
dő céhtársait. A mesterebédek alkal-
mával került sor a mestertaksa befi-
zetésére, amely a céh pénztárát 
gyarapította. A céhfejlődés második 
korszakában a képzés és a szakmai 
előmenetel terén foganatosított szi-
gorítások révén megnövekedett azon 
legények száma, akik hosszú időn ke-
resztül hiába vártak arra, hogy mes-
terré váljanak. A XVI. században 
egyre gyakoribbá vált az is, hogy 
egyes legényekből, bár a szakmai tu-
dásuk elérte a mesterek szintjét, so-
hasem válhatott mester, akik így 
ugyancsak céhekbe tömörültek. 
Érthető okokból tehát ettől az 
időszaktól kezdve növekedett meg a 
legénycéhek száma. A legénycéhek-
nek a mestercéhekhez hasonlóan saját 
szabályrendszerük volt, mely a kez-
deti időkben a mesterek kívánsága 
szerint készült el, alapvetően a meste-
rek legénnyel szemben támasztott fe-
gyelmi és erkölcsi elvárásait fogal-
mazta meg. Később a legénycéhek 
szabályai is a helyi konkurencia le-
törésére irányultak, amennyiben a 
felszabaduló inasokkal szemben 
próbálták védeni érdekeiket. A XVI. 
század folyamán sorra jöttek létre 
újabb és újabb legénycéhek, így a ko-
lozsvári szabólegényeké (1502), a kés-
márki kovácslegényeké (1515), a po-
zsonyi vargalegényeké (1516), az er-
szénykészítőlegényeké (1528), vala-
mint a kolozsvári ötvöslegényeké és 
kádárlegényeké (1532).

Skorka renáta

Nyelv és Élet

Térhódítás

Egy áprilisban megjelenő nyelvművelő 
folyóiratnak kefelevonatát olvasom, 
mégpedig figyelmesen, hogy az esetleg 
benne maradt kisebb-nagyobb hibákat 
még idejében eltüntethessem.  Egy fiatal 
szerzőpáros érdekes írásában ez a mon-
dat állít meg: „Napjainkban a tegezés való-
ban teret hódít a nyelvhasználatban.” Vajon 
olvasóinknak nem tűnik fel benne olyas-
mi, amit szívesen módosítanának?

Már el is árulom, mire figyeltem  fel.  
A  teret hódít  szókapcsolatra, ugyanis 
nyelvhasználatunknak már évtizedek 
óta ez a forma felel meg: tért hódít.   Mint 
köztudomású, a nyelv  – a holt nyelve-
ken kívül minden nyelv –  örökösen vál-
tozik. Nem bizonyos, hogy  a hódíttal al-
kotott állandósuló kapcsolatában már 
kezdettől fogva a tért forma volt kizáró-
lagos, ám ennek az ellenkezőjét sem 
tudjuk bizonyítani. Elekfi László  
1994-ben megjelent Magyar ragozási szó-
tárából annyit tudunk meg, hogy a tér 
főnév tárgyragos alakjának főváltozata 
teret, de mellékváltozatként él a tért for-
ma is. Ezt a szerző zárójelek közé téve 
közli, hozzáírva ezt a megjegyzést is: 
„Esetleges jelentéskülönbséggel.”  A tért hó-
dít  jelentése a szótár szerint: ’<eszme, 
szokás stb.> terjed’. Ez valóban jelentés-
különbség.  Egy másik állandósuló ki-
fejezésben a teret változatot használja a 
szótár, ekképpen: „Nagy teret foglal el.” 
Tehát minden rendben van.

Igen, rendben, de hogy írásom meg-
győzőbb legyen, úgy érzem, kötelessé-
gem még legalább néhány más olyan 
példát is bemutatni, ahol az állandó-
sultság vagy a némileg elkülönülő je-
lentés elégséges ok a tárgyragos alak kö-
tőhangzó nélküli változatának elterjedé-
sére. Tessék! A gyerek jelet rajzol a ho-
mokba, de aki valamire, például indulásra 
figyelmeztet, az jelt ad, sőt adott esetben 
életjelt ad magáról. Az udvarias ember helyet 
ad  egy idős nőnek a metrón,  de valaki 
jogos panaszának helyt ad, nem helyet.

A nyelvésznek pedig az a dolga, hogy 
ha felneszel valamilyen új és hasznos 
nyelvi forma kikristályosodására, ak-
kor segítse ennek térhódítását.                               G. L.
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Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló

A legénynek posztónyírást oktató mester
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már elkezdtek szaporodni, de utódot 
még nem sikerült nemzeniük, azon-
ban reménykedünk, hogy már nem 
kell sokáig várnunk az új jövevények-
re. Próbálunk arra koncentrálni, 
hogy nagymacska-gyűjteményünk is 
teljes legyen. Élnek nálunk maláj és 
szibériai tigrisek is, valamint a bengá-
li tigris fehér színváltozatú példányai.
– Miért áll a kihalás szélén a szumát-
rai tigris?
– A vadon élő szumátrai tigristől fél-
nek az ott élő emberek, ezért véde-
keznek ellenük. Emellett szent állat-
ként is tisztelik, mert varázserőt tu-
lajdonítanak minden porcikájuk-
nak. Mindezek következtében a 
tigrisek élőhelyei szétszóródtak és le-
szűkültek, így az állatok a megfelelő 
körülmények hiányában képtelenek 
szaporodni. 
– Milyen programsorozatok kötődnek 
az állathoz? 
– A Vadvilág Világnapja kiváló lehe-
tőséget biztosított arra, hogy bemu-
tassuk a közönségnek mit teszünk a 
nagymacskák védelme érdekében az 
élőhelyen kívüli fajmegőrzés során.

Ezen a jeles napon, az ENSZ Kör-
nyezetvédelmi Programja és a 
CITES Titkársága kezdeményezésé-
re, kiemelten a nagymacskákra, az ál-
lományaikat veszélyeztető tényezőkre és 

védelmükre hívtuk fel a figyelmet, 
hiszen számuk az elmúlt évszázadban 
riasztóan visszaesett.
– Munkája során részt vesz az Állatpark 
fajmegőrzés-projektjeinek lebonyolítá-
sában. Hogyan kapcsolódik ez napjaink 
állatkertjeinek faladataihoz? 
– XXI. században az állatkertek fel-
adatai átértékelődtek. Míg korábban 
csak a szórakoztatás volt a cél, napja-
inkban a fajok bemutatása mellett 
oktatás, kutatás és fajmegőrzés fo-
lyik, azaz mint modern Noé bárkája, 
nem csak bemutatjuk, hanem meg-
őrizzük a védendő fajokat az utókor 
számára. Az állatkerti munka végső 
célja, hogy a veszélyeztetett fajok 
egyedeit eredeti élőhelyüktől távol 
szaporítsuk, tulajdonságaikat, geneti-
kai állományukat minél jobban meg-
őrizzük, és ha lehet, a jövőben az ere-
deti élőhelyeket ismét benépesítsük. 

A Nyíregyházi Állatpark az Euró-
pai Állatkertek és Akváriumok Szö-
vetségének teljes jogú tagjaként 
részt vesz több fajmegmentési, te-
nyésztési programban és európai 
törzskönyvekben. Ezen programok 
keretében tartjuk és tenyésztjük a 
veszélyeztetett állatfajokat. Ügye-
lünk a megfelelő genetikai párosítás-
ra, elkerülve a beltenyésztést, és a 
megfelelő koreloszlású, hosszú távon 

– Hogyan kezdődött állatorvosi munká-
ja a Nyíregyházi Állatparkban?
– Egyetemista koromban kerültem 
kapcsolatba az állatparkkal, amikor 
éppen teljes állású állatorvosra volt 
szükségük. Ennek egyik oka az állo-
mány nagymértékű gyarapodása 
volt. A közelben nevelkedtem, az ak-
kori igazgatóhelyettes pedig tudta, 
hogy állatorvosi pályára készülök, így 
megkeresett. Nagyon megörültem a 
lehetőségnek, hiszen hallgatóként ak-
kor még nem adódott alkalmunk ar-
ra, hogy vadállatokkal is foglalkoz-
zunk.
– Idén a Vadvilág Világnapjához 
kötődően Önök a nagymacskákra 
összpontosítottak. A legtöbb ikoni-
kus ragadozó, köztük a szumátrai 
tigris az országban egyedül ebben az 
állatkertben található meg. Hogyan 
került Önökhöz?
– A szumátrai tigrisek 268 példánya 
állatkertekben, 250 egyede pedig va-
don él. Utóbbiakat a kihalástól köz-
vetlenül veszélyeztetett kategóriába 
sorolták. Európában 50 intézmény-
ben, köztük nálunk is találkozhat ve-
lük a közönség. A mi állatkertünk-
ben egy pár él, melynek hím tagja 
2010-ben érkezett Rotterdamból, 
nőstény párja pedig az arnhemi Bur-
ger Zoo-ból került hozzánk. Ők 
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dett, majd állatorvosi pályára lépett. Jelenleg a 
Nyíregyházi Állatpark (Sóstó ZOO) állatorvosa és igazga-
tóhelyettese. Az állatkert 30 hektáros területén mindig 
akadnak feladatok és színes programok, melyek gyerme-
kek ezreit csábítják a legkülönlegesebb állatfajok meg-
csodálására. Lapunk e heti számában többek közt ezek-

ről is kérdeztem az állatorvost.
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zsiráf, akinél komoly gondok adód-
nak a térérzékeléssel, így nehéz fel-
adat becsalogatni őket a karámba. 
Az elefántok ugyan roppant okos és 
szelíd jószágok, de gyakran előfor-
dul, hogy konfliktusba kerülnek 
társaikkal, így ezeket az egyedeket 
kénytelenek vagyunk elkülöníteni, 
hogy véletlenül se tegyenek kárt 
egymásban vagy a kerítésekben. 
– Mesélne az állatpark jövőbeni terve-
iről, várható újdonságairól?
– Magyarország és Európa egyik leg-

nagyobb állatkertjeként sikerült elér-
nünk, hogy az állatkollekciónk a 
kontinensen egyedülálló. A jelenlegi 
anyagi helyzet mellett nehéz feladat a 
dekoráció és a látogatóterek megfele-
lő kialakítása, ezért próbálunk minél 
inkább a kreativitásunkra alapozni. 
A látogatóterek az átalakítások során 
kiegészülnének hanghatásokkal, bőr-
felületen érzékelhető hőmérséklettel, 
páratartalommal, valamint eső- és 
szélelemekkel. Az elkövetkező két 
évben megvalósul a Jégkorszak pro-
jekt, melyben a sarkvidék állatait 
fogjuk bemutatni úgy, hogy a látoga-
tók a saját bőrükön is megtapasztal-
hatják majd a jeges körülményeket, 
de a későbbiekben terepen zajló faj-
megőrzési programokban is szeret-
nénk részt venni. Idén megújul a fő-
bejárat, bővíteni kívánjuk a nagy-
macska kollekciónkat, felavatunk 
egy India Házat, valamint megújul a 
park úthálózata is.

Kondor BoglárKa

és gallyakat fogyasztanak, melyeket 
próbálunk bekeverni a rendes szal-
matakarmányba. Mindezt a Debre-
ceni Egyetem Élelmiszer és Biotech-
nológiai Tanszékével együttműködve 
igyekszünk lebonyolítani. 
– Az eddig megvalósult Zöld Piramis 
vagy Ócenárium külföldi mintára 
készültek?
– Az állatpark igazgatója, Gajdos 
László mintegy 20 évvel ezelőtt meg-
álmodott egy korszerű állatkertet, 
mely a lehető legtöbb faj példányaiból 
tartalmaz néhányat. Ma már el-
mondhatjuk, hogy mindez sikerült, 
hiszen gyűjteményünk régiós, orszá-
gos és európai szinten is igen gazdag.

Gajdos Lászlónak sikerült egy fiata-
lokból álló csapatot létrehoznia, akik 
fogékonyak az új technológiákra. 
Számos külföldi konferencián, elő-
adáson veszünk részt, így rengeteg 
információ áramlik felénk. Ezekből 
kiemeljük a fontos részleteket, így vé-
gül szépen összeállnak a mozaikok. 

Mindig kitalálunk egy újabb ter-
vet, beadjuk a pályázatot és ha sike-
rül nyernünk, megvalósítjuk az el-
képzelést. Ennek során egyrészt 
szakkönyvekből merítünk technoló-
giai leírásokat, másrészt személyesen 
látogatunk el akár más kontinensek 
állatkertjeibe, hogy lássuk, miként 
működik az ott álló létesítmény, de 
terepi munkákat is végzünk egy-egy 
konferencia keretében, amikor 
nemzeti parkokba látogatunk el. 
– Mely fajok azok, melyek tartása az 
átlagosnál komplikáltabb?
– A tengeri akvárium, hiszen a fo-
lyamatok egy speciális kémiai kö-
zegben zajlanak le. Az állatok jólléte 
múlik az ott jelenlévő körülmények 
alakulásán. Nagy tömegű és tehetet-
lenségű közegről van szó, melyben 
ha változás történik és mindezt nem 
vesszük észre időben, egy-két nap 
alatt kipusztulhat egy teljes meden-
ce. Az itt élő vízi állatok etetése sem 
könnyű feladat, akárcsak a fókák 
esetében, ahol hatalmas mennyiségű 
tengeri halra van szükségünk. Ez 
nemcsak anyagi, hanem logisztikai 
szempontból is nagy kihívást jelent, 
ezért egyszerre több beszállítóval is 
kapcsolatban állunk. 

Az emlősök között akadnak olyan 
állatok, akik roppant érzékenyek és 
nehezen tanulnak, mint például a 

önfenntartó populációk kialakítására. 
Az ehhez szükséges analízisek elvég-
zését fejlett számítógépes szoftverek 
támogatják. Amikor megállapítjuk, 
mely egyedeket érdemes pároztatni, 
felvesszük a kapcsolatot a partner ál-
latkertekkel, és lebonyolítjuk a cserét.

2018-ban a Nyíregyházi Állatpark 
36 EEP-s (Európai Fajfenntartó 
Tenyészprogram) és 23 ESB-s (Euró-
pai Törzskönyvi Program) fajt tart.

Mindenképpen kiemelném az af-
rikaielefánt-szaporulatunkat. Az or-
szágban csak itt látható a legnagyobb 
szárazföldi emlős, az afrikai elefánt. 
2007-ben illetve 2015-ben is utód lá-
tott itt napvilágot, várhatóan idén 
újabb borjú fog születni.

A Bali-seregélyből, amely Bali szi-
getének endemikus faja, a termé-
szetben mindössze 80-100 egyed él, 
állatkertekben viszont 2000. Itt, 
Nyíregyházán is nagyon szépen sza-
porodnak a tenyészpárok.

Legfiatalabb Rotchild-zsiráfunk 
3 hetes, de ne hagyjuk ki a felsorolásból 
a főemlősöket sem, Ruti, a nálunk szü-
letett borneói orangután kölyök 4 éves.
– Nemcsak állatorvosként tevékenyke-
dik, hanem kutatásokat is végez kollé-
gáival. Mesélne ezekről?
– A kutatások egy része az állattartáshoz 
kötődik. Az Európai Állatkertek és Ak-
váriumok Szövetsége folyamatosan ké-
szít tartástechnológiai leírásokat. Az ál-
latparkok megosztják egymással a ta-
pasztalataikat, így nemcsak a gondozók, 
hanem az orvosok is gyorsan fejlődnek. 

Természetesen mi magunk is igyek-
szünk új technológiákat kifejleszteni. 
Jelenleg a legaktuálisabb az elefántok 
fogászatának fejlesztése, melynek so-
rán lézeres technológiát alkalmaz-
tunk. Az eljárást egy thaiföldi konfe-
rencián ismertettük.

Fontosnak tartjuk a cápák, ráják és 
korallok élőhelyének korszerűsítését 
is. Itt elsősorban a sós vízi körülmé-
nyek fejlesztésére és a jód adagolására 
gondolok. Nemrég hatalmas ered-
ményt jelentett az a lágyszöveti mű-
tét, amit sikeresen végrehajtottunk az 
egyik cápánk bélrendszerében. Jelen-
tős kockázattal járt, mind az állat ki-
emelése és altatása, mind a beavatko-
zás szempontjából, de sikerült. 

A patás állatok takarmányozása is 
igényel új módszereket, hiszen 
ezek a jószágok rügyeket, ágakat 

Szumátrai tigris (KONDOR BOGLÁRKA FELVÉTELE)
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resnek és pihennek, mert ilyenkor sérülékenyek. Vedlés után gyakran meg-
eszik saját levetett páncéljukat, hogy visszanyerjék a beépített ásványi 
anyagokat. 

A vörös mocsárrák éjszaka aktív. Mindenevő: vízinövényekkel, algákkal, ge-
rinctelenekkel, dögökkel és korhadt növényi részekkel táplálkozik. Ha túlságo-
san elszaporodik, drámaian csökkentheti a vízinövények és állatok bőségét és 
sokféleségét az édesvízi ökoszisztémákban. Szereti a felásható talajt és a sötét, 
zárt búvóhelyeket, átalakítja fizikai környezetét, és ezzel befolyásolja az egyes 
erőforrások elérhetőségét más fajok számára – az ilyen típusú fajokat nevezzük 
ökoszisztéma-mérnököknek. Aljzatfúró, ásó tevékenységével meggyengítheti a 
gátakat. Eredeti otthona az Amerikai Egyesült Államok déli és Mexikó északi ré-
sze. Kiválóan alkalmazkodik az extrém környezeti feltételekhez, így a szennye-
zett vízhez is. Viszonylag gyorsan nő, jól tolerálja a szárazabb környezetet és 
ideiglenesen kiszáradó vizeket is, képes akár négy hónapig kibírni ilyen körülmé-
nyek között úgy, hogy beássa magát a talajba. Az őshonos élőhelyéhez hasonló 
éghajlaton, így a Mediterráneumban vagy Kína egyes részein rendkívül gyorsan 
terjed, és kiszorítja az őshonos rákfajokat. Már a XVIII. század óta tenyésztik, 
napjainkra a rákfarmok több mint 48 ezer hektárra terjednek ki. Amúgy csak és 
kizárólag engedéllyel tartható 2016 óta az idegenhonos inváziós fajokra vonat-
kozó uniós rendelet alapján. (A szabályozás azokra a fajokra összpontosít, ame-
lyek emberi beavatkozás következtében kerülnek az Európai Unióba.)

Európában először Spanyolországban bukkant fel, ahova étkezési célokra 
hozták be az 1970-es évek elején. Gyakran rizsföldeken tenyésztik, mert így 
költséghatékonyabb a földterület kihasználtsága.  1981-ben már észlelték 
Portugáliában, azóta föllelhető többek közt Cipruson, Olaszországban, Mal-
lorcán, Ausztriában, Hollandiában, Belgiumban, Svájcban. 

Magyarországon 2014-ben találták meg először, 2015-ben már számos Du-
nába torkolló Pest megyei patakban figyelték meg stabil állományait az MTA 
ÖK Duna-kutató Intézet munkatársai. Halfaunisztikai vizsgálataik során meg-
állapították, hogy azokban a patakokban, amelyekben a vörös mocsárrák 
megtalálható – a Dunához közeli torkolati szakaszok kivételével –, a patakok 
halfajegyüttesei eltérnek az olyan vízfolyásokétól, ahol előfordulása nem iga-
zolt. Nyugat-Európában végzett hasonló kutatások eredményei is azt bizonyít-
ják, hogy bizonyos inváziós tízlábú rákok megjelenésével párhuzamosan az 
általuk meghódított vizek fajegyüttesei megváltoznak. Gyűjteményünk első vö-
rös mocsárrák példányait tavaly év végén kaptuk, Weiperth András gyűjtötte 
őket az érdi Sulák-patakban. Kovács Katalin 

Nagy valószínűséggel az egyik legelterjedtebb édesvízi rákfaj Földün-
kön a vörös mocsárrák (Procambarus clarkii), mely egyike a hazánk-
ba újonnan, akvaristák által bekerült idegenhonos rákoknak, ezért is 

esett rá a választás a Magyar Természettudományi Múzeum áprilisi 
minigalériájában a hónap műtárgyaként. A természetközeli élőhelyeket ve-
szélyeztető tényezők között napjainkban az egyik legjelentősebb és egyre 
nagyobb problémát az idegenhonos, inváziós fajok terjedése jelenti. E cso-
port térnyerését elsősorban a növény- és állatfajok véletlen behurcolása 
vagy éppen szándékos betelepítése okozza, továbbá a klímaváltozás helyi 
folyamatai is elősegítik. Külön veszélyt jelentenek azok a hobbiállatok, me-
lyek a természetes élőhelyekre kijutva parazitáik, illetve betegségeik terjesz-
tésével az őshonos fajok legyengüléséhez, esetleg elhullásához vezetnek. 
Az inváziós fajok jelenlétének hátterében sokszor a megunt házi kedvencek 
jó szándékkal történő helyi élőhelyre juttatása áll.

A cikkben szereplő faj egy ehető, édesvízi tízlábú rák (Decapoda), lassú fo-
lyású vagy álló vizek lakója. Kifejlett példányai 15–20 centiméter hosszúak 
is lehetnek. A fej és a tor összenőve pontszerű kiemelkedésekkel borított 
fejtort alkot, feje elöl kihegyesedő, nyélen ülő szemei jól mozgathatók. Öt 
pár járólába közül az első pár erőteljes ollóvá alakult át, amellyel megra-
gadja táplálékát. Keskeny és hosszú ollóját világosabb skarlátvörös ki-
emelkedések borítják. Kifejlett állapotban a potroh felső oldalán sötét, ék 
alakú mintázat húzódik végig. Természetben a színe barnásvörös vagy 
vörösesfekete, akváriumokban előfordul narancssárga, kék és fehér vál-
tozata is. Agresszív, erősen territoriális állat, őrzi a területét más rákokkal 
vagy egyéb állatokkal szemben is. A 21–27 Celsius-fokos vizeket kedveli, 
az alacsonyabb hőmérséklet korlátozza a tenyészidőszakot. Optimális kö-
rülmények esetében a petés nőstény körülbelül 500 petét hordoz a farok 
alatt, hidegebb körülmények közt kevesebbet.

Territóriumuk védelme érdekében, valamint a párzási időszakban gyak-
ran harcolnak egymással, ilyenkor előfordul, hogy elveszítik az ollójukat. 
Ha egy hímnek nincs meg az ollója, akkor párzásképtelen lesz, mert 
nem tudja a nőstényt megragadni. Ilyenkor meg kell várnia, míg a máso-
dik vagy harmadik vedléssel – ez lehet akár 3–4 hónap is – új ollója nő. 
Vedlés előtt 3–7 nappal a rákok abbahagyják a táplálkozást, sokkal ak-
tívabbak és agresszívebbek lesznek. Vedlés során az oldalukon feksze-
nek, először a fejüket, majd az ollójukat és az öt pár lábukat, legvégül 
pedig a farkukat szabadítják ki a régi páncélból, azután búvóhelyet ke-

EGY ÖKOSZISZTÉMA-MÉRNÖK: 
A VÖRÖS MOCSÁRRÁK

Vörös mocsárrák
(GYÖRGY ZOLTÁN FELVÉTELE)

A vörös mocsárrák elterjedése 2013-ban
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A BBC News tíz éve, ponto-
san 2008 júliusában szenzá-
cióként adta közre a hírt, 

hogy éppen a londoni Természettu-
dományi Múzeum kertjében szapo-
rodott mértéktelenül el egy ismeret-
len bodobácsfaj, amely hasonlít az 
Arocatus roeselii fajhoz, de nem az. 
Északi terjedése során akkor érke-
zett Angliába az előbbi rovar „uno-
katestvére”, a platánbodobács. 

Déli jövevények
Egyre több az olyan rovarfaj, ame-
lyik korábban tőlünk délebbre, me-
legebb éghajlatú területeken élt, és a 
lassú felmelegedés hatására kezdett 
észak felé terjeszkedni. Idestova har-
minc éve már, hogy a platánbodo-
bács (Arocatus longiceps) első példá-
nyait megtalálták Magyarországon, 
de eleinte nem keltett igazi feltű-
nést. Mindkét nálunk ültetett pla-
tánfaj magjait és fiatal hajtásait szí-
vogatja, kártétele nem jelentős. Te-
lelni a platánfa elváló kéregpikke-
lyei alá húzódik be. Példányszámát 
kordában tartották a cikksorozat-
ban korábban (ÉT 2016/45.) emlí-
tett, súlyosan kártevő platánfa-csip-
késpoloska elleni permetezések is. 
2015-ben nyáron viszont már vegy-
szeresen kellett irtani a platán tör-
zsén tömegesen tartózkodó egyede-
it. A rákövetkező ősszel aztán feltűnt 
egy „civil” ismerősnek, hogy a ma-
dáretetőn gyűlést tartanak a kicsiny, 
barnás-sárgás-pirosas bodobácsfaj 
egyedei, erről küldött amatőr felvé-
teleket is. Ez a rovar szintén be-bejár 
a lakásokba, áttelelőhelyet keresve, 
de ha nem tömeges, kicsiny mérete 

miatt nem zavar különösebben. 
Mindenesetre eggyel több faj, ame-
lyik a saját lakásunkba is betolako-
dik, mindenkiből más-más reakciót 
váltva ki. Nyilván olyan helyen kell 
vele számolni, ahol a közelben park, 
fasor van, vagy magányosan álló 
platánfa díszlik.

A rőtcsápú vándorpoloska (Acro
sternum heegeri) egy, a már hivatko-
zott cikkben (ÉT 2016/45.) ugyan-
csak szereplő zöld vándorpoloskával 
viszonylag közeli rokonságot mutató 
címerespoloska. Károlyi Balázs ro-
varász 2015 óta figyeli stabil populá-
ciójának jelenlétét Óbudán. Ennek a 
mediterrán elterjedésű poloskafaj-
nak ez az első lelete Közép-Európá-
ban, és a kutatók arra számítanak, 

hogy tért hódít majd Európa többi 
részén is. Kíváncsian várhatjuk, mi-
lyen karriert fut be nálunk, ha netán 
szintén tömegessé válik.

Nem önszántából kerülhet télen a 
lakásba egy különleges, alkalmi ven-
dég. Ha valakinek a karácsonyfája 
feketefenyő volt, amelyet jó alacso-
nyan vágtak le, előfordulhatott, 
hogy a fa alsó részén a kéreg alatt 
megbújva egészen lapos testű kis po-
loskákra bukkant. A kis kéregpolos-
ka (Aradus cinnamomeus) negyedik 
stádiumú vagy kifejlett egyedei-
ről lehet szó. Miért éppen ezek a 
fejlődési alakok? Ez a faj két év 

P O L O S K Á K  M I N D E N Ü T T

A PLATÁNFALÓ,  
A VÍZTAPOSÓ 

ÉS A BUNKÓSCSÁPÚ
E lazán, búvópatak módjára csordogáló sorozat befejező részében is az eddigieknek megfelelően az 
ember közelében előforduló, invazív és különleges élőhelyeken fellelhető poloskafajokat mutatunk be. 

Ezekben a hetekben kezdenek magukhoz térni s távolodni lakó- és munkahelyünkről.

A platánbodobáccsal egyre többször 
találkozhatunk a platánfákon

A kis kéregpoloska fiatal fenyvesekben 
tömeges lehet, karácsonyfával a lakásba  

is bekerülhet 
(CSIBY MIHÁLY FESTMÉNYE, MAGYAR 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYE)
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verőköltő bodobács egye-
deit alaposan és sokáig fi-
gyelemmel kísérve meg-
állapították, hogy van-
nak bizonyos egyéni tu-
lajdonságokat felmutató 
példányok, azaz állati 
személyiségek azonosítha-
tók (az erről szóló cikket 
lásd az ÉT/2012/13. szá-
mában – A szerk.). Megfi-
gyelték, hogy az aktívabb 
példányok, amelyek moz-
gékonyabbak, intenzíveb-
ben keresik a táplálékot, 
így nagyobb eséllyel talál-
kozhatnak élősködőkkel, és 
valóban fertőzöttebbek vol-
tak egy bizonyos parazita 
atkával. Bizony, kicsiben 
is játszódnak olyan folya-
matok, mint az emlősök 
és madarak világában.

Élet a víz tükrén?
A ház és környéke után néz-
zünk érdekesebb élőhelyek 
lakói felé! A vizek felszíne 
igazán izgalmas terep lehet. Egyrészt 
gondoljuk meg, hogy az ott élő lé-
nyeknek a hullámokkal és kapaszko-
dó híján a széllel is meg kell birkóz-
niuk (sőt, a patakok víztükrén 
élőknek a folyamatos áramlással is). 
Másrészt, előbbi megállapításunkkal 
ellentétben, kicsiben bizonyos fo-
lyamatok mégis egészen mások. Az 
ő mérettartományukban a víz egé-
szen máshogy viselkedik, mint 
ahogy mi a kádban vagy a strandon 
megéljük. A levegővel találkozó 

alatt fejlődik ivaréretté. Magyaror-
szágon kétféle populációja is él egy-
más mellett, nem genetikai elszige-
teltségben. Az egyik a páros számú 
években párzik és szaporodik, a má-
sik a páratlan számú években. Átte-
lelni negyedik stádiumban vagy ki-
fejletten szoktak, innen van hát, 
hogy egy-egy fenyőn e két populáci-
ónak jellemzően kétféle korú egye-
dei találhatók. Lucfenyőn, erdei fe-
nyőn is előfordul, de jóval ritkábban.

Jelenetek egy házasságból
Mielőtt az emberi lakóhelyeken fel-
bukkanó fajoktól elbúcsúznánk, ejt-
sünk szót az egyik legismertebb, az 
ember közelében gyakorta felbuk-
kanó, közismert poloskáról, a verő-
költő bodobácsról, ismertebb nevén 
a suszterbogárról (Pyrrhocoris apterus). 
Tudományos (és német, angol) neve 
tűzpoloskára fordítható, ami nyil-
vánvalóan tűzpiros színére utal, ma-
gyar verőköltő nevét a telelésből ko-
ra tavasszal az első verőfényre előse-
reglő természete miatt kapta. 

Ezt a fajt tolatóbogárnak is hívja a 
népnyelv. Valóban ide-oda tolatásra 
hasonlít az a mozgás, amit a potroh-
végükkel összekapaszkodott, párzó 
egyedek végeznek. Jobban megfi-
gyelve feltűnhet, hogy azért a jóval 
termetesebb nőstény húzza többet 
maga után a hímet. Mindezt a kicsik 
szeme láttára!  Ugyanis a verőköltő 
bodobács is hajlamos nagy, lárvákból 
és imágókból álló csapatokba össze-
gyűlni alkalmas élőhelyen, például 
egy öreg hársfa kérgének napsütötte 
foltján. Láttam már temetőben, 
sírkövön is óriási csoportját (ott is 
hársfa alatt). A hársfa magjába szúrja 
szipókáját, a magban lévő szöveteket 
a nyálával feloldja, majd kiszívja. 
Nagyon kedveli a mályvák magját 
is, az egyre népszerűbb hi bisz ku szo-
kon, kerti mályvatöveken rend sze-
re sen megtalálhatjuk. 

Laboratóriumi tesztállatként te-
nyésztik, növényvédelmi kísérletek-
ben szokták használni. Házilag is 
könnyen tartható: hársfamagon vagy 
a vastagabb héja miatt könnyedén 
megropogtatott napraforgómagon. 
Vizet nedves vattában adhatunk 
neki. Átmenetileg tartott, egzoti-
kus házikedvenc lehet, gyermekek 
szokhatják általa, hogy nem minden 
rovar ellenség, sőt. Magyar kutatók 

vízmolekulák közötti erősebb köté-
sek (a felületi feszültség) miatt a 
víznek egy felületi hártyája alakul 
ki. Erről mindenki megbizonyo-
sodhat, aki egy pohár tiszta víz fe-
lületére óvatosan egy gombostűt 
vagy gemkapcsot vízszintesen rá-
fektet. A vízfelszín begörbül e fém-
testek súlya alatt. 

Talán az Olvasók is felfigyeltek már 
a víz tetején gyors szökellésekkel köz-
lekedő, a közeledtünkre biztonságos 
távolságba úszó molnárpoloskákra. 

A rőtcsápú vándorpoloska 
valamivel kisebb a már 

invazív módon fellépett zöld 
vándorpoloskánál

Verőköltő bodobács avagy suszterbogár. Nevében az apterus 
szárnyatlant jelent, a kifejlett példányok zömének nincs szárnya.

(BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

A bunkóscsápú csipkéspoloska, mellette   
a levedlett lárvabőre (BODOR JÁNOS FELVÉTELE)
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Az előbbi példával azonos 
jelenséget lehet látni a mol-
nárkák lábvége alatt. A bi-
zonytalan vízhártya felü-
letén mozognak, vadász-
nak, táplálkoznak, párza-
nak. Parányi, 2–3 milliméteres 
rokonuk iparkodását figyel-
tem egyszer mikroszkóp 
alatt. Kis porceláncsészébe 
egyetlen csepp vizet tettem, 
és mellé egy törpe víztaposó-
poloskát (Microvelia reti cu la
ta). Szegény próbált felka-
paszkodni a majdnem fél-
gömb alakú, nála nagyobb 
vízcseppre, de a lábai le-
csúsztak róla. Amikor 
meg lendületből feljutott, 
már szánkázott is le a má-
sik oldalon. Egészen más 
fizikai-kémiai körülmé-
nyek között élnek a ro-
varvilág kicsiny tagjai, 
mint amit mi megtapasz-
talunk.

Igaz ez azokra a fajokra 
nézve is, amelyek a talaj-
ban fordulnak elő, és nem-
csak a korhadó növényi 
törmeléktől laza felső ré-
tegben, hanem mélyebben 
is, ahol már igen nehéz 
utat törniük maguknak a 
nedves talaj élettelen és 
élő alkotói között.

Rengetegféle élőlény él 
a talpunk alatt, baktériu-
mok, egysejtűek, növényi 
gyökerek, gombák, fonal-
férgek, giliszták, ászka rá-
kok, ezer lá búak, bogarak, 
légylárvák és a sor másik 
végén a vakondok, földi-
kutyák, ürgék, pockok. A 
poloskák innen sem hiá-
nyozhatnak. Az általában 
feketés színű, bogárszerű 
földipoloskák (Cydnidae) 
angol neve, burrower bugs, 
azaz ásópoloskák, ez va-
lószínűleg még találóbb 
név rájuk. Éppen rejtett 
életmódjuk miatt biológi-
ájuk nem ismert olyan jól, 
mint más csoportoké. 

Növényevők, gyökereken szívogat-
nak, mégpedig a háncsrészből veszik 
föl az éltető nedveket. Lábaikon az 
ásást, a furakodást elősegítő hatalmas 
tüskék vannak. A legtöbben a lárva-
korukat a föld alatt töltik, amikor 
pedig ivaréretten kijönnek a sötétből, 
esetenként óriási tö me gekb en repülnek 
a lámpafényre.

Gubacs sötétjében
Utolsónak egy erősen specializáló-
dott típust mutatunk be. Az eddigi-
ekben volt szó földön és földben, 
víztükrön és vízben, illetve növé-
nyen élő poloskákról. Jöjjenek hát 
azok, amelyek valamilyen növény 
belsejében élnek! Bodor János e cikk 
kedvéért kutatta fel és kapta lencse-
végre tavaly Budaörsön a Csíki-he-
gyekben a bunkóscsápú csipkéspo-
loska (Copium teucrii) egyedeit. A 
nőstény a gamandor (Teucrium) nevű 
növénynek a virágbimbóiba petézik 
1-1 tojást. Ennek hatására a bimbó-
ból nem virág, hanem virággubacs 
fejlődik, egy zárt kamra, amelyen 
belül védetten táplálkozhat, fejlőd-
het a lárva. Mire az utolsó vedlésig 
elér, azaz kifejletté válik, a virágzás-
nak vége, megérnek a termések. A 
gubacsok is megrepedeznek, felnyíl-
nak, és az imágók kibújva lemász-
hatnak a gamandor tövére, ahol 
egyhangú életüket töltik a követke-
ző tavaszig, a következő virágzásig. 

Úgy is be lehet fejezni egy soroza-
tot, mint a szappanoperák egyes ré-
szeit, valami izgalmas folytatást sej-
tetve. Kondorosy Előd, a Pannon 
Egyetem docense egy remek össze-
foglaló cikkében mutatta be a ná-
lunk a legutóbbi évtizedekben meg-
jelent poloskafajokat és egy bő tucat 
olyan fajt is, amelyek csak esetleg ér-
keznek hozzánk a jövőben. Ez volt 
2012-ben. Azóta az egyiket, az ázsi-
ai márványos poloskát (Halyomorpha 
halys) a tömeges, invazív fajaink cso-
portjába (ÉT 2017/7.) kellett átsorol-
nunk. Már két példányban előkerült 
egy minden más hazainál jóval na-
gyobb testű szárazföldi poloska, 
amely a Magyarországon megtalál-
ható poloskafajok listáján eddig nem 
is szerepelt. Lehet hát, hogy további 
fajokkal is fogunk találkozni az eljö-
vendő években – talán itt, az Élet és 
Tudomány lapjain is. 

Vásárhelyi Tamás

Verőköltő bodobács avagy suszterbogár. Nevében az apterus 
szárnyatlant jelent, a kifejlett példányok zömének nincs szárnya.

(BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

A molnárpoloskák kis testű rokona 
a törpe víztaposó-poloska

A hanyatt fekvő hím csipkéspoloskán jól látható  
a vályúban fekvő szipóka. A nőstényeken a potroh vége 

hosszában felhasított a tojócső befogadására.
 (BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

A bunkóscsápú csipkéspoloska, mellette   
a levedlett lárvabőre (BODOR JÁNOS FELVÉTELE)

Bunkóscsápú csipkéspoloskák 
csoportja

(BODOR JÁNOS FELVÉTELE)
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12.
rész

A kutatás első részében az 
égpolarizációs viking navi-
gáció (ÉVN) légköroptikai 

előfeltételeit derítettük ki. Több kül-
földi (északi-sarkköri, atlanti-óceá-
ni) és hazai (bajai és szombathelyi 
csillagászati obszervatóriumbeli) 
mérőkampányban 180o látószögű 
képalkotó polarimetriával mértük az 
égfény polarizációfokának és -irá-
nyának mintázatát a legkülönfélébb 
meteorológiai viszonyok között. Így 
jutottunk 1080 eltérő égpolarizációs 
szituációhoz (9 darab 0 okta ≤ f ≤ 8 
okta felhőfedettségi fokozat, 10 darab 
0o ≤ θ ≤ 50o napmagassági szögtarto-
mány, f-θ kategóriánként 12 eltérő ég-

bolt: 9×10×12 = 1080), me-
lyek lefedik a vikingek fő 
hajózási útvonala (60° 21’ 55’’ 
északi szélességi kör, 
Bergen-Hvarf útvonal) 
mentén előforduló égbolt-
viszonyokat, amelyekkel 

az egykor ott hajózó vikingek talál-
kozhattak. Kiderült, hogy a felhős ég 
polarizációirány-mintázata gyakorla-
tilag megegyezik a tiszta égével, 
miáltal elvileg minden meteoroló-
giai helyzetben alkalmas lehetne 
égpolarizációs navigációra. Ha 
ugyanis az ég két tetszőleges pontjá-
ban viking napkőkristállyal meghatá-
rozzuk az égfény polarizációirányát és 

meghúzzuk az e két irányra merőleges 
két éggömbi főkört, akkor azok a Nap 
helyén metszik egymást. Márpedig az 
ÉVN alapja a Nap helyének ismerete, 
mert napsütésben a viking napiránytű-
vel meghatározható a földrajzi északi 
irány. Az égpolarimetriai méréseink 
szerint azonban hiába független az ég-
fény polarizációirány-mintázata a me-
teorológiai viszonyoktól, a szűk ke-
resztmetszetet az égfény túl alacsony p 
polarizációfoka jelenti: Ha p kisebb egy 
p* küszöbértéknél, akkor a navigátor 
az eget nézve hiába forgatja szeme 
előtt a napkőkristályt, a poláros égfény 
szinuszos intenzitásváltakozását nem 
észleli, így nem képes a napkövet a raj-
ta keresztül látott égfényesség valame-
lyik szélső értékének megfelelő irány-
ba forgatni, mely helyzetben a napkőre 
karcolt nyilacska mindig a Nap felé 
mutat. Ezért mérnünk kellett az em-
beri látásra jellemző p* küszöböt is.

NAVIGÁCIÓ  ÉGRE NÉZŐ V IKINGEKKEL
Milyen eséllyel érhették el a 
vikingek Norvégiából Grön lan
dot, és felfedezhettéke Ame
rikát? Az ennek a kérdésnek a 
megválaszolását célzó kutatás
ba e cikk szenior szerzője akkor 
vágott bele, mikor a szakiroda
lomból megbizonyosodott arról, 
hogy egy sokakat 1967 óta fog
lalkoztató, különböző diszciplí
nákat is érintő, tudományközi 
megközelítést igénylő problémá
ról van szó. Az is fontos szem
pont volt, hogy a megoldásához 
szükséges természettudomá
nyos módszerek némelyikével ő 
és kutatócsoportja is 
rendelkezik, és esély 
van rá, hogy a végső 
megoldás eléréséhez 
nélkülözhetetlen, még 
hiányzó metódusok kifejleszté
séhez is megvannak az előfelté
telek az ELTE Biológiai Fizika 
Tanszék Környezetoptika La bo
ra tó riu má ban. Cikksorozatunk 
előző részeiben e kutatómunka 
11 fontosabb részeredményéről 
számoltunk be. Az utolsó rész
ben megismerhetjük a végső 
eredményt, amely számszerű 
választ ad a szóban forgó kér
désre egy olyan számítógépes 
modellezéssel, aminek minden 
bemenő adata pszichofizikai 
kísérletek és légköroptikai 
mérések kvantitatív eredmé

nyein alapul. 

SIKERES UTAK 
ÉS ELTÉVEDÉSEK

K 105054

A norvégiai Bergenből (a viking Hernamból) 
a dél-grönlandi Hvarf viking telepre vezető 
1000 sikeres (zöld) szimulált hajóút tavaszi 

napéjegyenlőségkor, ha a navigátor napkőként 
kettőstörő kalcitkristályt használ az égfény 

polarizációirányának meghatározására 1 órás 
navigációs periodicitás mellett. A kék görbe a 

partvonal láthatósági határa, ahonnan  
Dél-Grönland hegyei már láthatók egy tipikus 

viking hajóról.
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Mérések a planetáriumban
Ekkor kezdődött kutatásunk második 
fele, amiben az ÉVN négy lépésének tíz 
tesztalanyra átlagolt hibafüggvényeit 
mértük laboratóriumi és planetáriumi 
pszichofizikai kísérletekben. Elsőnek a 
polarizációfok függvényében mértük, 
hogy milyen pontossággal képes az 
ember meghatározni a szeme előtt for-
gatható kalcit, kordierit vagy turmalin 
napkőkristállyal az égfényt modellező 
megvilágító fehér fény polarizációirá-
nyát. Mellékeredményként innen de-
rült ki az előbb említett p* küszöbérték 
is mindhárom napkőtípusra. Másodjá-
ra egy planetáriumban bizonyos para-
méterek függvényében mértük, hogy 
az ember milyen pontosan képes két 
napkővel meghatározni a rájuk karcolt 
nyilacskával párhuzamos két égi főkör 
metszéspontját. Harmadjára ugyan-
csak planetáriumban mértük a hori-
zonttól való szögtávolság függvényé-
ben, hogy az ember mekkora hibával 
tudja megbecsülni a Nap szögmagassá-
gát. Végül negyedjére azt mértük, 
hogy milyen pontosan lehet a viking 
napiránytű vízszintes tárcsájának ár-
nyékpálcáját a Napon s a zeniten átme-
nő függőleges síkba forgatni.

A mért égpolarizációs adatbázist és a 
három napkőtípusra mért négy hiba-
függvényt számítógépbe táplálva, az 
ÉVN négy lépésében adódó hibák ere-
dőjét meghatározva egy hibaterjedési 
szimulációs programmal meghatároz-
tuk a korábban említett 1080 különbö-
ző éghelyzetre, hogy a viking nap-
iránytűvel milyen átlagos hibával és 
szórással mérhető az északi irány. Ezzel 
arra a kritikus szintre jutott kutatásunk, 

hogy már ismertük a Bergen-Hvarf 
útvonal mentén előfordulható tet-
szőleges égviszony ( f felhőfedettség 
és θ napmagasság) mellett az északi 
irány viking napiránytűvel való meg-
határozásának hibáit mindhárom vizs-
gált napkőtípusra és az atlanti-óceáni 
viking hajózás két fontos dátumára, a 
tavaszi napéjegyenlőségre és a nyári 
napfordulóra.

Szimulált hajóút
Mindezek után értünk el a végső meg-
oldásig egy olyan számítógépes model-
lezéssel, amivel az égviszonyoktól, nap-
kőtől és dátumtól függő navigációs 
irányhibák felhasználásával 1000 vi-
king hajóutat szimuláltunk a 61o széles-
ségi kör mentén lévő norvégiai Bergen-
től a dél-grönlandi Hvarf célállomásig, 
miközben a navigátornak állandóan a 

földrajzi nyugati irányt kellett megha-
tároznia és tartania. A szimulált hajót 
Bergenből napkeltekor indítottuk nyu-
gatra, amikor a kezdeti égviszonyok 
beállításához az 1080 lehetséges meteo-
rológiai helyzetből véletlenszerűen ki-
választottunk egyet, amelyben a navi-
gátor napiránytűvel és egy adott 
napkőtípussal megbecsülte az északi 
irányt, amiből megkapta a tartandó 
nyugati hajózási irányt, és onnantól en-
nek megfelelően módosította a hajó 
irányát. Ennek irányhibája megegyezik 
a szóban forgó égszituációhoz tartozó 
szöghibával. Δt idő múlva (amit navi-
gációs periodicitásnak nevezünk) az el-
telt idő alapján számolt megváltozott 
napmagasság és az előző égviszonyok-
hoz képest Gauss-függvény szerint sú-
lyozottan véletlenszerűen változó fel-
hőzöttség alapján új meteorológiai 
helyzetet választottunk, és ezt folytat-
tuk 3 hétig, ami a Bergen és Hvarf 
közti átlagos viking hajózási időnek fe-
lel meg annak ismeretében, hogy a vi-
king hajók átlagsebesége 11 km/óra 
volt. Két navigációs iránymérés között 
állandó sebességű, egyenes vonalú ha-
jómozgást feltételeztünk az előző navi-
gációs időpontban becsült irányban. 
Minden navigációs időpontban a navi-
gációs idő függvényében Gauss-függ-
vény szerint súlyozott véletlen értékkel 
módosítottuk az ég f felhőfedettségét, 
a θ napmagasságot pedig a két mérés 
között eltelt Δt időnek megfelelően vál-
toztattuk. Minden mérési időpontban 
az ( f, θ) égviszonyra korábban meg-
határozott irányhibával indítottuk to-
vábbi útjára a hajót. Mivel éjjel nem 

6 órás navigációs periodicitás esetén a 
hajózási sikeresség 1 %-ra csökken. 

A Dél-Grönlandot elérő, sikeres hajóutak 
zöldek, az azt elkerülő sikertelenek pedig 

pirosak (melyek viszont elérhették 
északnyugat-Kanadát).

Hvarfból Bergenbe (Hernamba) 
vezető 1000 sikeres (zöld) 

szimulált hajóút tavaszi 
napéjegyenlőségkor, 

ha a navigátor kalcitkristállyal 
határozza meg az égfény 

polarizációirányát 6 óránként
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Milyen gyakran mértek?
Egy adott napkőtípus (kalcit, kordierit, 
turmalin), hajózási dátum (tavaszi nap-
éjegyenlőség, nyári napforduló) és navi-
gációs periodicitás (1, 2, 3, 4, 5, 6 óra) 
esetén 1000-szer végeztük el a hajóút 
modellezését. A sikeres és sikertelen ha-
jóutak számából végül megkaptuk an-
nak valószínűségét, hogy égpolarizáci-
ós viking navigációval a norvég Ber-
genből sikeresen elérhető a dél-grönlan-
di Hvarf. Hvarfból Bergenbe tartó 
visszafelé hajóutakat is modelleztünk, de 
azok mindig sikeresnek tekinthetők, 
mert szükségszerűen Észak-Európa (Ír-
ország, Anglia, Norvégia) partjaiba tor-
kollanak, ahonnan a partot követve már 
könnyen elérhető a célváros, Bergen.

Azt a meglepő eredményt kaptuk, 
hogy ha a viking hajósok égpolari-
zációs navigációs módszert használva 
1, 2 vagy 3 óránként határozták meg és 
korrigálták a tartandó nyugati hajózási 
irányt, akkor 90-100 % valószínűség-
gel érhették el Bergenből Hvarfot a 
napkőtípustól és a hajózás dátumától 
függetlenül. Ez jól mutatja e navigá-
ciós módszer robusztusságát (napkő-
től és dátumtól való függetlenségét) 
és hatékonyságát, s érthetővé teszi, 
hogy a viking hajósok miért voltak 
képesek mágneses iránytű hiányában 
is 300 évnél hosszabb ideig uralni az 
Észak-Atlanti-óceánt.

Nyári napfordulókor a navigációs peri-
odicitás 4, 5 és 6 órára növekedésével a 
hajózási sikeresség rohamosan nullára 
csökken mindhárom napkő esetén. 

működik az ÉVN, ezért napnyugta és 
napkelte között a hajót egy helyben való 
veszteglésre ítéltük (feltételezve hogy a 
vitorláját éjszaka behúzó hajót a véletlen-
szerű, néhány cm/másodperc átlagsebes-
ségű vízáramlások csak elhanyagolható 
mértékben sodorták magukkal).

E procedúra eredményeként a szimu-
lált hajóút rövid egyenes szakaszokból 
álló cikcakkos görbe lett, mivel az ÉVN 
sajátsága, hogy délelőtt és délután ellen-
tétes előjelűek a navigációs irányhibák. 
A véletlenszerűen változó égviszo-
nyoknak és az azoktól függő, az átlag 
körüli szóráson belül véletlenszerű navi-
gációs irányhibáknak köszönhetően a 
szimulált hajóutak többé-kevésbé letér-
tek a Bergen és Hvarf közti útvonal 
szélességi köréről. Így vagy elérték a 
dél-grönlandi Hvarfot, vagy nem. 
Egy hajóutat akkor tekintettünk sike-
resnek, ha elérte Dél-Grönland partjá-
nak láthatósági határát, amit a tenger-
hez legközelebbi grönlandi hegyek jel-
lemző magassága (1 kilométer), parttól 
mért átlagos távolsága (1 kilométer), a 
Föld felszínének görbülete és a viking 
hajók tengerszinttől számított jellem-
ző árbocmagassága (21 m) alapján szá-
mítottunk, feltételezve, hogy ha az ár-
bocra felmászó megfigyelő észlelte a 
grönlandi hegyeket, akkor onnantól 
már könnyen elérték a partot. Egy szi-
mulált hajóút akkor volt sikertelen, ha 
e láthatósági határt nem metszette. In-
nentől tovább futtattuk a hajót egé-
szen addig, amíg el nem érte Észak-
Kanada nyugati partját.

Ilyenkor a vikingek délre messze elke-
rülték Dél-Grönandot, és vizük-
élelmük-szerencséjük fogytán az óce-
ánba vesztek, vagy elérték Észak-Ka-
nada nyugati partját. Kutatásunk mel-
léktermékeként megkaptuk annak 
valószínűségét, hogy égpolarizációs na-
vigációra támaszkodva a vikingek jóval 
Kolumbusz előtt fölfedezték Észak-
Amerikát (Kanadát). Persze annak fel-
tételezésével, hogy az így jelentősen 
meghosszabbodott hajóúton nem fo-
gyott el a vizük, élelmük és nem vesz-
tek az óceánba egy viharban.

Tavaszi napéjegyenlőségkor 4 órás na-
vigációs periodicitás mellett a hajózási si-
keresség 45-60 %-ra csökken, de furcsa 
módon 5 óra esetén közel 100 %-ra ugrik 
vissza, majd Δt = 6 óra mellett 0 % köze-
lébe zuhan mindhárom napkő használa-
takor. Ez azzal magyarázható, hogy a na-
vigációs irányhibák délelőtt és délután el-
lentétes előjelűek, miáltal a követendő 
nyugati iránytól a hajóút délelőtt 
tendenciózusan többé-kevésbé északra 
tér el, délután pedig délre (ami a hajóút 
cikcakkosságát okozza). Ha tehát a navi-
gációs periodicitás olyan, hogy délelőttre 
és délutánra közel azonos számú navigá-
ciós időpont esik, akkor a délelőtti észak-
ra tendálásokat közelítőleg kiegyenlítik 
a délutáni délre tendálások, miáltal a ha-
józási sikeresség nagy. Ha azonban dél-
utánra több navigációs időpont esik, 
mint délelőttre, akkor a délutáni délre 
tendálások kerülnek fölénybe, s így a ha-
józási sikeresség lecsökken. Mikor dél-
utánra esik kevesebb navigációs időpont, 
akkor a délelőtti északra tendálások do-
minálnak, de ekkor a hajózási sikeresség 
nem csökken, mert a nagyon északra el-
hajló hajóutak is sikeresek, hiszen előbb 
vagy utóbb elérik Grönlandot, s onnan a 
partot délre követve érhető el Hvarf.

Mindezzel megoldottuk az égpolari-
zációs viking navigáció 1967 óta tartó 
rejtélyét: kiderítettük, hogy milyen 
körülmények között milyen sikeres-
séggel működhetett e robusztus és ki-
finomult navigációs módszer. Kutatá-
sunk méltó záróakkordja egy Bergen-
ből Dél-Grönlandba és visszatartó ha-
jóút lehetne, melynek során a tartandó 
nyugati/keleti irányt kizárólag égpo-
larizációs viking navigációval határoz-
nánk meg s mérnénk, hogy a hajóút 
végén hány kilométerrel tértünk le a 61 
fok szélességi körről.

HorvátH Gábor
Száz DéneS

A norvég Bergenből (Hernamból) a dél-grönlandi Hvarfba vezető  
hajóutak égpolarizációra épülő s (%) sikeressége tavaszi napéjegyenlőségkor és nyári 

napfordulókor a Δt (óra) navigációs periodicitás függvényében, ha az égfény polarizációirányát 
kalcit, kordierit és turmalin napkőkristályokkal határozza meg a navigátor.
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A madarak tollának tanulmá-
nyozásával foglalkozó Jørgen 
Rosvold, a Norvég Műszaki 

és Természettudományi Egyetem Ré-
gészeti és Kultúrtörténeti Tanszéké-
nek munkatársa március elején nyilat-
kozott a Heritage Daily-nek és szá-
molt be új kutatásáról. A kutató meg-
vizsgált egy viking sírból előkerült 
párnát, mely más fajok tollain kívül 
Európa legnagyobb baglyáét, az uhuét 
is rejtette. „Mindez azt mutatja, hogy a 
vikingek fontos anyagnak tekintették a 
tollat” - mondta Rosvold.

A szakember jelenleg az egyetem 
egyik kutatásában vesz részt, ahol 
olyan módszereket kell kidolgoznia, 
melyekkel azonosíthatóvá válnak 
a tollak legkisebb részecskéi is. Ez 
akkor jelenti a legnagyobb segít-
séget, amikor csupán egy apró 
darab áll rendelkezésre. „Néha 
biztosak, lehetünk abban, hogy a toll 
egy kacsától származik” – mondta 
a kutató. Sokszor azonban annyi-
ra hasonló példányok kerülnek 
elő, hogy még a legprofibb szak-
emberek sem tudják megmondani, 
hogy a példány ragadozómadártól 
vagy verébtől származik-e. 

Rosvold először mindig összeha-
sonlítja a tollat az egyetemi gyűj-
teményben található hasonló pél-
dányokkal. Az azonosítást segítik a 
toll legkisebb, pelyhes részei, de fontos 

ismertetőjelnek bizo-
nyulnak a felületen 
észlelhető szabályta-
lanságok vagy a színek 
is. „Egy, a korai viking 
korból (Kr.u. 800-1000) 
előkerült toll megőrizte 
a pigmenteket. A csíkok 
közötti gyűrűk jelzik, 
hogy ragadozó madárról 
van szó, a kacsa tollain 
háromszög alakú foltok 
jelennek meg” – részle-
tezte Rosvold. „Elő-
fordulnak olyan esetek, 
hogy a mikroszkóp sem 
siet segítségünkre a család meghatáro-
zásánál. Ekkor DNS-vizsgálatokhoz 
folyamodunk, így leszűkíthetjük a szóba 
kerülhető madarak körét.”

A kutatók megvizsgálták a leletben 
előforduló fémrészecskéket is. Ennek 
köszönhetően derült fény arra, hogy 
a viking párnára valószínűleg egy 
kardot helyezhettek, ugyanis a tol-
lakat rozsdás fémbevonat borította. 

A projekthez kapcsolódva a szakem-
berek a skandináv vaskorból származó 
svéd és norvég sírokat, köztük az 1903-
ban feltárt, úgynevezett Oseberg-
sírt is tanulmányozták, amelyben – a 
híres viking hajólelet mellett – szintén 
találtak tollmaradványokat. A kuta-
tók egyik célja, hogy megállapítsák, 
milyen szárnyasokat tenyésztettek 

az őslakosok a Helgeland-parton és 
Norvégia vidékein. A régészek nem-
csak viking kori, hanem 570-ből szár-
mazó, vagyis késő germán, Mero-
ving kori tollakat is találtak ezeken 
a területeken. 

A madártollak azonosítása nemcsak 
a régészetben fontos, hanem a bio-
lógiában is, ahol a kutatók az egyes 
fajok táplálkozási szokásait, élőhelyeit 
tudják meghatározni a tollak segít-
ségével. Hasonló segítséget nyújthat 
egy-egy madártoll a légi balesetek 
okának kivizsgálásánál is. A repülő-
gépekkel ütköző madarak fajainak és 
előfordulásuknak meghatározásával 
ugyanis csökkenthetik a balesetek 
kockázatát.

Kondor BoglárKa

S Z Á R N YA S T E N Y É S Z T É S T Ő L  A  B A L E S E T M E G E L Ő Z É S I G

VIKINGET 
TOLLÁRÓL

Kevés laikus ember 
képes azonosítani a 

madárfajokat egyetlen 
tolluk alapján. 

Párnáink, ha éppen 
nem szintetikus anya-
gokból készültek, tele 

vannak tollakkal, 
melyek legtöbbször 

házi libától vagy 
kacsától származnak. 
De néha egészen meg-
lepő „töltettel” talál-

kozhatunk…

Egy jó állapotban fennmaradt tollrész
 a viking-korból 

(FOTÓ: JØRGEN ROSVOLD)

Az Oseberg-hajó
 (KÉP FORRÁSA: PEULLE - WIKIPEDIA )
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A madarak a havas télben közelítenek hozzánk a leginkább. Há-
romdimenziós mozgás nagy szabadság, emberközellét nagy 

kockázat. Ennek az ellentétnek a hagyományos egyensúlya 
érvényét veszti, mikor a táplálék nagy része hó és jég alatt van. Ez 
az időszak ugyan tájainkon nem olyan hosszú, hogy evolúciósan 
alakítsa a szokásokat, de a fotósnak ilyenkor néha gazdagabb a 
zsákmánya. És nem csak neki. H. J.

3

1

2

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN



2018/14   Él e t É s  tu d o m á n y   439

6

6

1–2. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu) 
 –  A tápláléklánc felső végén  – Az ebédlőnkből 

meglepve vettem észre egy karvalyt  
4 méternyire az ablaktól a szivarfa egyik ágán.  

Ha jól láttam, ő egy verebet falatozott 
komótosan. Óvatosan elmentem a gépért  

és megpróbáltam képeket készíteni. Aránylag 
elfogadható lett. Sajnos az ablak nem tiszta,  

és a fényviszonyok is rosszak voltak. 

3. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) 
– Várakozás – A tihanyi Belső-tó még többnyire 
jéggel volt takarva. A vizes jégen álló madarak 

szokatlan látványt nyújtanak.   

4. Szántói Zoltán (Sümeg,  
szantoi.zoltan@gmail.com) – Fenyőrigó

5. Báskay Imre (Budapest,  
baskayi@yahoo.com) – Fenyőrigó –  

A vastag hótakaró a városban is jelentősen 
csökkenti a madarak téli táplálékbázisát. 

Ilyenkor a fák termése felértékelődik. Az ostorfa 
bogyója természetes tápláléka a téli vendég 

fenyőrigóknak.

6. Molnár János (Tass, www.presbiter.gportal.hu) 
– Gólya és kakas egy fészekben

7. Báskay Imre (Budapest, baskayi@yahoo.com) 
– Együttműködés  – A galambok súlyuk miatt 
nem tudnak a vékony ágakon egyensúlyozva 
hozzáférni a bogyókhoz. A fenyőrigók példáját 

látva, azonban van egy-két kísérletező,  
aki a földön maradó társainak is segít  

a szárnyával levert termésekkel. Az ét-galériába 
szánt képek Kőbányán, a Szent László tér 

közelében készültek.

4

5

7
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A felső vagy az alsó csoportba illik a jobb oldali ábra?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 32

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 2.

(A fenti tojások 1-1 középső betűjét ábránként és sávonként ha-
ladva fentről lefelé összeolvasva a HÚSVÉT szót kapjuk.) 

 
3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás:

Melyik ábra folytatja a sort?
Néhány számjegyet átfestettek a cédulán. Ha pótolni tudja az elve-
szett számjegyeket, azokat balról jobbra és fentről lefelé összeol-

vasva egy nevezetes dátumot fog kapni. Minek a dátuma ez?

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!



Halló, nem zavarlak?

Sokszorosan igazolt tény, hogy az emberi bol-
dogság, vagy tudományosabb megfogalmazás-
sal a jó lelki közérzet egyik feltétele, hogy az 
ember kapcsolatban legyen, kommunikáljon 
másokkal. Nem kétséges, hogy erre az 
okostelefonok sokféle, korábban nem létező le-
hetőséget kínálnak. Azonban a technikának 
talán van hátulütője is: erősíti a kapcsolatot a tá-
vol levőkkel, de lehet hogy rontja a kapcsolatot 
azokkal, akiknek ténylegesen a társaságában 
vagyunk?

Ez az egyébként eléggé valószínűnek tűnő el-
gondolás mindeddig csak feltételezés volt, 
tényszerű pszichológiai kutatás nem erősítette 
meg. Ezen változtat Ryan J. Dwyer kanadai 
pszichológus és munkatársainak terepkísérlete, 
mely hétköznapi, valódi környezetben, tényle-
ges barátok, családtagok interakciójának meg-
figyelésével vizsgálta a kérdést. A kísérlet több 
mint háromszáz, 19 és 69 év közötti résztvevő-
jét a kutatók arra kérték, hogy hárman, négyen 
vagy öten, családi vagy baráti körben üljenek be egy ká-
vézóba, és egyenek-igyanak, beszélgessenek, ahogy 
szoktak. Dwyer és munkatársai egy kis méretű, látha-
tó, de nem zavaróan elhelyezett kamerával rögzítették 
a közös étkezés, beszélgetés lefolyását, és a kísérletben 
való részvételért köszönetképpen 20 dollárral hozzá is 
járultak a számla kifizetéséhez. A kutatók az esetek 
egyik felében arra kérték a résztvevőket, hogy tartsák 
az asztalon, készenlétben az okos tele fonjukat, a többi 
esetben pedig azt mondták, hogy kapcsolják ki, és te-
gyék is el őket.

Az étkezés után a résztvevők kérdőívet töltöttek ki, 
mely azt vizsgálta, mennyire élvezték a találkozót. A 
kutatók többek között rákérdeztek arra, a válaszadók 
mennyire érezték közel magukhoz a többieket, mennyi-
re unatkoztak, mennyire érezték úgy, hogy repül az idő, 
illetve mennyire zavarták a beszélgetést külső tényezők. 
Kiderült, hogy amikor a telefon elöl volt, a társaság tag-
jai kevésbé érezték jól magukat, mint a telefonmentes 
helyzetekben. Az is kimutatható volt, hogy a közösen 
töltött idő minőségét az rontotta, hogy a telefon elterelte 
az emberek figyelmét egymásról és a beszélgetés tárgyá-
ról. A beérkező hívások, SMS-ek, e-mailek, közösségi 
médiás értesítések ugyanis állandóan az ember eszébe 
juttatják, mennyi teendője van még, milyen más dol-
gokkal kellene foglalkoznia. Gondolatokat indítanak el 

benne, érzelmeket váltanak ki, melyek függetlenek at-
tól a társas közegtől, amely éppen körülveszi őket. Ezek 
a külső hatások zavarják az egymásra figyelést, a másik 
mondanivalójában való elmélyedést.

Dwyer és munkatársai egy másik kísérletben széle-
sebb körben is vizsgálták ezt a jelenséget. A 123 egye-
temista részvételével, az USA-ban lefolytatott vizsgá-
lat során a diákok okostelefonjára 7 napon át naponta 
5-ször küldtek üzenetet. Ilyenkor a résztvevőknek egy 
rövid kérdőívet kellett kitölteniük, amely lényegében 
arra kérdezett rá, mennyire élvezték azt, amit az utób-
bi 15 percben csináltak, és használták-e bármire a mo-
biltelefonjukat. A tapasztalat ismét csak az volt, hogy 
amikor használták okostelefonjukat, a más emberekkel 
való érintkezés kevesebb örömet okozott, mint amikor 
nem foglalkoztak a készülékekkel.

Az eredmények azért is érdekesek, mert ez utóbbi kí-
sérlet résztvevői már ahhoz a generációhoz tartoztak, 
melynek tagjai mobileszközök között nőttek föl – és 
úgy tűnik, még ők sem tudtak teljesen alkalmazkodni 
ehhez a technikához. Még a mérsékelt szintű telefon-
használat is rontotta a hús-vér emberekkel való kom-
munikáció élményét, és az interakció nyújtotta érzel-
mek akkor voltak a legpozitívabbak, amikor a telefon 
nem szólt bele a beszélgetésbe.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Ez a vonal foglalt (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Mesterséges és természetes 
sejtek együttműködése

A Londoni Imperial Főiskola (Egye-
sült Királyság) munkatársai elő-

ször egyesítettek élő és nem élő sejteket 
olyan módon, hogy azok együttmű-
ködtek. Az új eredmény számos új al-
kalmazásra ad lehetőséget.

Az új rendszerben biológiai sejteket 
zárnak egy mesterséges sejtbe. Ennek 
segítségével a kutatók felhasználhat-
ják a biológiai sejtek azon képességeit, 
hogy azok különböző kémiai anyago-
kat dolgoznak fel, miközben védve 
vannak a környezeti ártalmaktól. Az új 
fejlesztésnek olyan alkalmazási területei 
lehetnek, mint például a fotoszintézis 
által működtetett sejtszintű elemek, 
gyógyszerek előállítása  a testen belül, 
és olyan biológiai szenzorok, melyek 
mostoha körülmények között is képe-
sek működni.

A korábbi mesterséges sejt-fejlesztések 
abból álltak, hogy a biológiai sejteknek 
csupán darabjait használták – példá-
ul enzimeket, melyek egy-egy kémiai 
reakciót támogattak – , és mesterséges 
burokba helyezték őket. Az új kuta-
tás, melyről a Scientific Reports című 
folyóiratban számoltak be, egy lépéssel 
tovább megy, és egész sejteket zár mes-
terséges sejtbe.

A munka egy évvel ezelőtt fejező-
dött be, miután a diákok felmérték 
az összes régészeti lelőhelyet. Az 
adatbázis nemcsak az egyetemet 
támogatja a régészeti és kulturális 
örökség oktatásában, hanem olyan 
jogszabályokat is előkészít, melyek 
megőrzik Szamoa kulturális örök-
ségeit, valamint segítik a kulturális 
turizmus fejlődését és elindulását. 

A projekt egyik vezetője, Dionne 
Fonoti elmondása szerint az egye-
temet különösen lenyűgözte az a 
létszámnövekedés, melyet az ar-
cheológiai programba beiratkozó 
és abban részt vevő hallgatók generál-
tak. „Az intézmény számára egyszerre 
döbbenetes és izgalmas, hogy a régészetben 
tanuló diákok száma megnégyszereződött 
– mondta Fonoti. A téma iránt érdeklő-
dők száma exponenciális növekedést mu-
tat. Három évvel ezelőtt a hallgatók szá-
ma alig érte el a 10-et, most pedig 40–50 

Adatbázisba zárt sziget

A Szamoai Nemzeti Egyetem 
hallgatóinak köszönhetően ké-

szült el az a központi adatbázis, 
melyben minden régészeti lelőhe-
lyet és történelmi helyszínt rögzí-
tettek, megkönnyítve a böngészést 
és kutatást az érdeklődők számára. 
A hírről az elmúlt hetekben tudósí-
tott a Samoa Observer. 

A két évvel ezelőtt elinduló, kul-
turális örökség megőrzését szolgáló 
alapítvány tevékenységéhez kapcso-
lódó projekt minden kutatást össze-
foglalt, mely Szamoa szigetein va-
laha zajlott. Ennek során könnyen 
elérhető és áttekinthető adatbázis 
jött létre a sziget legfontosabb ré-
gészeti és történelmi helyszíneivel, 
mindehhez pedig egy, a sziget ha-
gyományainak megőrzésével foglal-
kozó projekt is társult. 

fiatallal dolgozunk együtt a kutatásban. 
Úgy vélem, ennek egyik oka a lehetőség, 
melynek köszönhetően tanulmányozhat-
juk szigetünk múltját, értékeit. Számunkra 
ezért olyan fontos az adatbázis létrejötte.”

Az adatbázis hiánya korábban ko-
moly problémát jelentett az örök-
ség védelme, megőrzése és kezelése 

A mesterséges sejtek szintén tartal-
maznak olyan enzimeket, melyek a bi-
ológiai sejttel harmóniában működnek 
egy-egy új kémiai anyag előállításában. 
A bizonyító kísérletben a mesterséges 
sejtrendszer egy fluoreszkáló anyagot 
termelt, mely láthatóan bizonyította 
a kutatóknak, hogy minden a tervek 
szerint alakult.

Oscar Ces professzor, a kutatás ve-
zetője, a Londoni Imperial Főiskola 
Kémia Tanszékének vezetője el-
mondta: „A biológiai sejtek kivételesen 
komplex funkciókat képesek ellátni, de 
nehéz őket ellenőrzés alatt tartani, ami-
kor egy szempontból akarjuk a hasznu-
kat venni. A mesterséges sejteket köny-
nyebb programozni, de még nem tud-
tunk nagy fokú komplexitást beépíteni

Az új rendszerünk hidat ver a fen-
ti két megközelítés között azzal, hogy 
egész biológiai sejteket egyesít mestersé-
ges sejtekkel, így mindkettő szerkezete 
összehangolva működik annak érdeké-
ben, hogy előállítsák, amire szükségünk 
van. Ez paradigmaváltást jelent abban 
a tekintetben, ahogy a mesterséges sejtek 
előállításáról gondolkodunk. Ezzel fel-
gyorsul az egészségügyi ellátásban hasz-
nálatos alkalmazások fejlesztése is.”

A rendszer felépítéséhez a kutató-
csoport mikrofolyadékok hálózatát 
használta: apró csöveken irányította 

a folyadékokat. Víz és olaj haszná-
latával, melyek nem keverednek, 
képesek voltak a meghatározott 
méretű cseppeket előállítani, melyek 
magukban foglalták a biológiai sej-
teket és enzimeket. Ezt követően a 
cseppekre mesterséges bevonatot ké-
peztek, hogy a mesterséges sejtkör-
nyezet megteremtésével védelmet 
biztosítsanak a rendszernek.

Ezeket a mesterséges sejteket ma-
gas réztartalmú oldatban tesztelték, 
melyek általában erősen mérgezőek 
az élő sejtekre. A kutatócsoport még 
így is észlelte a fluoreszkáló anyagot a 
mesterséges sejtek többségében, ami 

A fiatal régészhallgatók csoportja 
(FORRÁS: SAMOA OBSERVER)

A biológiai sejt (barna) elhelyezkedése  
a mesterséges sejtben (zöld)  

(FORRÁS: IMPERIAL COLLEGE LONDON)
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szempontjából. A projekt másik 
vezetője, Meleisea Leasiolagi Malama 
Meleisea professzor februári előadá-
sában azonban rávilágított arra, hogy 
munkájuk gyümölcseként a közösség 
egyre szélesebb rétege fordít figyel-
met a kulturális örökség megőrzésé-
re. „A projekt mindenképpen népsze-
rűsíti a turizmust – mondta Meleisea 
professzor. – Jelenleg az új-zélandi 
kollégákkal együttműködve dolgozunk. 
Mindez számos lehetőséget rejt.”

A programot az Egyesült Álla-
mok minisztériuma finanszíroz-
za a kulturális örökségért felelős 
alapítványon keresztül. A projekt 
során GPS-térképek készülnek, a 
több mint 700 helyszínt pedig GIS-
adatbázisban rögzítik. A Szamoai 
Tanulmányi Központ további tervei 
közt szerepel e szigetek falvainak 
feltérképezése. 

K. B.

Három perc tudomány

A Nők a Tudományban Egyesület 
(NATE) második alkalommal hir-

dette meg egyetemisták és PhD-hall-
gatók részére tehetségkutató verse-
nyét, a SCIndikátort. A cél az volt, 
hogy felkutassák azokat a fiatalokat, 
akik a nagyközönség számára is érde-
kesen tudnak mesélni tudományos 
vagy technológiai kutatásaikról. Egy 
ilyen kihívásnak nem egyszerű megfe-
lelni, mert nemcsak közérthetőnek, 
hanem szakmailag is hitelesnek kell 
lenni, s mindezek tetejébe rövidnek is. 
A versenyen ugyanis 3, azaz három 
perc áll rendelkezésére a fellépőknek. A 
szervezők tisztában voltak azzal, hogy 
nagyon kevesen vannak, akik már szü-
letésükkor is rendelkeznek 
az ehhez szükséges képessé-
gekkel, nem is beszélve ar-
ról, hogy a jelentkezők ko-
rábban többnyire szakmai 
rendezvényeken hozzáértő 
közönség előtt beszéltek 
csak tevékenységükről. A 
SCIndikátor verseny egyik 
különlegessége éppen az, 
hogy mentorprogramot is 
tartalmaz, vagyis a jelent-
kezőket kommunikációs 
tréningekkel és más foglal-
kozásokkal készítették fel 
arra, hogy szélesebb kör 
számára is be tudják mutatni 
tudományukat. 

A döntőt színes, látványos show 
keretében március 22-én tartották 
Budapesten, az Ötkertben. Az olyan 
népszerű és divatos témák, mint a 
szupernóvák vizsgálata, a mestersé-
ges intelligencia vagy az agykutatás 
mellett terítékre került a galagonya 
mint a csirkék szíverősítője, vagy a 
napfény cseppfolyósítása. Többen 
választottak olyan területet, ami az 
oktatásban játszhat fontos szerepet. 
Volt, aki japán app-szótárat készített, 
más az élményalapú tanulást kiter-
jesztett valósággal szeretné segíteni, 
még hatékonyabbá tenni. 

A szakmai zsűri döntése alapján a 
2018-as év SCIndikátora Kincses Dá-
niel lett, aki a világegyetem építőköveit 
kutatja. Részecskegyorsítókkal az ősanyag 
nyomában című előadásával a közön-
ségdíjat is elnyerte. Arra a kérdésre, 
hogy látja, miért éppen ő lett az első – 
érdekes módon – ugyanazt válaszolta, 
mint a tavalyi győztes. „Úgy éreztem, 
minden a helyén volt: megfelelőek voltak 

az arányok, a hangsúlyok, vagyis jól sike-
rült a formaidőzítés.” Ez a válasz arra is 
rávilágít, hogyan lehet hatékonyan ki-
használni azt a bizonyos három percet. 

A második helyet a klímaváltozás 
és az élővilág kapcsolatával fog-
lalkozó Mihály Enikő érdemelte 
ki A fa mint természetes adathordozó 
című előadásával. Előadásának hatá-
sos eleme volt, hogy két egymástól 
nagyon távolinak tűnő terület – a 
naptevékenység és a zene – közötti 
összefüggésre mutatott rá. 

A harmadik helyen Kiss Tamás vég-
zett, aki kémiatanárként krónikus 
betegségben szenvedő gyerekekkel is 
dolgozik. A kiadott vagy velük együtt 
elvégzett természettudományos felada-
tok, kísérletek segítenek a betegek önér-

tékelésének javításában, ami nagy lépés 
lehet a gyógyulásuk felé vezető úton. 

A NATE partnerei, illetve a támoga-
tók jóvoltából a győztes – egyebek mel-
lett – egy négy napos cambridge-i ta-
nulmányútban részesül, melynek során 
lehetősége lesz közelebbről megismer-
kedni a város történelmével, oktatási 
hagyományaival és betekintést nyerhet 
a 800 éves egyetem legendás világába 
és a Nobel-díjas Cavendish kutatólabo-
ratóriumába is. A nyeremények között 
szerepeltek továbbképzések, részvételi 
lehetőség szakmai rendezvényeken, 
lapelőfizetés és publikálási lehetőség, 
sőt egy külső megjelenéssel kapcsolatos 
tanácsadáson és személyiségfejlesztésen 
is részt vehet egy díjazott.

A történet ezzel nem ér véget, hi-
szen az első verseny döntőseinek ke-
zét sem engedte el a NATE. Ők is 
részt vettek a mostani tréningeken, 
létrehozták a SCIndikátor közössé-
get, melyhez a mostani résztvevők is 
csatlakozhattak. 

TrupKa ZolTán

azt jelenti, hogy a belül elhelyezkedő 
biológiai sejtek életben maradtak és 
jól működtek. Ez a képességük hasz-
nos lesz az emberi testben, ahol a 
mesterséges sejtburok megvédi majd 
a bejuttatott biológiai sejteket a test 
immunrendszerétől.

Yuval Elani, a tanulmány szerzője 
elmondta: „A rendszer, melyet tervez-
tünk, ellenőrizhető és testre szabható. 
Különböző nagyságú mesterséges sejtek 
hozhatók létre, és ezek sokszorosítha-
tók, és megvan arra is a lehetőség, hogy 
mindenféle sejtberendezést adjunk hoz-
zájuk, például kloropasztiszokat, ha 
fotoszintézist szeretnénk, vagy tervezett 
mikroorganizmusokat, melyek szenzo-
rokként működnek.”

Ahhoz, hogy a mesterséges sejt 
funkcionalitását javítsák, a kutatás 
következő lépéseként a mesterséges 
bevonatot olyan irányba kell fejlesz-
teni, hogy hasonlóbb legyen a ter-
mészetes membránhoz, de rendel-
kezzen speciális funkciókkal.

Például jó volna olyan membránt 
fejleszteni, ami képes kinyílni, és bizo-
nyos jelre kiengedni a testbe azokat az 
anyagokat, melyeket a belső biológiai 
sejtek termeltek. Ez hasznos volna a 
rák kezelésében, a gyógyszereket csak 
a tumor területére lehetne lokalizálni, 
így csökkennének a mellékhatások. A 
kutatók szerint az ilyen konkrét alkal-
mazások ugyan még messze vannak, 
de jó az új irány, amire rátaláltak.

(Imperial College London)

A fiatal régészhallgatók csoportja 
(FORRÁS: SAMOA OBSERVER)

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)
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Az együttérzés segített  
a túlélésben a neander-

völgyi embernek

A neander-völgyi ember ábrázolása 
általában állatias és vad, ám egy új 

kutatás feltárta, hogy valójában a 
neander-völgyiek szakértő és haté-
kony egészségügyi ellátást működtet-
tek, mely ráadásul az együttérzésben 
gyökerezett.

A Yorki Egyetem (Egyesült Király-
ság) kutatóinak tanulmánya tehát ki-
hívja előítéleteinket, hogy a neander-
völgyi ember primitívebb lett volna a 
modern embernél. Az általuk nyújtott 
egészségügyi ellátás ugyanis általános 
volt, nem vártak érte ellenszolgál-
tatást, és hatékonyan működött. A 
kutatók szerint a neander-völgyiek 
„együttérző és professzionális választ ad-
tak a betegségekre és sérülésekre”.

Eddig csak annyit tudtunk, hogy a 
neander-völgyi emberek néha ellátták 
sérültjeiket, a Yorki Egyetem új kuta-
tása azonban feltárta, hogy önzetlen 
módon foglalkoztak társaikkal, te-
kintet nélkül a betegség vagy sérülés 
súlyosságára, és ezt önzetlenül tették.

Penny Spikins, a tanulmány szerzője, 
a Yorki Egyetem eredet-archeológi-
ával foglalkozó előadója elmondta: 
„Az eredményeink azt mutatják, hogy 
a neander-völgyiek nem gondolkodtak 
azon, vajon mások majd meghálálják-e 

az erőfeszítéseiket, hanem egyszerűen az 
érzelmeik vezették őket, amikor a szeret-
teiket szenvedni látták.”

Vajon miből derült ki a fenti kép? A 
legtöbb egyed, akit a kutatók ismer-
nek a maradványokból, rendelkezik 
valamilyen súlyos sérüléssel. Ezek 
részletes patológiai vizsgálata feltárta, 
hogy ezek között sok olyan betegség 
vagy sérülés volt, mely általában va-
lamilyen fogyatékosságot okozhat. Jó 
néhány esetben a sérülés hosszú idővel 
az egyén halála elé datálható, és olyan 
természetű, mely állandó megfigye-
lést, masszázst, lázcsillapítást és fertőt-
lenítést igényelt.

Egy 25–40 éves korában elhunyt 
férfi részletes elemzése kimutatta, 
hogy egy sereg betegséggel rendel-
kezett, köztük a gerinc és a váll egy 
degeneratív megbetegedésével. A be-
tegsége az élete utolsó 12 hónapjában 
teljesen felőrölte az erejét, és akadá-
lyozta őt abban, hogy a csoport éle-
téhez hasznosan hozzájáruljon. Mégis 
– hívják fel a szerzők a figyelmet –, 
a csoport tagja maradt, erről tanúsko-
dik az, hogy az épen megtartott ma-
radványait gondosan eltemették.

Spikins hozzátette: „Rájöttünk, hogy 
az egészségügyi ellátás nagyobb mintájá-
nak társadalmi jelentősége felett átsiklot-
tunk. A neander-völgyi emberekről alko-
tott előítéletek, miszerint tőlünk külön-
böztek, sőt, állatiasak voltak, befolyásoltak 

minket, így korlátozottak és kiszámítottak 
voltak a kérdésre adott válaszaink. Ami-
kor azonban társadalmi és kulturális ösz-
szefüggésben részletesen megvizsgáltuk a 
bizonyítékokat, akkor az előítéleteinktől 
eltérő kép bontakozott ki.

Annak, hogy a neander-völgyi egészség-
ügyi ellátás hasonlít a későbbi korokéhoz, 
messze ható következményei vannak. Ki-
derült, nem egyedülálló a mi fajunk abban, 
hogy szervezett, szakszerű és gondoskodó 
egészségügyi ellátást nyújtunk. Ennek 
is megvan a maga hosszú fejlődéstörté-
nete” – tette hozzá a kutató a World 
Archaeology című folyóiratban megjelent 
tanulmányhoz.

(University of York)

Exobolygók légkörét 
célozza az ESA

A bolygórendszerek keletkezésének 
és fejlődésének alapkérdéseit vizs-

gáló ARIEL missziót választotta az 
Európai Űrügynökség a következő 
M-osztályú – vagyis önálló, nagyjából 
félmilliárd eurós költségplafonnal ren-
delkező – tudományos küldetésének. 
A tervek szerint 2028-ban induló 
négyéves küldetése alatt az ARIEL 
ezer távoli csillag bolygóit figyeli majd 
meg. Ez lesz az első olyan kiterjedt 
vizsgálat, amely az exobolygó-
légkörök kémiáját fogja tanulmányoz-
ni. A küldetést három lehetséges jelölt 
közül az ESA Tudományos Program-
tanácsa választotta ki, a döntést 2018. 
március 21-én jelentették be.

„Bár mára körülbelül 3800 planétát fe-
deztünk fel más csillagok körül, ezeknek az 
exobolygóknak a természete jórészt rejtve 
maradt. Az ARIEL statisztikai szempont-
ból nagy exobolygó-mintát fog vizsgálni, hogy 

valódi képet kaphassunk arról, milyenek is 
ezek az égitestek. Ez olyan kérdések meg-
válaszolásához visz minket közelebb, mint 
hogy hogyan függ a bolygó kémiai össze-
tétele és folyamatai attól a környezettől, 
amelyben keletkezett, és hogy a születését 
és fejlődését hogyan befolyásolta a gazdacsil-
laga” – mondta el Giovanna Tinetti az 
ARIEL vezető kutatója, a University 
College London professzora.

Az ARIEL az exobolygók különbö-
ző populációit fogja tanulmányozni a 
Jupiter- és Neptunusz-méretűektől 
egészen a szuperföldekig, ráadásul 
eltérő környezetben. Egyes bolygók 
a csillagaik lakhatósági zónáiban 
lesznek, ám a küldetés fő célpont-
jait azok a forró és meleg planéták 
jelentik, melyek közel keringenek a 
csillagaikhoz.

A programban 15 ESA-tagországból 
60 intézet vesz részt, a hazai tudomá-
nyos hozzájárulást az MTA CSFK 
Csillagászati Intézet munkatársa, Sza-
bó Róbert koordinálja. „Az ARIEL 

tudományos programjának számos rész-
kérdésébe bekapcsolódtak intézetünk és az 
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszerva-
tórium munkatársai: az exoholdak kere-
sésétől a műszer kalibrálásán keresztül a 
méréseket zavaró asztrofizikai zajforrások 
azonosításáig és kiküszöböléséig jó néhány 
területen van nélkülözhetetlen tapasztala-
tunk, amit az ARIEL misszióban is ka-
matoztatni fogunk. A műszerhez szükséges 
egyes alkatrészek esetleges magyar tervezé-
séről és gyártásáról szóló tárgyalások is na-
pirenden vannak” – mondta el a kutató.

forrás: mta.hu



É l e t É s  tu d o m á n y   2018/14   445

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

Következő vizsgaidőpont:
 

2018. május 26.

Jelentkezési határidő: 2018. április 23.

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

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

olasz futballsztár, 1993 aranylabdása. 7. Huzaldarab! 8. Bányászott 
fűtőanyag. 10. Bakizik. 16. A peremizs (növény) tudományos neve 
17. Kopár, lombtalan. 19. XX. századi, budapesti születésű francia 
rajzfilmrendező, eredeti neve Hajdú Imre (Jean). 20. Forró égövi. 23. 
Gazdasági munkaközösség, röv. 24. Vízlágyító szer. 25. Hidrogén-
klorid. 28. Brazil futballcsillag, az egyetlen háromszoros világbajnok 
labdarúgó. 29. Csekély mértékben. 33. Acidum. 36. Idegvégződés! 
37. Hármunk közül nem te. 38. Építőanyag.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Fonó Albert, légi torpedó; 
légsugár-motor.

Egy-egy szakma vagy tudományterület művelői már az 1500-as 
években is egyre gyakrabban „nekiindultak” Európának, hogy más 
népek mestereitől tanuljanak. Így tett e heti rejtvényünk főként teo-
lógusként ismert főszereplője is (vízszintes 2.), aki Bécsben, Krak-
kóban, Bázelben gyarapította tudását. Utóbbi városban sajátította el 
a nyomdász, fametsző és térképszerkesztő mesterséget, illetve itt 
jelent meg a számára elismerést szerző Chorographia Transylvaniae 
színezett térképe Erdélyről és hazánk keleti részéről. Az igazi hírne-
vet hozó kozmológiai munkája (függőleges 1.) – benne 16 lapból álló 
világtérkép – először Krakkóban, majd a végleges változat Brassó-
ban látott napvilágot. Egyik érdekessége, hogy versbe szedve írta 
meg. Később félszáznál is több latin, negyven német nyelvű stb. 
kiadása készült még. Jó fejtést!  

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A 12. 
heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született, 130 éve 
elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják meg. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 2. A térképkészítő teológus neve. 9. Csekken küldő. 
11. A lakására. 12. A csé után következik! 13. Ütőhangszer. 14. Jóma-
gam. 15. Ivettke. 18. Eino ...; író, poéta, a finn költészet egyik úttörője 
(1878–1926). 21. Középen kormos! 22. Petárdákat dobál. 26. Ha ez 
nincs, szamár is jó! 27. Ómama párja! 30. Európai Információs Pont, röv. 
31. Szintén ne. 32. Duna-parti német város, Albert Einstein szülőhelye. 
34. Vashíd közepe! 35. A közelmúlt francia Forma–1-es autóversenyző-
je (Jean). 37. „Hagymavárosunkból” való. 39. A célig cipelő.

FÜGGŐLEGES: 1. Híres kozmológiai munkájának címe. 2. Ameny-
nyiben. 3. Csomót lazít. 4. Nótakezdet! 5. Itt, népiesen. 6. ... Baggio; 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A 2018-as Év emlőse a 
földikutya, mely alkalmá-
ból a Magyar Természet-
tudományi Múzeumban 
A Földi kölök és a 

Fogasvakony – Földikutyák a Kárpát-medencé-
ben című tárlattal várják az érdeklődőket.

A hosszúkás, hengeres testű állat bundája lágy és tö-
mött, uralkodó színe a hamuszürke. Első ránézésre 
szembetűnik, hogy szemei és fülei hiányoznak. Mivel 
egész életét a föld alatt tölti, a szemeinek nem is venné 
sok hasznát. Kitűnő szaglása, kiváló hallása és a föld 
mágneses terének érzékelése révén tájékozódik. Hatal-
mas metszőfogait használja járatainak kialakítására. 
Nincs a hazai rágcsálóknak még egy csoportja, mely 
ennyire rejtélyes és félreismert lenne. Az átlagember 
szinte semmit sem tud erről a kis jószágról, pedig érde-
mes megismerkednünk vele, hiszen a hazai állatvilág ti-
pikus képviselője.

A földikutya kutatását ma már modern, molekuláris 
taxonómiai, genetikai módszerekkel folytatja a múze-
um. A december 2-ig látható kiállítás a földikutya 
mellett az elmúlt 5 év tudományos kutatásainak ered-
ményeit is bemutatja.

A Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége ál-
tal szervezett Magyar 
Sajtófotó Kiállítás, 
amely immár három év-
tizede a magyar fotóri-

porterek és a hazai fotográfia egyik legnagyobb ünnepe, 
hosszú évek óta a Budapesti Tavaszi Fesztivál része.

A kiállítás anyagát, me-
lyet idén is a Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Köz-
pontban mutatnak be, a 
MÚOSZ Fotóriporterek 
Szakosztálya által meghir-
detett 36. Magyar Sajtófo-
tó-pályázat adja, amelyre 
elsősorban a hazai és a ha-
táron túli magyar sajtó 
munkatársai jelentkez-
nek, de alapvetően min-
denki számára nyitott a 
megmérettetés. A díjakat 
március 29-én adták át, a 
kiállítás pedig a Budapes-
ti Tavaszi Fesztivállal 
együtt nyílik meg a Capa Központban. A május 
13-ig nyitva tartó tárlaton 2017-ben készített, díj-
nyertes egyedi fotók (hír) és sorozatok (riport) látha-
tók, összesen tizennégy kategóriában.

A Kecskeméti Katona József Mú-
zeum orvostörténeti érdekessége-
ket, néprajzi tárgyakat is felvonul-
tató, A háború pillangói – Érosz 
a Nagy Háborúban című ven-
dégkiállítása enteriőrök, illetve te-
matikus tablókba rendezett archív 
anyagok (dokumentumok, fotók, 
rajzok, nyomtatványok) segítségé-

vel mutatja be a harcoló katonák lövészárkon túli magán-
életét, és a nemi betegségek számának csökkentése érdeké-
ben létrehozott tábori bordélyhálózat működését. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia hadvezetésében 1915-re 
tudatosult az a felismerés, hogy a hosszú ideig tartó háború-
ban egészségügyi szempontokból szükségessé vált a fronto-
kon szolgáló katonák szexuális életének szabályozása. A tá-
bori bordélyok többféle célt szolgáltak: egyrészt a nemi be-
tegségek és a homoszexualitás terjedését szerették volna 
meggátolni, illetve a helyi lakosság zaklatását megelőzni.

A június 24-ig látható különleges kiállítás megtekintésére 
a 16 éven felüli látogatókat várja a múzeum.

A világirodalom egyik legnagyobb 
hatású alkotása Johann Wolfgang 
von Goethe Faustja. A mű 1808-as 
megjelenésétől kezdve folyamatosan 
a művészek érdeklődésének közép-
pontjában állt. Nemcsak a német fes-
tészet XIX. századi mestereitől, ha-

nem Európa-szerte más művészektől is születtek illusztrá-
ciósorozatok, amelyek a világirodalom e kiemelkedő alko-
tásának interpretációjára vállalkoztak. A legtöbben Goethe 
eredeti szándékából kiindulva Faustot tekintették a mű fő-
szereplőjének, s a rajzi megközelítés is őt helyezte a tragédia 
középpontjába, de léteznek Mefisztót vagy éppen a szerelmi 
szálat kiemelő értelmezések is. Liezen-Mayer Sándor számára 
az események hőse egyértelműen Margit, Faust szerelme, 
aki Mefisztó mesterkedéseinek áldozataként is képes végül 
dicsőségesen az események fölé emelkedni.

A Magyar Nemzeti Galériában látható, „Azzal vagy 
egy, akit megragadsz” című kiállítás Liezen-Mayer Sán-
dor Faust illusztrációit mutatja be a közönségnek. Liezen-
Mayer első igazán fontos és nagy illusztrációs munkája volt 
ez, mely 1876-ban jelent meg elsőként Stuttgartban, és 
melyhez ötven rajzot készített. A díszes kiállítású kötet 
acél-, réz- és fametszeteit a kor legjobb német metszői ké-
szítették el az eredeti rajzok alapján. Az eredeti rajzok sajnos 
elvesztek, az illusztrációkhoz azonban számos vázlat is szü-
letett, melyek ma is láthatók.

A július 27-ig látható kiállításon az eredeti, 1876-os Fa-
ust díszkiadás mellett mintegy negyven vázlat, tizenhá-
rom egész oldalas acélmetszet-lap, valamint Liezen-
Mayer Sándor három olyan festménye tekinthető meg, 
amelyeket saját illusztrációi alapján alkotott meg. 

Rejtélyes rágcsáló Tábori bordélyok

Magyar Sajtófotó

Faust-illusztrációk
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Rovarfehérje – terítéken
A Föld népességének folyamatos nö-
vekedése egyre nagyobb mennyisé-
gű élelmiszer, ezen belül állati erede-
tű élelmiszer folyamatos termelését 
teszi szükségessé. Ebből adódóan 
egyre több állatot kell takarmányoz-
ni, lehetőleg minél nagyobb fehérje-
tartalommal. A megoldás: porrá 
őrölt rovarlárvák.

Oltalmazó pöröly
A kaliforniai Lawrence Livermore 
Nemzeti Laboratórium kutatói an-
nak a nemzetközi bolygóvédelmi csa-
patnak a tagjai, akik olyan speciális 
űreszközöket terveznek, amelyek 
szükség esetén képesek lennének elté-
ríteni a Föld felé száguldó aszteroidá-
kat. Felmérték, hogy egy várhatóan 
2135-ben érkező aszteroida esetén mi 
lenne a leghatékonyabb eljárás.

Szélerőművek	és	előrejelzések
A robbanásszerű energiafelhaszná-
lás-növekedés hatására az emberiség 
a hosszútávon is fenntartható, alter-
natív energiaforrások felhasználását 
kezdte előtérbe helyezni. A szél 
mozgási energiájának hasznosítása 
nagyjából 4000 évvel ezelőttre nyú-
lik vissza, amikor az első vitorlások-
kal elődeink vízre szálltak. A villa-
mos hasznosítás még jó ideig vára-
tott magára.

A hátlapon
Székely ajtók zábéi

A kapufélfát mindenhol ismerik, a 
kapulábat vagy a kapubálványt 
csak néhány helyen, a kapuzábét  
pedig csak a székelyek használják. A 
kapuzábék felső végződésén általá-
ban egy egész különálló virágzat 
van, e dísz ugyanis plasztikus osz-
lop feje gyanánt szerepel, s még ak-
kor is megmarad, ha magát az oszlo-
pot elhagyják. 

 „Mond meg nékem kapuzábé, / Ki 
jár este melletted bé”, ezt kérdezi a szé-
kely legény – a Kriza János közölte 
népdalban – a kaput tartó oszlopok-
tól. Képzeljünk magunk elé  há-
rom  vastag, faragott oszlopot, és 
azt, hogy ezek között két nyílás van: 
a nagykapu és a kiskapu. „Mindket-
tőt ívesen vágják ki, az íveket és a kapu-
zábékat ékesen faragják. Általában a 
kiskapu fölötti rész a legdíszesebb. A 
kapuk fölötti keresztgerenda és a zsin-
delyes tető között galambbúg húzódik. 
Ilyen remeket persze már igazi kapufa-
ragó mesterek készítenek.”

Egy 1761-as, siménfalvi oklevélben 
ezt olvashatjuk:  „Ezen vdvarra Nap 
nyugott fe löli földben meg rökönyödőtt 
galambugos még kevés ideig tartó sendelj 
fedél alatt levő kapu zábék között nyilik 
kupás kövön álló tserefa sorkon ujj fe-
nyő deszkából kötött, tsak egj felé nyilo 
nagy kapu.”

Én több helyen is fényképeztem 
zábét, de ilyet, ahol az alja van fej-
formára faragva, csak egy helyen 
láttam: a Nagy-Homoród völgyé-
ben, a Hargita megyei Abásfalván. 
Nem díszes és nem nagy kapu volt, 
de mégis, ahogy a képből kiderül, 
máig nem tudtam búcsút venni ettől 
a kapubálványtól.

 Kép és szöveg: Móser Zoltán
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Székely kapuk zábéi
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