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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és 
népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapít-
vány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő 
cikkpályázatot hirdet, két kategóriában: BME kutató 
és BME hallgató.

A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos ku-
tató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazott-
ként jogviszonyban áll; illetve minden, a BME teljes ide-
jű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztat-
lan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallga-
tói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez 
vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretter-
jesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók köz-
érthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit 
és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságá-
nak lehetőségét. 

A díjazottak kutatási tevékenységük további eredmé-
nyes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók eseté-
ben ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
             Kutatók: Hallgatók:
             I. díj: 125 000 Ft I. ösztöndíj: 100 000 Ft
             II. díj: 100 000 Ft II. ösztöndíj: 75 000 Ft
             III. díj: 75 000 Ft III. ösztöndíj: 50 000 Ft

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a 
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet 
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újság-
írókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a 
jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kerete-
ken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díja-
zott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány 
szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja 
megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi 
két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és 
ppai@mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tün-
tesse fel: BME – ÉT cikkpályázat! Az e-mailhez csatol-
va küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető ál-
tal aláírt Pályázati lapot! 

A cikkek terjedelme 10 000–11 000 karakter (szóközök 
nélkül) doc formátumban, 3–4 illusztrációval (az utóbbi-
akat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal el-
látva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megkö-
zelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek for-
mai és tartalmi előírásait kövessék, például ne tartalmaz-
zanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A pályázatok beküldésének határidejét az érdeklődésre való  
tekintettel meghosszabbítottuk: 2018. május 7.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredmé-
nyéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n kerül sor.

Józsa János,
 rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gózon ákos, 
főszerkesztő, Élet és Tudomány

Pakucs János, 
elnök, Pro Progressio Alapítvány

Kedves Olvasónk!
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Szinaptikus jelátvitel

Az idegrendszer működésének 
alapja az idegsejtek közötti kom-
munikáció, az ingerületátvitel, 
vagyis a membránpotenciál 
megváltozásának közvetíté-
se egyik neuronról a másik-
ra. Amikor érzékszerveinket 
a megfelelő inger éri, például 
a retinára fény vetül vagy a 

belső fülben lévő Corti-féle szervet 
mechanikai hullámok érik, akkor 
a receptorsejtek membránpotenci-
álja megváltozik, és ezt többnyire 
neurotranszmitterek, ingerületátvi-
vők segítségével adják át más ideg-
sejteknek. Az ingerület megfelelő 
terjedése teszi lehetővé az érzéke-
lést és más mentális vagy kognitív 
folyamatokat. Az ingerületátvitel 
időben milliszekundumos, térben 
pedig nanométeres skálán zajlik, 
szabályozása összetett, számos fehér-
je vesz részt benne.

Mai ismereteink szerint az emlősök 
idegrendszerében a jelátvitel nagy-
részt az idegsejtek által előállított 
vegyületek segítségével történik, 
ilyen vegyület például a dopamin 
is. A kémiai jelátvitelnek két mód-
ját ismerjük: az egyik a szinaptikus, 
a másik pedig a térfogati transz-
misszió. A szinaptikus transzmisz-
szió során a jelátvitel színhelye az 
idegsejtkapcsolat, szinapszis. A szi-
napszison keresztül az ingerület az 
egyik idegsejtről a másikra terjed-
het, ez gyorsan és pontos időzítéssel 
történik. Ezzel szemben a térfogati 
transzmisszió során a transzmitterek  

a sejtek közötti 
folyadékban ter-
jednek és nagyobb 
területen, több 
sejten, hosszabb 
ideig fejthetnek ki 
hatást. A szinap-
szis felépítéséhez 
számos különböző 
fehérje szükséges, 
hiszen az ingerü-
letátvivők meg-
felelő időben tör-
ténő, gyors kibo-
csájtását csak egy 
megfelelően össze-
tett mechanizmus 
képes kivitelezni. 
A térfogati transz-
misszióhoz nem 
fel tét lenü l szük-
séges ilyen komplex 
szerkezet, viszont a sejtnyúlványok 
jellemzően megvastagodnak a jelátvi-
vők felszabadítására szolgáló részeken.

A Harvard Egyetem kutatói 
egy új tanulmányban arról szá-
molnak be, hogy a dopamin által 
térfogati transzmisszióval kom-
munikáló dopaminerg idegsej-
tek, a szinapti kus jelátvitelhez 
szüksé  ges fehérjék segítségé  vel 
szabadítják fel nyúlványaikból a 
dopamint. A dopa  min egy rég-
óta ismert neurotranszmitter, 
amit elsősorban a motiváció 
létreho zásában tartanak fontos-
nak. A nagy agy kérge alatt el-
helyezkedő csíkolt testben főleg 
térfoga ti transz misszió val vesz 
részt a jelátvitel ben.

A kutatók a csíkolt testben 
lévő dopami  n erg idegsejtnyúlvá-
nyokat vizsgálták egerek agyá-
ból készült szövettani metsze-
teken. A dopamin előállításá-

hoz szükséges enzim immunfes-
tésével azonosították a dopaminerg 
idegsejtnyúlványok azon része it, 
ahol a transzmitter előfordul, illetve 
a gyors szinaptikus transzmisszi-
óhoz szükséges fehérjéket is ezzel 
a módszerrel mutatták ki. A met-
szetek vizsgálatát háromdimenziós 
szuperfelbontású mikroszkópiá-
val végezték. A módszer lényege, 
hogy több mélységben készítenek 
felvételeket a metszetről, majd eze-
ket összerendezik, és így háromdi-
menziós képet kapnak. Az elemzések 
szerint a dopaminerg sejtnyúlványok 
szinapszisokon kívüli dopamint 

raktározó megvastagodott terü-
leteinek több mint 30 százalékán 
előfordultak a szinaptikus transz-
misszióhoz szükséges fehérjék is. 
Úgy tűnt tehát, hogy a térfogati 
transzmisszióban is szerepe lehet 
ezeknek a fehérjéknek.

Ezek után megvizsgálták, hogy 
a dopaminfelszabadadulás ho-
gyan alakul olyan egerekben, 
amelyekben a szinaptikus jelátvi-
telhez szükséges fehérjék egyike 
géntechnológiai módszerekkel el 
lett távolítva a dopaminerg ideg-
sejtekből. A friss agyszeleteken 
amperometriával vizsgálták a fel-
szabaduló dopamin mennyiségét. 
Az amperometriás mérés során az 
elektróda áramerősséget mér, amit a 
szövetben lévő neurotranszmitterek 
befolyásolhatnak. A mérések előtt 
kalibrálni kell az elektródát is-
mert koncentrációjú, a vizsgálan-
dó transzmittert tartalmazó olda-
tokkal. A mérések alapján a do-
paminkibocsájtás szinte teljesen 
megszűnt ezekben az állatokban. 
Ez azért volt meglepő, mert a do-
pamint raktározó területek na-
gyobb részén nem is fordul elő ez 
a fehérje, tehát valószínűleg ezek 
csak raktároznak és a dopamin fel-
szabadításában nem vesznek részt 
közvetlenül. Mindezek alapján 
úgy tűnik, hogy a csíkolt testben a 
dopamin térfogati transzmissziójá-
hoz elengedhetetlenül szükségesek 
a szinaptikus transzmissziót lehe-
tővé tévő fehérjék. 

ReichaRdt RicháRd

A csíkolt test (piros) elhelyezkedése 
az agyban 

(FORRÁS: HTTP://WWW.WIKIPEDIA.ORG/)

A csíkolt testben lévő dopaminerg sejtnyúlványokon 
lévő megvastagodások közül csak néhány vesz részt a 
dopaminkibocsájtásban (narancssárgával jelölt részek) 

(FORRÁS: LIU ÉS MTSAI., 2018)
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„egészséges” zoknit két, csővel ösz-
szekötött dobozba tették, majd a 
cső közepére helyezett szúnyognak 
el kellett dönteni, hogy melyik irá-
nyába repül (tehát melyiket tartja 
kívánatosabbnak). A rovarok egy-
értelműen a maláriaszagú zoknit 
preferálták. Az egészséges gyerekek 
különböző zoknijai között véletlen-
szerűen választottak, számol be a 
Science magazin.

Ezután a maláriás gyerekek zok-
nijáról vett szagmintát analizálták, 
és meghatározták, hogy milyen ösz-
szetevőkből áll, írják az amerikai tu-
dományos akadémia folyóiratában, a 

PNAS-ben megjelent 
tanulmányukban. Úgy 
találták, hogy maga-
sabb bennük néhány 
aldehid, így a heptanal, 
az oktanal és a nonanal 
koncentrációja. Sőt mi 
több, ezek a vegyüle-
tek erőteljes ingerületet 
váltottak ki a malá-
riaszúnyog csápjában 
(amellyel a rovar érzé-
keli a szagokat), amikor 
a laboratóriumban rájuk 
fecskendezték. Ezek az 
aldehidek önmaguk-
ban teljesen veszélyte-
lenek, igen illékonyak, 
és az ember számára is 
érzékelhető szaguk van 
(valamelyiknek gyü-
mölcsös, egy másiknak 
viszont rothadó húsra 
emlékeztető).

A szúnyogok buknak a 
maláriaparfümre

A malária még napjainkban is 
az egyik vezető halálok a világ 
trópusi területein, a Föld né-
pességének fele veszélyeztetett. 
Évente több mint 200 millióan 
fertőződnek meg, és 400 ezren 
bele is halnak a betegségbe. A 

fertőzés gyors terjedése (amelyet 
a maláriaszúnyog által terjesztett 
Plasmodium egysejtű okoz) a hatalmas 
közegészségügyi veszély miatt évti-
zedek óta foglalkoztatja a kutatókat. 
A londoni közegészségügyi és trópu-
si betegségekkel foglalkozó egyetem 
(London School of Hygiene & Tropical 
Medicine) kutatói most rájöttek arra, 
hogy miért vonzzák a fertőzött em-
berek még jobban a szúnyogokat.

Már korábban is gyanították, hogy 
a fertőzöttek illata lehet a dolog 
nyitja. E hipotézis ellenőrzéséhez 
több tucatnyi kenyai diáktól gyűj-
töttek általuk hordott zoknikat. A 
gyerekek között voltak maláriások 
és egészségesek is. Minden gyermek-
től két zoknit kértek, amelyet néhány 
hét különbséggel viseltek. A fertő-
zötteket a két „zoknimintavétel” kö-
zött kigyógyították a maláriából, így 
a második zoknit már egészségesen 
hordták (az eleve egészséges gyerekek 
pedig a kontrollcsoportot képezték).

Első lépésben választás elé állították 
a maláriaszúnyogokat. Az azonos 
gyerekektől származó „maláriás” és 

Vajon mi állhat a jelenség hát-
terében? A kutatók nem biztosak 
abban, hogy mi emeli meg köz-
vetlenül a fertőzöttekből kipárolgó 
aldehidek koncentrációját. Ennek 
forrása lehet maga a parazita is, de 
az is elképzelhető, hogy a fertő-
zött zsírbontása alakul át a beteg-
ség hatására, és emiatt termel töb-
bet a szúnyogok számára ellen-
állhatatlan vegyületekből. Arra 
azonban már sokkal kiforrottabb 
elképzeléseik vannak, hogy az 
evolúció során miért alakulhatott 
ki e mechanizmus.

A Plasmodium kórokozó számá-
ra ugyanis egyértelműen előnyös, 
ha a maláriaszúnyog egy olyan 
ember (il letve állat) vérét szívja, 
amely már eleve fertőzött. Ilyen-
kor a szúnyogba kerül az egysej-
tű, amely így már megfertőzhet 
más gazdaszervezeteket. Ezáltal 
a kórokozó a rovaroknak küldött 
csalogató jelzések segítségével nö-
velni tudja saját terjesztésének ha-
tékonyságát és gyorsaságát.

Mindez esetleg a malária elleni 
küzdelemben is hasznosnak bizo-
nyulhat a jövőben. Elképzelhető 
ugyanis, hogy kutyákat lehetne ki-
képezni a maláriafertőzöttek azo-
nosítására szaguk alapján (vagy egy 
készülék végezné el ezt a feladatok 
az alkoholszondák mintájára). De 
az sem kizárt, hogy a maláriaszú-
nyogokat vonzó illatok segítségével 
a mostaniaknál sokkal hatékonyabb 
csapdákat szerkeszthetnénk.

MolnáR csaba

A Plasmodium egysejtű ivaros gametocitái (kék festéssel) 
vörösvértestek között

(FORRÁS: MANUEL LLINÁS/PENN STATE UNIVERSITY)

Anopheles szúnyog, a malária terjesztője
(FORRÁS: JIM GARHANY/CDC)
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magyarázat az, hogy Európa, Ázsia 
és Észak-Afrika több ezer éves kap-
csolata, valamint az eurázsiai kö-
zépkori nagyvárosok zsúfoltsága 
és higéniás állapotai a betegségek 
terjedését nagyban elősegítették, 
így a különböző járványok állandó 
szelekciós nyomást helyeztek a la-
kosokra: csak a legellenállóbbak ma-
radhattak életben.

Az Ázsiából többszörösen Euró-
pa-körüli útjára induló pestisjárvány 
hatása például összemérhető az ame-
rikai kontinenseken történő tisztoga-
tás mértékével. Amerikára az ilyesmi 
nem volt jellemző. Bár a szomszédos 
törzsek kereskedtek és harcoltak 
egymással, kontinensléptékű ván-
dorlások, mint amilyen a tatárjárás 
vagy a selyemúti kereskedelem volt 
Eurázsiában, nyugaton sokkal ke-
vésbé volt rendszeres. És bár egyes 
maja városok kora-középkori mé-
rete összemérhető a kortárs európai 
városok méretével, sem a zsúfoltság, 
még kevésbé az utcán folyó szenny 
nem volt annyira jellemző.

Azért az európai felfedezők sem 
mentek haza új kórokozó nélkül: 
ekkor érkezett Európába a szifilisz, 
amit aztán minden nemzet elneve-
zett a nyugati szomszédjáról, lévén, 
hogy abból az irányból érkezett a baj 
(a régies magyar „franc” kifejezés a 
franciáknál hódolt). A ma már anti-
biotikummal gyógyítható nemi be-
tegség terjedésének egyik következ-
ménye nem más, mint a rizsporos 
paróka maga, amely a hajhullás és 

Indián vér

Az indiánokat – akik legfeljebb 
annyira sorolhatók egy cso-
portba, mint India hét kü-
lönböző nyelvcsaládba tartozó 
780 különböző nyelve – az ame-
rikai kontinens őslakosaiként 
tartjuk számon. Az indiánok a 
XV. század végétől kezdve egy-

re növekvő rendszerességgel és egy-
re több helyen találkoztak európai 
telepesekkel. Ezzel párhuzamosan az 
őslakosok száma egyre csökkent.

A beszámolók, történelemköny-
vek és kalandregények elsősorban 
a kezdeti barátságos, majd elmér-
gesedő telepes-őslakos kapcsola-
tokról, hajóskapitányokról, had-
vezérekről, kalózokról és csatákról 
tartalmaznak hosszas leírásokat, 
évszámokat és adatokat, így Ko-
lumbusz és követői hol felfedező-
ként, hol birodalmi hódítóként, hol 
a népirtások előfutáraként jelennek 
meg. Az utóbbi időben ez a kép ár-
nyaltabbá vált, és már a spanyol kar-
doknál sokkal hatékonyabb gyilko-
sokon van a hangsúly: a bárányhim-
lőn, a kolerán és a kanyarón.

Az európai vírusok és baktéri-
umok az első találkozások alkal-
mával átléptek a őslakosokra, akik 
számára a tünetek tökéletesen is-
meretlenek voltak, így az immun-
rendszerük kétségbeesett munkája 
mellett is 50-90 százalékra rúgott a 
halálozási arány, amellyel egész vá-
rosok, törzsek és birodalmak köz-
igazgatása, hadserege és élelmezése 
omlott össze. 150 év alatt a teljes 
amerikai őslakosság 90-95 százaléka 
eltűnt. A katonai összetűzések je-
lentősége és az életmód, valamint a 
prioritások teljes megváltozása – így 
a törzsek közötti ellentétek felerősö-
dése az indián hadifogolyért cserébe 
kapott európai ruha, lőfegyver és 
egyéb kényelmi cikk kedvéért – , 
bár tovább rontott a helyzeten, ezen 
hatás mellett mégis eltörpül.

Ezen a ponton felvetődik a kérdés, 
hogy ez a hatás miért nem volt köl-
csönös? A telepesek csodálkozva lát-
ták, hogy halnak ki mellettük a fal-
vak, miközben soraikban szinte csak 
a „szokásos” betegségek tisztogat-
nak. Természetesen a fent említett 
betegségek az európai lakosságot 
sem kímélték ebben az időszakban, 
de köreikben „csupán” 30-40 száza-
lékban pusztítottak. Erre a legfőbb 

a kiütések palástolására szolgált. A 
kezdetben szégyenteljes kiegészí-
tőt XIV. Lajos emelte fel jól ismert 
magasságába, mit sem törődve a 
parókában megtelepedő élővilág-
gal. A tetveket egyébként is csak ki 
kellett belőle főzni.

Mindehhez hozzá kell azt is tenni, 
hogy Dél-Amerikában sokkal na-
gyobb arányban maradtak életben az 
őslakosok. Ezt több elmélet igyek-
szik magyarázni, ezek közül íme né-
hány. Délen nagyobb volt a kezdeti 
népsűrűség és fejlettebbek a városi 
struktúrák. A spanyol hódítók nem 
vitték magukkal az asszonyaikat és 
kevésbé támogatták a bevándorlást, 
letelepedést. A spanyolok értékelték 
a helyiek mezőgazdasági tudását és 
megelégedtek a lakosság katolizálá-
sával és birodalomba integrálásával. 
A britekkel szemben nehezen integ-
rálható törzsekbe rendeződő népes-
ség állt, és ők csak európai növények 
termelésére alkalmas termőföldet 
és ipari lehetőségeket láttak a meg-
hódított területben. A letelepedett 

életmód kisebb élőhelyigénye miatt 
délen kevésbé zavarták a telepesek 
és az indiánok egymás köreit. A spa-
nyol területekre behurcolt afrikai 
rabszolgák halálozási rátája sokkal 
magasab volt mint az északra ke-
rülteké, így ők nem járultak hozzá 
a népesség összetételéhez. Az min-
denesetre látszik, hogy a történelem 
ezen sötét fejezetét még mindig ár-
nyalják az érzelmek és a tabuk.

FeRenc Kata
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– A lexikonok, de a róla írt isme-
retterjesztők is főleg azt az öreg-
urat méltatják, aki ötvenedik élet-
évében tette meg első Föld körüli 
útját, nyolcvanévesen az ötödiket. 
Pedig a műgyűjtő, a vállalkozó, a 
pesti polgár is példaértékű ember…
– Hopp Ferenc vállalkozóként élte 
le az életét. Kamaszként került 
Pestre. Nagyon megszerette a vá-
rost, valamint Calderoni Istvánt és a 
Calderoni cég Gizella téri üzletét. 
Magát az üzleti életet, a kereske-
delmi iskolát, a bécsi, majd New-
York-i tanulóéveket is kedvelhette. 
A tengeren túlról hazatérvén, an-
golul és franciául is jól beszélő fia-
talemberként társult be a lombardi-
a i Calderoni optikai vállalatába, 
melynek megújításán kisvártatva 
igen sikeresen munkálkodott. A 
mai Vörösmarty téren lévő üzlet-
nek a kirakata szinte vonzotta a 
vásárlókat! Calderoni és Társa csu-
pa forga lomképes porté kát kínált 
az embe reknek. Filléres árucik-
kektől drá ga masinákig mindent 
lehetett ná luk vásárolni. Hopp Fe-
renc első ként forgalmazta a gyor-
san fejlődő fotográfia újabb és 
újabb eszközeit. Vevői közt híres 
emberek is megfordultak. Stein 
Aurél például bizonyosan vásárolt e 
boltban, több alkalommal is! A szü-
lőhazájától távol élő Kelet-kutató 
ugyanis gyakran hazalátogatott, 
nagy jelentőségű, belső-ázsiai ex-
pedícióinak a dokumentálásához 
nélkülözhetetlen eszközeit nemrit-
kán Pesten vásárolta meg.  Egyéb-
ként Hopp Ferenc maga is lelkesen 

185 ÉVE SZÜLETETT HOPP FERENC 

ÁTJÁRHATÓ VILÁG

fotografált; miként a híres csilla-
gász, Konkoly-Thege Miklós vagy 
Eötvös Loránd, a világhírű torziós 
inga megszerkesztője, Hopp Ferenc 
is tagja volt az amatőr fotográfusok 
társaságának.
– Hogyan boldogultak azok az 
utazók, akik élményeiket fénykép-
felvételeken akarták megörökíteni 

a Takla Makán peremén vagy a 
Góbi sivatagban a körülményesen 
fölállítandó fotográfmasináikkal?
– Meglehetősen hosszú időt igé-
nyelt ezeknek a XIX. századi gé-
peknek a működésbe hozása. Hopp 
Ferenc azonban követte a fotográ-
fia technikai fejlődését. Ügyfelei 
számára, de saját használatra is 
igyekezett a legkorszerűbb eszkö-
zöket a lehető leggyorsabban besze-
rezni. És Hopp Ferenc meg Stein 
Aurél, valamint a kortársaik kellő 
időt is szántak arra, hogy a látotta-
kat megfelelő módon és minőség-
ben örökíthessék meg.
– Hopp Ferencnek még a fényké-
pezőgépek forgalmazásánál is fon-
tosabb üzleti fogása lehetett, amikor 
az iskolai szemléltető eszközök ha-
zai gyártását megszervezte. Hogyan 
látta el állami megrendelésre ezek-
kel az iskolákat?
– Amikor az Eötvös József-féle tan-
ügyi reformok szükségessé tették az is-
kolák korszerű fölszerelését, Hopp Fe-
renc azon nyomban felismerte a nagy 
lehetőséget: nem importálni, hanem 
gyártani kell az iskolai szemléltető 
eszközöket. A Calderoni cégnek tan-
szergyártási alapelve lett, hogy az isko-
lai szemléltetés a kor legmagasabb tu-
dományos és műszaki ismeretei sze-
rint működjék. Ehhez az eszközök 
elkészítése során a kor tudományos 
és műszaki életének Európa-szerte 
ismert tekintélyei maximális segít-
séget nyújtottak Hopp Ferencnek. 
Múzeumunk adattárában olyan ár-
jegyzékek, árlisták találhatók, ame-
lyek a cég által a tanintézeteknek 

Hosszú útjai alatt igazi világpolgár és valódi tudós lett – írta a vállalkozó, világutazó, műgyűjtő, múze-
umalapító Hopp Ferencről közeli ismerőse, a művészettörténész, muzeológus Felvinczi Takács Zoltán. 
Az 1833. április 28-án, a morvaországi Fulneken született fiú, miként a testvérei, szülővárosának 
elemi iskolájában tanult, majd tizenkét éves volt, amikor fulneki posztókereskedő nagybátyja szeké-
ren hozta Pestre, hogy látszerésztanoncnak szegődtesse. A készséges gyermek Magyarországon az 
önképzés magasiskoláját is kijárta. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum vezetőjével, Fajcsák 

Györgyivel a tudós gazdag életéről beszélgettünk. 

A hatvanhárom éves világutazó 
aláírt arcképe
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jó ismerői is állítják, Hopp Ferenc 
számára a fényképezés eszköz volt 
csupán, amellyel a neki tetsző helye-
ket megörökítette. Utazásainak re-
konstruálásával megpróbáltuk meg-
határozni, melyik felvétele hol és 
mikor készülhetett. Fényképeinek 
legtöbbje ma már az általa megpil-
lantott és megörökített formában 
nem létező tájat, várost mutat, te-
hát dokumentum.
– Ki vagy mi vette rá a magányos 
férfiút  kalandos vállalkozására?
– Hopp Ferenc tanulóéveinek is 
fontos része volt az utazás, fiatal 
korában körültekintően járta be 
Európát. A szakkiállításokat, majd 
a világkiállításokat is látogatni 
kezdte: 1867-ben Párizsban járt, 
1873-ban a bécsi világkiállítás kö-
vetkezett… 1876-ban észak- és kö-
zép-amerikai körutazásra vállalko-
zott. 1878-ban Itáliát járta be… Mi-
után üzleti tevékenysége jelentős 
vagyonhoz juttatta, személyes ér-
deklődésének a kiélésére is egyre 
több időt és pénzt szánhatott. Vi-
lágkörüli útjainak a megtervezésé-
re a hazai geográfiai szakemberek-
hez és intézményekhez fűződő, 

több évtizedes üzleti kapcsolatai is 
bátoríthatták. Tanszereket és opti-
kai eszközöket – vetítőgépeket, lát-
csöveket, geodéziai és meteorológiai 
műszereket, térképeket – forgalma-
zó cégének vásárlói körében nagy 
utazókkal is megismerkedhetett. 
Talán az ő elbeszéléseik alapján vá-
lasztotta a még ma is meglévő Tho-
mas Cook Utazási Iroda szolgálta-
tásait és az egyre hevesebb utazási 
lázban égő, módos középosztály ál-
tal használt útikönyveket, amikor 
utazásait gondosan megtervezte. 
Másokkal könnyen kapcsolatot te-
remtő, nyitott személyiségként 
messzi földön is számos olyan em-
berrel ismerkedett meg, akik, ha 
kellett – például a vásárlásainál – a 
segítségére voltak. Később, közü-
lük nem is eggyel – már itthonról 
– sokáig levelezett. 1882. szeptem-
berében nem azzal a szándékkal 
vágott neki a hosszú útnak, hogy 
műtárgyakat gyűjtsön. A művé-
szettörténész Felvinczi Takács Zol-
tán, Hopp Ferenc utolsó éveinek 
tán legalaposabb ismerője, tanúja és 
„útbaigazítója” szerint, nagy utazá-
sai során azt akarta Hopp Ferenc 

ajánlott szemléltető eszközökről szol-
gáltatnak ismereteket, utólag is. Ez 
az igényes tevékenység hamarosan 
jelentős hasznot hozott a cégnek…
– Mikorra lett Hopp Ferenc olyan 
tehetős ember, hogy világkörüli út-
ra induljon?
– Az 1869 és 1882 közötti időszak-
ban – mindössze 13 év kellett hoz-
zá! Nagyon gyorsan felfutó üzlet-
ág volt a taneszköz-gyártás, ami 
mellett Hopp Ferenc a cég egyéb 
vállalkozásait is megtartotta.
– Hopp Ferenc gazdag fotógyűjte-
ménye, melyet végrendelete szerint 
a Magyar Földrajzi Társaságnak 
ajándékozott, a második világháború 
viszontagságainak az áldozata lett…
– Mégsem maradtunk teljesen fotó-
anyag nélkül, a Földrajzi Társaság-
nak oda nem adott Hopp Ferenc-
fotók ugyanis nagyrészt megma-
radtak. Több száz felvétel, Koreától 
Kínán át Japánig, Amerikáig és Af-
rikáig számos olyan fénykép, amely 
alapján képet alkothatunk Hopp 
Ferenc utazásairól. A legelső út ki-
vételével minden expedíciójára 
vitt magával fényképezőgépet.  
Ahogyan azt a fotográfiatörténet 
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– Gondoktól mentes villája, Sugár 
úti szép otthona, a mai Hopp 
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
épülete is világkörüli utazásainak a 
„hozadéka”…
– Az első nagy utazása után vásárolt 
épületet és a hozzá tartozó, meg a 
hozzá csatlakoztatott kertet a Jáva 
szigetén levő Buitenzorg arborétum-
ra emlékezve nevezte el Buitenzorg-
villának Hopp Ferenc. Őt pedig, e 
névadáshoz igazodva titulálta a kora-
beli sajtó a Buitenzorg-villa lakójá-
nak. Találó elnevezés: Hopp Ferenc 
1885-től haláláig voltaképpen gond-
talanul – vagy jó és hasznos gondok 
árnyékában – élhetett a nagy utazá-

sainak legszebb em-
lékeit is megidéző 
területen. A villa két 
évtizeden át eredeti 
formájában szolgálta 
tulajdonosát. Érdemi 
bővítéséről a világjá-
ró világpolgár 1905 
márciusában megkez-
dett és szeptemberben 
véget érő, negyedik 
utazása után határo-
zott. A Földet ezúttal 
is kelet felé megkerülő 
Hopp Ferenc ugyanis 
főként köveket, ásvá-
nyokat hozott haza 
erről az expedíciójá-
ról. De művészeti 
gyűjteménye is tovább 
gyarapodott. Hogy új 
kincseit is méltókép-
pen mutathassa be – 
mert ne feledjük: And-
rássy úti villája kezdet-
től fogva mindenki 
előtt nyitva állt, gyűj-
teményét bárki meg-
tekinthette – az épü-
letet növelni kellett. 

megismerni, „amit a földgolyón a 
természet és az ember alkotott”. Ele-
inte emléktárgyakat is csak azért 
vásárolt, hogy hazatérvén, úti él-
ményeit meg tudja osztani az is-
merőseivel, barátaival.
– Ma szinte elképzelhetetlen, hogy 
egy sikeres vállalkozó hosszú hóna-
pokra – évekre? – magára hagyja 
az üzletét. Hopp Ferenc miként 
engedhette meg ezt magának?
– Nagyszerű csapatot épített fel, 
az egyes üzletágak vezetői – 
Jurány Henrik, Petrich Gyula – a 
cégtulajdonos teljes bizalmát élve-
ző alkalmazottai voltak. Az üzleti 
eseményekről folyamatosan tájé-
koztatták a vi lág távoli pontjain 
tartózkodó Hopp Ferencet, aki 
még itthon meghagyta nekik, 
mikor és hová kel l küldeniük a 
beszámolóikat. Ő is írt nekik, út-
jainak minden jelentős ál lomásá-
ról postázta az otthoniaknak né-
metül megfogalmazott megha-
gyásait. Mi csak Hopp Ferenc 
küldeményeit ismerjük, ezek alap-
ján azonban könnyen rekonstruál-
ható, hogy miről szóltak a pesti tá-
jékoztatók. 

A kertet rendezni is. A munkálatok-
ban az a Györgyi Géza segédkezett, 
aki – vagy negyven évvel korábban 
– a Hopp Ferenc által vezetett 
Calderoni cégnél inaskodott, és a 
cégvezetőtől kapott sztereoszkóp ké-
pekről készített rajzainak köszönhe-
tően indulhatott el az építészi pályán.
– Miért nem lett a tulajdonosból 
kalandfilmek vagy televíziós soro-
zatok hőse?
– Magyarországon valóban egye-
dülálló, hogy egy ember ötször utaz-
za körbe a földet. Hopp Ferencnek is 
voltak olyan kalandjai, amelyek a 
filmeseket megihlethetnék. Például 
elindult a kambodzsai őserdőbe, 
hogy az angkori khmer templo-
mok ősi romjait megtekintse. Egy 
kordén, a megáradt Mekong men-
tén kellett haladnia… Afrikában, 
1899-ben a kongói vasút első turista 
utasaként a Viktória tóhoz igyeke-
zett, ám a visszaútra nem akartak 
neki jegyet adni, mondván, e vidék-
ről élve még senki sem tért vissza. 
Kárba vész a retúrjegy ára… És a 
szépkorú Hopp Ferenc mégis visz-
szatért. Kisjátékfilm készült ugyan 
az életéről, nagyjátékfilmmel azon-
ban senki sem próbálkozott. Az 
olyan rendszerető ember, mint ami-
lyen Hopp Ferenc is lehetett, a ma-
ga egyenes pályaívével nem szokta 
lázba hozni a mozgóképeseket. Elő-
relátó polgár lévén időben felmérte, 
mit bír, mire vállalkozhat. Tisztá-
ban volt teherbíró képessége határa-
ival, csakis azokkal az akciókkal 
próbálkozott, amelyeket ténylege-
sen teljesíteni tudott. 
– A műgyűjtés „tudományát” út-
közben sajátította el? Vagy még ide-
haza, tudományos leírások alapján?
– Útjai során nagy kedvvel keresett 
föl olyan régiségkereskedéseket, 
amelyek a látókörét bővítették, 

ÉVFORDULÓRÓL ÉVFORDULÓRA

2019-ben lesz száz éves az Andrássy út 103. számú épületben működő múzeum. 
Hopp Ferenc 185. születésnapját az intézmény ezen évforduló bevezetésének is 
szánja. Május 11-től látogatható India-kiállításuk számos részlete Hopp Ferenc 
személyéhez, életművéhez kapcsolódik. A kísérő vagy követő programokkal már 
a következő esztendő centenáriumi megemlékezéseire is utalni szeretnének. A 
Hopp Ferenc életével és munkásságával kapcsolatos ismereteket elsősorban a 
fiatal közönség előtt kívánják népszerűsíteni: gyűjteményének meghatározó da-
rabjait főként nekik fogják bemutatni.
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többek között a Kuhn és Komor csa-
lád távol-keleti üzleteit Hongkong-
ban, Yokohamában, Szingapurban, 
Kalkuttában… Komor Szigfridnek 
olykor előre jelezte, milyen típusú 
műtárgyakat szeretne vásárolni. 
Hongkongban azokat a gyűjtemé-
nyeket is megtekintette, amelyek 
kellően tájékoztatták arról, mely kor-
ból milyen típusú tárgyakat érdemes 
gyűjteni. Így azután még a világkiál-
lításokon látott, távol-keleti bemuta-
tók, valamint föld körüli útja in ka-
pott élményei alapján Hopp Ferenc 
számos olyan ismeretet szerzett, 
amely a szemléletét formálta. Ami-
kor pedig Felvinczi Takács Zoltán-
nal, a Szépművészeti Múzeum mun-
katársával, a kor mány megbízásából 
gróf Vay Péter címzetes püspök által 
Japánban és Kínában vásárolt gyűj-
temény tudományos rendszerezőjé-
vel megismerkedett, utazóként is, 
„különleges” keleti tárgyak gyűjtő-
jeként is változott a „programja”. 
Utolsó útját 1913-14-ben erősen be-
folyásolta, gyűjteményének bővíté-
séhez is fontos támpontokat adott 
Felvinczi Takács Zoltán. És jelentős 
szerepe lett abban is, hogy Hopp Fe-
renc milyen módon rendelkezzék 
gyűjteménye jövőjéről. Első végren-
delete szerint három nagy múzeum 
között osztotta fel az anyagát, válo-
gasson belőle a Szépművészeti Múze-
um, a Nemzeti Múzeum és az Ipar-
művészeti Múzeum Néprajzi Gyűjte-
ménye. Vé gül azonban, Felvinczi Ta-
kács javasla tára úgy döntött, 
maradjon együtt a gyűjtemény. Ké-
sőbb ehhez társították a nagy fővárosi  
közgyűjte mények ázsiai anyagát. 
1919-ben egyedülálló gondolatnak 
tűnt itt, Kelet-Közép-Európában  
olyan ázsiai múzeumot és kutatóköz-
pontot létrehozni, amely egyetlen 
földrész kultúráival foglalkozik. 

– Viszonylag kevés szó esik róla, 
hogy a múzeum fontos „függelé-
ke” Magyarország egyetlen keleti 
művészeti szakkönyvtára, mely ál-
lományával az ázsiai kultúrák ku-
tatását és népszerűsítését szolgálja.
– Hopp Ferenc végrendeletében az 
állt, kutatóintézet is létesíttessék az 
Andrássy út 103-as számú épületé-
ben, ne „csak” kelet-ázsiai művé-
szeti múzeum. Megalapítására 
igen komoly pénzadományt bizto-
sított, ám ez az összeg az első vi-
lágháborút követő inflációban el-
értéktelenedett. Ennek ellenére a 
Hopp Ferencről elnevezett intézet 
működésében kulcsfogalommá 
vált a kutatóintézet, a könyvtár 
könyv- és folyóirat állománya, va-
lamint az adattára. És a mai napig 
kulcsfogalom! Azok a szakembe-
rek, akik Ázsia vizuális művészeti 
anyagával foglalkoznak, ezekben a 
gyűjteményekben találnak anya-
got. Egyedül a mi adattárunk 
gyűjti ma Magyarországon az ázsi-
ai művészeti könyveket, a könyv-
tár közel negyvenezer kötetes állo-
mányában a német, francia, angol, 
amerikai nyelvterületen megjelenő 
ázsiai művészeti szaklapok is mind 
megtalálhatók. Adattárunk pedig 
minden olyan Ázsia-kutató hagya-
tékát őrzi, amelyik vagy a múzeu-
mi gyűjteményhez, vagy az örök-
hagyó végakaratához kötődik. 
Fontos része adattárunknak az 
ázsiai fotóanyag, melyről ma már 
bizton állítható, hogy felbecsülhe-
tetlen kincsek vannak benne. 
Olyan felvételek – például a régi 
Koreát bemutató képek – amelyek 
a miénknél jóval nagyobb gyűjte-
ményekben sem találhatók. Hopp 
Ferenc is sokat fotózott Koreában, 
egy Bozóky Dezső nevű sorhajóor-
vos pedig végigfotografálta azo-
kat a helyeket, ahol szolgálatot tel-
jesített. Törökországi anyagából, 
amelyet 1904-ben készített, jelen-
leg Ankarában látható kiállítás. 
Baktay Ervin hagyatékát – kiadat-
lan önéletírásával, népes és neves 
családjának leveleivel, kézirataival, 
fotográfiáival – 2012-ben kapta 
meg a könyvtárunk. Azóta ennek 
az anyagnak a feldolgozása és köz-
readása az egyik meghatározó tu-
dományos munkánk. 

Lőcsei GabrieLLa
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Hopp Ferenc Gizella téri üzletében, 
munkatársai körében

Nyelv és Élet
Szerkeszti: 

GrÉtsy lászló

A részecskék bája

Apjának szellemével való találkozása 
után mondja barátjának Hamlet: „Több 
dolgok vannak földön és egen, / Horatio, 
mintsem bölcselmetek / Álmodni képes.” 
Ezeknek a „több dolgok”-nak nincs min-
dig nevük. A nyelvhasználók ezt a hi-
ányt számos eljárással tudják pótolni, 
a nyelvtanok leírják a szóalkotás kü-
lönféle módjait, például a szóképzést, a 
szóösszetételt (katonaság, vártorony).

Némelykor azonban az addig isme-
retlen dolog, jelenség más módon kap 
nevet. A múlt században fedezte föl 
Murray Gell-Mann, hogy a protonok 
és neutronok kisebb részecskékből 
épülnek fel. Ezeknek ő, aki 1969-ben 
Nobel-díjat kapott e téren végzett ku-
tatásaiért, a kvark nevet adta. A szó 
James Joyce művéből származik, a 
Finnegans Wake-ből: : „Három kvar-
kot Muster Marknak!” Stephen Haw-
king ennek kapcsán írja Az idő rövid 
története című művében: „A quark szót 
az angolok elvileg a quart, a liternél va-
lamivel nagyobb tömegű űrmérték 
módjára ejtik, de úgy, hogy a lark ’pa-
csirta’ szóra rímeljen.” 

Gell-Mann három kvark létezését 
feltételezte: up ’fel’, down ’le’ és strange 
’furcsa, idegen’. Később a kutatás egy 
negyedik kvarkfajtát is leírt, ez a c 
kvark, amelyik a charm ’bűvös, bájos’ 
név írásképéből való, mivel sokáig el-
rejtőzött a fizikusok elől. Mindezek a 
kvarktulajdonságok az ízek, de kide-
rült, hogy színek is vannak (piros, 
zöld, kék), sőt antipiros, antizöld, antik-
ék. Az elmélet szerint kvarkbörtön 
vagy kvarkbezárás (confinement) is lé-
tezik, ugyanis a kvarkok egymást ta-
szítják, ha közel kerülnek, de vonz-
zák, ha messzebb, vagyis szinte össze 
vannak zárva egy bizonyos térségben.

Sokszor a hétköznapibb dolgok is ha-
sonlóképp vannak elnevezve. Ilyen a 
kulcs nyelve vagy a kulcs tolla, ugyanis 
ami ezen a tárgyon toll vagy nyelv, ar-
ról bölcselmünk csupán katakrétikus 
(képzavaros) metaforával tud szólni, és 
így tesz számtalanszor a költészet is.

Büky LászLó
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Az internet nem más, mint egy glo-
bális méretű számítógép-hálózat 
csatlakozott eszközök milliárdjaival. 
2017. márciusi adatok szerint jelenleg 
több mint 3,7 milliárd ember használ 
internetet, és ez a szám folyamatosan 
nő. Az asztali számítógépeket már 
2014-ben megelőzték a hordozható 
mobil eszközök (telefonok, tabletek), 
így a tartalom fogyasztásának módja is 
megváltozott. Előtérbe került a gyors 
és rövid információszerzés: ha van sza-
bad öt percünk, akkor akár a vonaton 
vagy buszon azonnal olvasásba kez-
dünk: ez pedig a tartalomszolgáltatói 
oldalról komoly kihívásokat jelent.

Technológiák és trendek
Az internetre csatlakozott eszközöket 
legegyszerűbben két nagy csoportra 
oszthatjuk: tartalomfogyasztó (kli-
ens) és tartalomszolgáltató vagy más-
képp kiszolgáló (szerver). A gartner.
com jelentése szerint 2020-ra az in-
ternetre csatlakozott – elsősorban kli-
ens – eszközök száma elérheti a 
20,8 milliárdot. Ha alapul vesszük 
amostani értéket és belegondolunk, 
hogy addig mindössze néhány év van 
hátra, akkor rájöhetünk, hogy ez a pi-
aci növekedés döbbenetes méretű. A 
hatalmas ugrás a mobileszközök mel-
lett az IoT-nek (Internet of Things, a 
dolgok internete) köszönhető: a note-
bookunk és telefonunk mellett a TV-
nk, hűtőszekrényünk és mikrohullá-
mú sütőnk is a hálózat részévé válik.

Körülbelül 20 évvel ezelőtt még nép-
szerű volt saját webszerverekre beru-
házni a cégeknek, tehát mindenkinek 

WEBES KISZOLGÁLÓK TELJESÍTMÉNYE

LETERHELT SZERVEREK

megvolt a telephelyén a saját gépparkja, 
amit felügyelni és üzemeltetni kellett, 
ha pedig bármi hardverhiba történt, 
akkor a javítást saját költségből és idő-
ből tették. A virtualizáció – vagyis fizi-
kailag nem létező számítógépek valós 
számítógépekkel történő szimulációja 
– fejlődésével új távlatok nyíltak meg a 
webszolgáltatások világában: skálázha-
tóság, dinamikus teljesítményelosztás, 
fizikai rendszerek közti átmozgatás, 
biztonsági másolatok és naplózás auto-
matikus kezelése. Így születtek meg a 
felhő alapú rendszerek.

Gépek és nyelvek
Akár saját gépparkot üzemeltetünk, 
akár virtuális gépet bérlünk a felhő-
ben, mindig le kell tennünk a vok-
sunkat egy konkrét szoftveres megol-
dás mellett: az operációs rendszer és 
webszerver, illetve keretrendszer ki-
választása a legfőbb kérdés.

2017. áprilisi adatok alapján továbbra 
is az Apache a legnépszerűbb web-
szerver-technológia, mellette a régi 
motoros Microsoft IIS a harmadik 
helyet foglalta el, viszont őt beelőzte 
a viszonylag újnak számító Nginx, 
amelyet gyakran az „új Apache”-
nak hívnak. Természetesen ezek 
mellett számos egyéb alternatíva is 
megtalálható (LiteSpeed, Google 
Servers, Node.js, Tomcat stb.) viszont 
piaci részesedésük elhanyagolható az 
előbb említett óriásokhoz képest.

A webszerver kiválasztásával egyút-
tal a szerveroldali programozási nyel-
vünket is meghatároztuk, amiben a 
szolgáltatásunkat írjuk. Az Apache-on 

és Nginx-en hosztolt szolgáltatások 
szinte kizárólag PHP nyelven íród-
nak, míg az IIS esetén az ASP.NET 
keretrendszer és a C# nyelv az alter-
natívánk. Ezek mellet Java, Ruby, 
JavaScript és Python nyelveket is ta-
lálhatunk a piacon, de részesedésük 
elenyésző.

Egy új versenyző a piacon, a már 
említett ASP.NET Core – amely a 
Microsoft webes keretrendszer 
következő generációjának tekint-
hető – teljesen nyílt forráskódú és 
platformfüggetlen alapokra helyezi 
át a korábban csak Windows operáci-
ós rendszer alatt futtatható szerverol-
dali keretrendszer- és webszolgálatás-
megoldást. A keretrendszer megjele-
nésével egyidőben a szoftvergyártó 
egy új webszerver-megoldás kifej-
lesztésébe is belekezdett, így született 
meg a Kestrel, ami Windows mellett 
már Mac OS és Linux operációs 
rendszereken is futtatható.

Természetesen nem ez az egyetlen 
fiatal, feltörekvő webes technoló-
gia. A Node.js egy szintén nyílt for-
ráskódú, többplatformos szoftver-
csomag, amelynek segítségével 

Az elmúlt években az internet rohamos fejlődésének és terjedésé-
nek köszönhetően rengeteg webes technológia jelent meg a piacon. 
A jelenleg elérhető alternatívák közül számos korábbi rendszer tel-
jesen átalakult, megújult az egyre változó felhasználói igényeknek 
megfelelően. A közösségi oldalak, videóközvetítések és webes játékok előretörése teljesen új követel-
ményeket támasztott. Ezek mellett a korábbi szolgáltatások, mint például az email, online magazinok 
vagy fórumok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a globális kommunikációban, így e médiák 
gyors és robosztus kiszolgálása máig egy kutatott, állandó kihívásokkal teli informatikai terület. 
Internet, webszerver, felhő, virtualizáció, sávszélesség stb. csupa olyan divatos szó, amit a szakmán 

kívül is egyre több helyen hallhatunk – de mit is jelentenek ezek pontosan?
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A lényeg, hogy mindig úgy mérjünk, 
ahogy az adott tesztrendszer azt előír-
ja. A TechEmpower.com egzakt 
módon definiálja, hogy a különböző 
esetekben mit kell írnunk vagy ol-
vasnunk, mi a pontos adat, amit kül-
denünk kell. Ez olyan szempontból 
is előnyös, hogy a piacra frissen belé-
pő webszerverek teljesítménye is 
könnyen összehasonlítható más nép-
szerű technológiákkal.

A TechEmpower.com legfrissebb 
mérési eredményei alapján látható, 
hogy a mezőny leggyorsabb web-
szervere „plaintext”, vagyis egyszerű 
szöveg kategóriában másodpercen-
ként több mint 3,7 millió kérést ké-
pes kiszolgálni. Ehhez képest a Li-
nuxon futó ASP.NET Core körül-
belül fele ennyit tudott produkálni, 
de ez így is óriási szám a Node.js kö-
rülbelül 460 ezres értékével szemben.

Jelenleg zajló kutatásaink
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Automatizálási és 
Alkalmazott Informatikai Tanszékén 
jelenleg az ASP.NET Core és Kestrel 
webszerver teljesítményének az 
elemzésével foglalkozunk. Tekint-
ve, hogy a vizsgált technológiák fej-
lesztése még folyamatban van, a je-
lenlegi implementációkban keresünk 
olyan szűk keresztmetszeteket a 
kérésfeldolgozási folyamatban, ahol 
további teljesítménynövekedések ak-
názhatók ki. A TechEmpower-
tesztek mintájára saját benchmarko-
kat terveztünk, amelyek reprezenta-
tív eredményeket adnak, így más 
technológiákkal is összevethetők. A 
kutatásban a Kestrel mellett a Node.js 
vizsgálatát is kitűztük célul, analógiá-
kat keresve a két megvalósítás között. 
Tekintve, hogy a Kestrel még fejlesz-
tés alatt áll, még nem ajánlott önma-

gában közvetlenül 
az interneten, éles 
környezetben hasz-
nálni, mert számos 
biztonsági funkciót 
nem tartalmaz. 
Belső hálózaton, 
internettől elszige-
telve, tesztelésre vi-
szont önmagában is 
kiválóan alkalmaz-
ható, mint ahogy a 
tesztjeink során mi 
is használtuk.

Alapvetően három tesztkategóriát 
terveztünk: egyszerű szöveg, JSON 
formátumú adat, és egy egyszerű kal-
kuláció. Mivel mind a .NET Core, 
mind a Node.js multiplatform rend-
szerek, méréseinket Mac OS El Capitan 
és Windows 10 operációs rendszerek 
alatt is, esetenként 10-10 teszttel 
megismételjük.

A webszervereket alapból úgy terve-
zik, hogy jól bírják a terhelést és az 
esetleges túlterhelést is egy bizonyos 
ideig. A méréseink során megfigyel-
hető a webszerverek általános karak-
terisztikája: a kiszolgáló átbocsátóké-
pessége a kliensek számának növeke-
désével fokozatosan lassul, majd stag-
nál, végül csökkeni kezd. Ezt a 
jelenséget hívjuk az angol terminoló-
giában „gracefull degradation”-nek. 
A kérésfeldolgozási sor (pipeline) nyúj-
tásával 1024-es méretig növelni tud-
tuk az átbocsátóképességet, felette vi-
szont kritikusan belassult a kiszolgálás 
és drámaian megnőtt a válaszidő.

Joggal merülhet fel az olvasóban a 
kérdés, hogy mit is jelent pontosan a 
válaszidő, milyen részei vannak? A 
válaszidő az az időtartam, ami a ké-
rés küldése és a válasz fogadása kö-
zött telik el a kliens oldaláról nézve. 
Egyik alkotóeleme a hálózaton tör-
ténő utazás: függ a számítógépek 
földrajzi távolságától és a köztük lé-
vő hálózat minőségétől (sávszélessé-
gétől). A másik nagy része a szerver 
oldali feldolgozás, ami a kért erő-
forrás típusától függ: ha ez például 
egy algoritmusintenzív számítás 
esetleg egy adatbázis-művelettel 
vegyítve, akkor tovább fog tarta-
ni, mint ha csak egy egyszerű szö-
veget kértünk volna mindenféle 
további transzformáció nélkül.

Mindhárom tesztkategóriában érde-
kes eredményeket kaptunk. Gyako-
riak voltak a fluktuációk főleg az 
egyszerűbb számolásnál, ahol kisebb 
kliensszám (256) esetén nagyobb 
szórással kerültek a kérések kiszol-
gálásra, mint például az 1024-es vagy 
4096-os esetekben. 

Ez az anomália csak egy a sok közül, 
amelyekkel kutatásaink során nap 
mint nap találkozunk. Az ehhez ha-
sonló rendellenességek forrását folya-
matosan vizsgáljuk, de pontosan az 
ilyen kiugró értékek okainak felkuta-
tása teszik élvezetessé ezt a területet.

Nagy Balázs

könnyedén tudunk JavaScript kódot 
futtatni szerveroldalon. Első verziója 
2009-ben jelent meg, azóta népszerű-
sége töretlen. Rengeteg, közösség ál-
tal létrehozott könyvtár létezik hozzá, 
amelyeket az NPM  csomagkezelőn 
keresztül tudunk telepíteni.

Teljesítménymérés – melyiket 
is válasszam?

Mielőtt bármelyik webszerver-tech-
nológia mellett elhatározná magát az 
ember, mindig érdemes minél több 
szempont alapján megvizsgálni, pél-
dául hogy melyik a gyorsabb vagy 
stabilabb. A válasz ilyenkor: attól 
függ, mire akarjuk használni. Telje-
sen más webes technológiára és el-
térő nagyságrendű erőforrásra van 
szükségünk akkor, ha például élő 
adást szeretnénk közvetíteni, egy 
webshopot vagy akár egy többjátékos 
szerepjátékot üzemeltetni.

Szerencsére azért nem annyira re-
ménytelen a helyzet. Számtalan cég 
igyekszik olyan megoldásokat nyújta-
ni, amelyek segítenek nekünk a dön-
tésben. A TechEmpower.com rend-
szeres időközönként webszervereket 
és webes keretrendszereket tesztel, 
több szempont alapján igyekszik 
mérni a teljesítményüket.

Teljesítménymérés során elsősorban 
az a cél, hogy minél több – kliensektől 
érkező – kérést tudjon kiszolgálni a 
webszerver egy időegység alatt. Érte-
lemszerűen a magasabb érték a jobb, 
azonban nem mindegy, hogy a klien-
sek által kért kiszolgálandó erőforrás 
mi is pontosan. A legegyszerűbb eset, 
hogy a teszt során valamilyen rövid 
szöveget adunk vissza (például „Hello 
world!”), de ezeken különböző egyéb 
transzformációk (sorosítás, matema-
tikai művelet, adatbázisba történő 
írás/onnan olvasás stb.) végezhetők. 
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redforduló után azonban kiderült, 
hogy az akkor rendelkezésre álló tu-
dományos eszközökkel úgy tűnik, 
nem lehet ezeket a kérdéseket megol-
dani, ezért kezdtem el bioinfor-
matikával foglalkozni: itt az egzakt 
matematikai módszerek bio-
informatikai felhasználása érdekel.

A feleségem molekuláris biológus. 
Innen is van egyfajta biológia iránti 
érdeklődésem. Most is van egy olyan 
nagyobb projekt, amelyen közösen 
dolgozunk.
– A bioinformatikához szükséges bioló-
giai tudást hogy szerezte meg?
– Autodidakta módon. Szerettem a 
biológiát az általános iskolában és a 
gimnáziumban is, de egyetemen nem 
tanultam. Közös cikkeken, projekte-
ken dolgoztam biológusokkal és ve-
gyészekkel.
– Egy olyan fehérjeosztályozó esz-
közt fejlesztettek ki, amely fehérje-
szekvenciákat nagy találati pontos-
sággal osztályoz, az UniProt adat-
bázis 698 fehérjecsaládjába és a Gene 
Ontology 983 osztályába. Mi ennek 
a jelentősége?

– Az élet legfontosabb molekulái a fe-
hérjék – az összes életfolyamatban sze-
repet játszanak. A rengeteg féle fehér-
jéről különböző nagy adatbázisok – a 
legáltalánosabban használtak közé tar-
tozik az UniProt és a Gene Ontology 
– tárolják az információt, mint például 
az elsődleges szerkezetüket leíró 
aminosavsorrendet, szekvenciát és az 
egyes fehérjék különféle funkcióit. A 
fehérjéket alkotó aminosavak sorrend-
jét ma már nem nehéz meghatározni, 
azonban a fehérjék funkciójának kí-
sérletes meghatározása még ma is na-
gyon munkaigényes feladat. Ezért van 
óriási jelentősége annak, ha egy új fe-
hérjéről annak aminosavsorrendje 
alapján meg lehet jósolni a funkcióit.

Itt a mesterséges intelligencia neu-
rális hálók nevű eszközének egyik 
felhasználásáról van szó. Az agy mű-
ködését próbálják leutánozni, ez 
alapján mesterséges rendszereket is 
be lehet tanítani, hogy felismerjenek 
bizonyos struktúrákat. 
– Mi alapján választották ki ezeket 
az osztályokat, amelyekbe a fehérjéket 
sorolják? 

– Hogyan alakult ki a bioinformatikai 
érdeklődése?
– Általános iskolás koromban a termé-
szettudományok, azon belül is a csil-
lagászat érdekelt leginkább, a közép-
iskolában – az ELTE Apáczai Csere 
János Gyakorló Gimnáziumában - 
pedig nagyon jó matematikataná-
rom volt, és heti 8 órában tanultuk a 
tantárgyat, amelyet ott szerettem 
meg igazán. Matematikusként vé-
geztem az ELTE-n, és ezen a terüle-
ten dolgozom azóta is. 13-14 évvel 
ezelőtt kezdtem el bioinformatikával 
is foglalkozni, ennek főleg a mate-
matikai, egzakt vonatkozásaival. 
Előtte az elméleti számítógép-tudo-
mány terén kutattam, nem progra-
moztam, hanem bonyolultságelmé-
leti kérdéseken dolgoztam. Itt arra 
kerestük a választ, hogy bizonyos fel-
adatokat meg lehet-e gyorsabban ol-
dani, mint ahogy azt most gondoljuk. 
Ez matematikailag általában nagyon 
nehéz kérdésekhez vezet. A ’80-as, 
’90-es években az volt a közvélekedés, 
hogy pár éven belül eljutunk az ilyen 
típusú problémák megoldásáig, az ez-
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Az ELTE PIT Bioinformatikai Csoportjának kutatói készítették 
el a SECLAF nevű fehérjeosztályozó eszközt, mely több mint 
99 százalékos találati pontossággal osztályozza a fehérjeszek-
venciákat. Ez azért szükséges, mert a szoftver az adatbázisok 
ismert funkciójú fehérjéit alapul véve betanítható arra, hogy a 
fehérjék aminosav-sorrendje alapján felismerje azok funkcióit; 
az ily módon betanított eszköz ezután a szekvencia alapján 
már az ismeretlen funkciójú fehérjéket is be tudja sorolni az 
ismert funkcionális osztályokba. Grolmusz Vince professzor 
és Szalkai Balázs doktorjelölt a tekintélyes Bioinformatics 2018. 
február 27-ei számában tették elérhetővé a webszervert, illet-

ve a letölthető programot.
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szerkezetű neurális hálót fejlesztet-
tünk, amely ezért tud elég pontosan 
dolgokat megjósolni. Az általunk 
kifejlesztett eszközhöz az is hozzájá-
rult, hogy létezik a Google-nek egy 
TensorFlow nevű, nyilvánosan hasz-
nálható eszköze, melyet a betanítás-
hoz felhasználtunk, és így nem kel-
lett mindent a nulláról megcsinálni.
– A PIT Bioinformatika Csoportot kik 
alkotják, és még mivel foglalkoznak?
– Általában doktoranduszok vagy 
végzős egyetemisták a tagjai, akik jól 
tudnak programozni. A fő területek, 
amelyekkel még foglalkozunk: az agy 
kapcsolatainak felmérése és összeha-
sonlítása, illetve a metagenomika.

A metagenomika lényege, hogy 
például klinikai vagy környezeti 
mintából kivonják a DNS-t, apró 
darabokra tördelik, majd ezeket 
szekvenálják, azaz meghatározzák a 
bázissorrendjüket. Ezzel a módszer-
rel meg lehet mondani, hogy például 
a bélflórában vagy egy szennyezett 
területen milyen típusú baktériu-
mok vannak.Sokszor érdekes géne-
ket is találhatunk, amelyeknek lehet 
például biotechnológiai vagy orvosi 
felhasználása. Cél lehet például az, 
hogy az eddigieknél sokkal hatéko-
nyabb enzimeket használjunk a bio-
technológiai folyamatokban, például 
olajjal szennyezett területek meg-
tisztítására. Orvosi felhasználások-
ban azért jelentős a metagenomika, 
mert sok olyan betegség létezhet, 
amelyekről még nem gondolják, 
hogy baktériumok vagy vírusok 
okozzák. Itt ugyanis nem a hagyo-
mányos módon okoznak betegséget 
a kórokozók úgy, hogy nagyon el-
szaporodnak, és gyulladást okoznak, 
hanem valamilyen összetettebb mecha-
nizmus által, és ezt nem egyszerű ki-
mutatni. A kimutatás azért is nehéz, 
mert az ilyen baktériumok nagy része 
nem tenyészthető. A DNS-üket viszont 
ki lehetne mutatni az emberi szövetek-
ből, ha azt keresnék.

A fentieken túl van egy már ré-
gebb óta jól működő szolgáltatá-
sunk is, amelynek segítségével fe-
hérjék és kismolekulák közötti köl-
csönhatásokat tudunk megjósolni, 
ami a gyógyszermolekulák fejlesz-
tésében hasznos.

Deme Lívia
aLbert Krisztián

– A webszervert a felhasználók már 
nem taníthatják, a program viszont le 
is tölthető, és az tanítható is. 
– Használható ez az eszköz arra, 
hogy emberben egy ismeretlen fehérje 
funkcióját meghatározzunk, ha pél-
dául egy betegségben csökken vagy nő 
annak a szintje?
– Elvileg igen. Ezzel azonban az a 
baj, hogy ha van egy ismeretlen 
fehérjeszekvencia, és erre mond vala-
mit a szoftverünk, akkor ezt utána 
kísérletesen igazolni nehéz feladat.
– Mennyi ideig fejlesztették a SECLAF 
nevű eszközt?
– Főleg Szalkai Balázs dolgozott rajta, a 
webszervert is ő rakta össze, de előtte is 
volt már pár webszer-verünk, amelye-

ket alapul tudtunk venni. Az algorit-
mus felállításától a használhatóságig 
mintegy fél év telt el.
– Mennyiben más ez a fehérjeosztályo-
zó eszköz, mint az eddigiek?
– 10-15 éve próbálják a fehérjék 
aminosavsorrendje alapján azok 
funkcióját megjósolni neurális háló-
zatok segítségével. Ezek közül a leg-
egyszerűbbek csak arra voltak képe-
sek, hogy eldöntsék, hogy egy fehérje 
beletartozik-e egy bizonyos osztályba 
vagy sem. Az általunk kifejlesztett 
eszköz viszont már 698 családba, il-
letve 983 osztályba tudja sorolni a fe-
hérjéket, egy fehérjét egyszerre több 
osztályba is, és mindezt több mint 99 
%-os találati pontossággal teszi. Ah-
hoz, hogy ezt el tudjuk érni, nagyon 
fontos, hogy milyen az ehhez hasz-
nált neurális háló struktúrája, azaz, 
hogy hány és milyen funkciójú réteg-
ből épül fel. Mi egy elég bonyolult 

– Ezekben mind a Gene Ontology, 
mind az UniProt összes osztálya benne 
van. Mind a két rendszer hierarchikus 
osztályozást használ, ez azt jelenti, 
hogy itt is, ugyanúgy, mint a rend-
szertanban, vannak magasabb és ala-
csonyabb rendű osztályok; példával il-
lusztrálva, az enzimek magasabb ren-
dű osztály, az anyagcsere-enzim ala-
csonyabb, a szénhidrát-anyagcsere 
enzimjei pedig még alacsonyabb osz-
tály. Ezen kívül egy fehérjének néha 
többféle funkciója is van. A fehérje-
osztályozó eszközünk egy ismeretlen 
fehérjéről meg tudja jósolni, hogy az a 
létező osztályok melyikébe tartozik 
bele. De sajnos azt is mondhatja, hogy 
fogalma sincs. Az a probléma ugyanis 

ezzel a betanításos módszerrel, hogy a 
betanításhoz kellene legalább néhány 
hasonló funkciójú, ismert fehérje. 
Ha az új fehérje semmihez sem ha-
sonlítható, vagyis az eddig ismert 
funkciókhoz képest teljesen újakkal 
rendelkezik, akkor ez az eszköz sem 
tudja megjósolni a funkcióját.
– A szoftver tanítása során mi alap-
ján választották ki az adatbázis egy 
részét a betanításra? 
– Véletlenszerűen lettek kiválasztva az 
ismert funkciójú fehérjék. Ezeket 
két csoportba osztottuk, az egyiket 
használtuk a betanításra, a másikon 
– amibe szintén ismert funkciójú 
fehérjék tartoztak – teszteltünk. 
Ha a szoftver ezeket a fehérjéket 
berakta valamilyen osztályba, meg-
néztük, hogy jól rakta-e be.
– Az immár szabadon hozzáférhető 
szoftvert a felhasználók is tovább ta-
níthatják?
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

teknős) vagy sárga (sárgafü-
lű ékszerteknős) halántékfolt 
a fej két oldalán. Ez a halán-
tékfolt a Trachemys scripta 
troostii alfajnál hiányozhat. 
Hátpáncélja olajzöld vagy bar-
na színű, haspáncélja sárga, 
sötét foltokkal. Lábát, nyakát 
és fejét sárga foltok vagy csí-
kok díszítik. A hímek kiseb-
bek a nőstényeknél, farkuk 
hosszabb és tömzsibb, és 
hosszú karmaik vannak. Lá-
bukon úszóhártyák segítik a 
vízi életmódot. Átlagosan 20–
25 évig élnek, de regisztráltak 
már 40 éves példányokat is.

Jóllehet a nyugodt, nagyobb állóvizeket kedvelik, igen változatos élőhe-
lyeken is előfordulnak. Tág tűrésűek, így akár szennyezettebb vizekben 
vagy ember által jelentősen zavart területeken is túlélők. Hazánkban az 
egész ország területéről jelentették már felbukkanását, elsősorban a na-

gyobb városokban és környékükön, de 
eldugottabb tavakban is élnek. A Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület Kétéltű- és Hüllővédelmi 
Szakosztályának természetvédelmi cé-
lú térképezési programjára (herpterkep.
mme.hu) eddig 403 ékszerteknős-
észlelés érkezett. 

Megfigyelések bizonyítják, hogy a Bu-
dapest környéki tavakban az ékszertek-
nősök kiszorítják a hazánkban őshonos 
mocsári teknősöket (Emys orbicularis) 
napozóhelyeikről, és minden bizonnyal 
versengenek az elérhető táplálékforrá-
sokért is. Nemcsak életterét és életmi-
nőségét veszélyezteti a behurcolt faj, 
hanem a vele együtt Észak-Amerikából 
áttelepített kórokozók is megtámadják 
hazai teknősfajunk egyedeit. Az ékszer-

teknős szaporodó állományait eddig csak mediterrán országokból bizonyí-
tották, de itthon is találtak már frissen kikelt egyedeket, és láttak tojásrakó 
nőstényt. Dél-spanyolországi összehasonlító vizsgálatok arra mutattak rá, 
hogy az elvadult ékszerteknősök nagyobb állományt hoztak létre, koráb-
ban váltak ivaréretté, szaporábbak voltak és tojásaik is nagyobb sikerrel 
keltek ki, mint az őshonos mocsári teknős állományainak egyedei. 

Érdemes tehát fokozottan odafigyelni a felelős állattartásra, mert ko-
moly környezeti katasztrófát idézhetünk elő házi kedvenceink szabadon 
engedésével, ami akár őshonos fajaink kipusztulásával is járhat. 

Vörös Judit

Minden kisgyerek életében eljön az a pillanat, amikor megpró-
bálja meggyőzni a szüleit: márpedig neki éppen kisállat tartá-
sára van szüksége otthon. Sok szülő sikeresen ellenáll, de 

nagy számban vannak azok, akik érthető okokból inkább engednek a 
nyomásnak. Ilyenkor beszereznek egy kutyát, cicát, papagájt vagy ten-
gerimalacot, de nagyon gyakran a választás a terráriumban tartható 
édesvízi teknősökre esik. Ezek közül is a közelmúltig leggyakrabban vá-
sárolt példányok az ékszerteknősök voltak. Egyszerű feladatnak tűnik 
egy ilyen teknős tartása, mivel apró, 4–5 centiméteres páncélmérettel 
árulják, „felszerelésként” csak egy terrárium szükséges hozzá, néha 
meg kell etetni és vizet cserélni rajta. Néhány éven belül azonban ki-
derül, hogy a házi kedvenc túl gyorsan nő, és miután elveszíti kezdeti 
vonzerejét, túladnak rajta. Ennek a legrosszabb esete, amikor kienge-
dik őket a szabadba, mondván, ott jobb dolguk lesz.

Az ékszerteknős (Trachemy scripta) Észak-Amerikában őshonos tek-
nősfaj. Három alfaja létezik; a törzsalak Trachemys scripta scripta (sár-
gafülű ékszerteknős), a Trachemys scripta elegans (vörösfülű ékszertek-
nős) és a Trachemys scripta troostii (Troost-ékszerteknős). Eredetileg az 
Amerikai Egyesült Államok középső és délkeleti részén, a Mexikói-öböl 
környékén és a Mississippi völgyében volt honos, de mára az összes ál-
lamban előfordul, még a Hawaii-szigeteken is megjelent. Behurcolták 
Közép- és Dél-Amerikába, Ázsiá-
ba, a Közel-Keletre, és mostanra 
jelen van Európa minden országá-
ban. Hobbiállatként az 1970-es 
években kezdték tenyészteni, az-
óta sok millió példány jutott a világ 
minden tájára. Így vált az ékszer-
teknős a világ egyik legveszélye-
sebb inváziós fajává.

Magyarországon évtizedekig el-
sősorban a vörösfülű alfaja volt 
kapható kisállat-kereskedésekben. 
Az Európai Unió már 1997-ben be-
tiltotta értékesítésüket, azonban a 
tartásukat és tenyésztésüket nem 
korlátozta. Magyarországon 2002-
ben jelent meg egy hasonló kor-
mányrendelet, majd az Unióhoz 
való csatlakozásunk után a 
41/2010-es kormányrendelet részletesen rendelkezett a vörösfülű ék-
szerteknős betiltásáról. Sajnos ennek az lett a káros következménye, 
hogy az otthon tartott és megunt egyedek jó részét elkezdték elenged-
ni a természetben, az állatkereskedők pedig áttértek a sárgafülű ék-
szerteknős nagyarányú értékesítésére. A 2017. január 1-én hatályba 
lépett kormányrendelet azonban már a Trachemy scripta összes alfajá-
nak értékesítését tiltja. 

Az ékszerteknősök közepes méretű teknősök, felnőtt egyedeik 15–35 
centiméterre nőnek meg. A frissen kikelt kisteknősök 2-3 centiméter 
hosszúak. Jellegzetességük a piros, narancssárga (vörösfülű ékszer-

IDEGENHONOS 
ÉKSZERTEKNŐSÖK

Napozó vörösfülű ékszerteknős a budapesti Feneketlen-tóban

Fiatal sárgafülű ékszerteknős 
a Duna soroksári szakaszáról

(FOTÓK: HALPERN BÁLINT)
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Geológiai szempontból a 
Déli-Kárpátok fő tömege át-
tolt takarók alkotta gyűrt-

hegység, amelyet többnyire metamorf 
kristályos palák (Fogarasi-havasok) és 
elszórtan magmás kőzetek (Páreng-
hegység, Retyezát) alkotnak. Az éles 
formákkal, kemény mészkőből fel-
épülő térszínek (a Retyezát déli része) 
pedig üde színfoltokat jelentenek a 
magashegységek peremén. A legtöbb 
tó 1700–2300 méter magasságban ta-
lálható, a legnagyobbak 2000 méter 
körül alakultak ki. Éghajlat szempont-
jából a Kárpátok legcsapadékosabb ré-
sze, a hegyvidéket egész évben nagy-
fokú borultság jellemzi. 

Fura, békatalpas ember
Közel tíz éve fogalmazódott meg az 
igény: ahhoz, hogy az egyes tavakban 
lezajló változásokat értékelni tudjuk, 
szükség van a tengerszemek jelenle-
gi élővilágának megismerésére. 
2011 és 2014 között nyaranta a Déli-
Kárpátok csipkézett vonulatai men-
tén, a 2000 méter felett megbújó ta-
vakat „mintáztuk”. Az arra vetődő 
turisták számára nem mindennapi 
látványt nyújtó mintavételezési mód-
szer számos kihívást rejt magában. 
Szigorú szabályok tiltják a tavakban 
való fürdőzést, így nem csoda, hogy 
többször is jelentették a 
hegyimentőknél, hogy egy fura, bé-

katalpas, neoprénruhás ember má-
szik be a tóba hatalmas úszógumival, 
és órákon keresztül keresgél valamit.

A mintavétel során a tavak legmé-
lyebb pontjáról gyűjöttünk, ugyanis 
ott halmozódik fel a legtöbb marad-
vány. Munkánk során egy ultrahan-
gos mélységmérő segítségével talál-
tuk meg ezeket a pontokat, s ha a 
pont megvan, akkor „már” csak a 
több méteres mélységben lévő üledék-
hez kell hozzájutni. A legmélyebb 
tengerszemek a Déli-Kárpátokban 
akár  30 méteres mélységet is elér-
hetnek, ezért egy hosszú kötél segít-
ségével plexi visszacsapó szelepes 

mintavevőcsövet engedtünk az üle-
dékbe. Ahhoz, hogy bele is fúródjon 
az iszapba, egy 8 kilogrammos, moz-
gatható súlyt helyeztünk rá, amelyet 
minden alkalommal magunkkal kel-
lett vinni a hátizsákban. Kifelé húzva 
a csövet, a visszacsapó szelep lezár, 
így jól rétegzett, zavartalan üledék-
oszlopot emelhettünk a felszínre. 

A túrázáshoz szükséges alapfelsze-
relésen túl a mintavételhez szüksé-
günk volt hascsónakra, neoprén ru-
hára és békatalpra a mintavevőcső és 
a vízminőség elemzéséhez elenged-
hetetlen műszerek mellett. El kellett 
jutnunk az 1800–2200 méter tenger-
szint feletti magasságokba, ahol a zord 
időjárási körülmények közötti mérések 
mellett az üledékminta kiemelése je-
lentette a legnagyobb kihívást. 

2.
rész

A hegyi tavak paleolimnológiai vizsgálatairól szóló cikksorozatunk második részében a Déli-Kárpátok 
negyven tengerszemén, a Fogarasi-havasokban, a Páreng-hegységben és a Retyezátban végzett 
munka eredményeiről – és a minták megszerzésének nehézségeiről – olvashatnak. Írásunkban magá-

ról a gyűjtésről, a tavak kisrákjairól és kovaalgáiról számolunk be.

Birkaitatás és mintavétel a Papusii partján 

(FOTÓ: KÖVÉR CSILLA)
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HASCSÓNAKKAL 
A DÉLI-KÁRPÁTOKBAN

T E N G E R S Z E M E K  É S  K L Í M A K U TAT Á S

A Gemenele Tudományos Rezervátum
(FOTÓ: CSÁSZÁR BARBARA)
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járművet szerezni az utakra, hasonló 
elvetemült embereket találni, akik 
csupán a kaland kedvéért részt 
vesznek a terv megvalósításában, 
nem könnyű feladat. Évről-évre ne-
kifutni a hegyeknek, tudni, hogy 
mi vár az emberre, tartani a lelket a 
csapatban esőben, szélben, tűző 
napsütésben. Minden hajnalban éb-
reszteni a többieket, felvenni a fel-
szerelést és csak menni-menni – 
mindez folyamatos kihívást jelen-
tett. Különösen akkor nehéz ez, ha 
arra gondolunk, hogy a nagy euró-
pai projektek részvevői gyakran heli-
kopterrel közelítik meg a célt, végzik 
a gyűjtést...

Retyezát, a kutatók Eldorádója
Az évek során mindig hasonló straté-
giát követtünk: első a Fogarasi-hava-
sok, hátha végre jó idő lesz. Három 
év elteltével be kellett látni, hogy 
nekünk ott soha nincs jó idő. Vala-
hogy mindig sikerült a legzordabb 
arcát mutatnia a hegységnek. A 
legutolsó próbálkozásnál szinte már 
menekültünk az özönvízszerűen le-
zúduló esőtől. Az időjárás viszon-
tagságai mellett az északi oldal túl 
meredek, a déli járatlanabb, és a fel-
szerelés cipelésével a tavak gyalogo-
san túl messze vannak egymástól. 
Már egy kisebb, 3-4 napos túrára is 
a sátor, hálózsák, víz és élelem mellé 
a kutatási felszerelés becsomagolása 
és cipelése komoly erőfeszítést igé-
nyelt. Végül hat tavat sikerült elér-
nünk és mintát venni belőle.

Többnyire 4-5 fős kis csapat küzdött 
minden évben az elemekkel a minták 
megszerzéséért, a kemény magot vi-
szont mindössze két elszánt diák je-
lentette – Harangi Sándor és a szer-
zők egyike, Kövér Csilla –, akik év-
ről-évre egyre több tengerszemet hó-
dítottak meg. 

Mivel az elszántságon kívül vi-
szonylag kevés erőforrás állt rendel-
kezésre, ezért a legnehezebb felada-
tot a tervezés jelentette, maga az ex-
pedíció szervezése. Diákként előte-
remteni a költségeket és megfelelő 

Ezek után nem csoda, hogy az iga-
zán nagy szerelem a Páreng-hegység 
bejárása folyamán alakult csak ki. 
Kevés turista és gyönyörű zöldellő 
alpesi rétek teszik igazán különle-
gessé. A hegy lábánál hangulatos kis 
turistaház nyújt menedéket a fáradt 
vándoroknak, ahonnan az egész 
környék bejárható. A zord fogarasi 
hágókon végigvacogott éjszakák 
után, itt igazán tudja értékelni az 
ember az összetákolt zuhanyt és a 
meleg levest...

A harmadik hegység, a Retyezát 
pedig a kutatás szempontjából je-
lentett Eldorádót. A tengerszemek 
szinte egymást érik, könnyen meg-
közelíthetők és jól kitaposott turis-
tautak vezetnek hozzájuk. Még a 
szigorúan őrzött Gemenele Tudo-
mányos Rezervátumba is sikerült 
engedélyt szerezni a belépésre Urák 
István, a Sapientia Egyetem tanára 
segítségével.  Ez a hely a tudomá-
nyos kutatások számára elkülöní-
tett parkrész. Erdőművelésnek nyo-
ma sincs, meseszerű hatalmas fák, 
végtelen csend és nyugalom ural-
kodik az egész völgyben.

KAROSSZÉKBEN

A horgászfelszerelések között néhány 
éve már széles választékban megtalál-
ható ez a belly-boat néven is ismert 
praktikus vízijármű. Lényegében egy 
felfújható gumifotel, amelyet egy ma-
gas melles csizmával együtt visel a ku-
tató. A hatékony haladáshoz békatalp-
ra is szükség van. Sokkal könnyebb, 
mint egy hagyományos gumicsónak 
(ez nagyon fontos szempont, amikor 
hátizsákban kell szállítani hegynek fel, 
hegynek le). További előnye, hogy eve-
ző nélkül is használható a vízen. A fo-
telben le lehet ülni, a felszerelés táro-
lására zsebek szolgálnak. Erős anyag-
ból készül, hogy a kövek és vízinövé-
nyek ne lyukasszák ki. Ilyen 
hascsónakkal jutottunk a tavak legmé-
lyebb pontjához, ahonnan a mintát 
vettük.

A sekély és tőzegmohás Turcelu-tó a Retyezátban (FOTÓ: HERMANN ZOLTÁN)

Átkelés a felszereléssel egy patakon 
 (FOTÓ: HERMANN ZOLTÁN)

Bevetésen a hascsónak
(FOTÓ: BERECZKI CSABA)
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Kritikus pontként talán még az 
élelmet lehet említeni. A második 
évben háromhetes volt az expedíció, 
ami a modern zacskós tészták adta le-
hetőségek mellett is nagy próbatételt 
jelentett. Napi 8–10 óra gyaloglás,  
ezer méteres szintkülönbségek legyő-
zése komoly kalóriabevitelt igényelt. A 
hegymászók a Himaláján nyilván 
megoldják ezt és nem panaszkodnak, 
de mi egyszerű diákként korlátozott 
lehetőségekkel bírtunk. Igyekeztünk a 
lehető legváltozatosabb menüt elkészí-
teni a – tészta, rizs, sajt, májkrém, al-
ma, aszalt gyümölcs, kenyér, szalonna 
alkotta – készletünkből. 

Minták garmadája
Az elemek leküzdésének eredménye-
ként, összesítve a négy év munkájá-
nak adatait, a Déli-Kárpátok három 
hegységéből 40 magashegyi tó üle-
dék- és vízmintáját sikerült begyűjte-
nünk. Ezek közül 25 tó a Retyezát-
ban, 9 a Páreng-hegységben és 6 a 
Fogarasi-havasokban található.  A 
hegységenkénti egyenlőtlen minta-
szám leginkább annak köszönhető, 
hogy a választott hegységekben na-
gyon eltérő a mintavételre alkalmas 
tengerszemek száma. A Retyezát 
esetében körülbelül 100 glaciális ere-
detű tó található, amelyből 58 állandó, 
és nagyjából ugyanennyi időszakos jel-
legű. A Páreng-hegység esetében 31, a 
Fogarasi-havasokban pedig 30 ten-
gerszemet tartanak számon. A Re-
tyezát tavainak nagyjából 25 százalé-
kát, a Páreng-hegység tavainak 29 
százalékát, a Fogarasi-havasokban 
pedig a tavak 20 százalékát sikerült 
bevonnunk a kutatásba. Habár ez az 
utóbbi két hegység alulreprezentáltsá-
gát okozta az eredményeknél, egy másik 
fontos tényező, a tavak megközelíthető-

sége nem tette lehetővé 
számunkra az egyenle-
tesebb mintaszám eléré-
sét. 

Végül 40 tó felszíni 
üledék- és vízmintáján 
végzett a kutatócso-
port vízkémiai, üle-
dékkémiai és mikroszkópos vizsgá-
latokat. A vizsgált 33 paraméter 
olyan adatbázis létrehozására adott 
lehetőséget, mely felhasználható to-
vábbi, a térségre vonatkozó kalibrá-
ciós adatbázisok létrehozásához és 
kvantitatív rekonstrukciós kutatá-
sok végzésére is (cikksorozatunk 
harmadik részében részletesen írunk 
majd ezekről a módszerekről és 
elemzésekről). Így bárki, aki úgy 
döntene, hogy hasonló kutatásba 
vágja a fejszéjét, remek támpontokat 
kaphat az adatbázis révén.

Több mint 300 diatóma (kovaalga) 
és 9 ágascsápú rák azonosítása történt 
meg, ami a térségre vonatkozó isme-
retanyagot jelentősen bővíti. Ha ez 
kevésnek tűnne, egy aprócska 
számadat segíthet értékelni az ered-
ményt, miszerint 20 172 darab ko-
vavázas maradvány és 24 414 darab 
kitinvázas ágascsápúrák-maradvány 
mikroszkópos meghatározására ke-
rült sor. Ugyanakkor számos ma-
radvány van még, melyek pontos 
meghatározása évekre munkát ad a 
kutatóknak. (A tavak kovaalgáiról 
az érdeklődő olvasó itt talál további 
képeket: http://buczko.eu/cryptic/gallery/
gallery.php?lake=DeliKarpatok.)

Gazdag algavilág,  
szegény fauna

A víz- és üledékkémiai vizsgálatok 
szintén hozzájárultak az eredmények 

értelmezéséhez. A földtani 
szempontból különböző kő-
zetekből felépülő hegységek 
tengerszemei az üledék alap-
ján is jól megkülönböztethe-
tők egymástól.

A vízkémiai vizsgálatok 
pedig a legeltetés hatásaira, 
az eutrofizáció következ-
ményeire mutattak rá egy-
értelműen. A birkanyájak 
itatására használt tavak 
eutróf körülményekre utal-

nak, hiába a hegyi környezet, fajösz-
szetételük és az egyedszámok is má-
sok, mint a kevésbé terhelt tavak 
esetében. 

Mindez szép eredmény – a kovaal-
gákra nézve várható volt, hogy sok új-
donságot rejtenek még az eldugott he-
lyek. A temérdek fáradságos mun-
ka után abban reménykedtünk, 
hogy a vizek „utcaseprőinek” tartott 
ágascsápú rákok is hoznak valami iz-
galmasat, újdonságot. Sajnos azzal kel-
lett szembesülnünk, hogy az Alpok 
tavaihoz hasonlóan szegényes fauna 
jellemzi e téren a Déli-Kárpátok 
tengerszemeit is. Összesen kilenc faj 
jelenlétét tudtuk kimutatni. Össze-
hasonlításul, a Balatonban 53 
ágascsápú rákfaj él.

A további kutatási irány még több 
tó bevonását jelentené, ami a jelen-
leg rendelkezésre álló adatbázis ská-
láját is szélesíthetné. Minél több ta-
vat vizsgálunk, minél nagyobb tar-
tományban sikerül adatokat rögzí-
tenünk, annál több kutatás 
segítségére lehetnek majd az ada-
tok. Például a tengerszint feletti 
magasság változatossága az alacso-
nyabban található tavak bevonásá-
val szélesíthető, ugyanígy a többi 
paraméter skálája is igényel némi 
bővítést, ami rengeteg munkát je-
lent a jövőben. Az Országos Tudo-
mányos Kutatási Alap támogatásá-
val indított expedíciók, illetve a ne-
hezen begyűjtött minták feldolgozá-
sa, értékelése a Nemzeti Kutatási és 
Fejlesztési Hivatal által finanszíro-
zott pályázatok segítségével jelenleg 
is folyik. Ezek a tavak még számos 
titkot rejtenek, melyek megfejtése 
elszánt kutatókra vár, akiket izgal-
mas, kalandos utak edzenek. A juta-
lom pedig a titkok megfejtése, az 
életre szóló élmény és barátság. 

Kövér Csilla
Korponai János

BuCzKó Krisztina

A Retyezátban felkeresett tengerszemek

A mintavételi helyek három 
hegysége a Déli-Kárpátokban
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Szent György tisztelete az 
iráni nyelvű jászok kauká-
zusi őshazájában elválaszt-

hatatlan az imáikban leggyakrabban 
segítségül hívott Uasztürdzsiétől, 
akinek szinte állandó jelzője az 
arany szó, s akivel a kereszténység-
ben azonosítják.  A hosszú, ősz sza-
kállú, fehér ruhába öltözött 
Uasztürdzsi, aki háromlábú lovon 
jár, az oszétek szerint a mennyben 
mind közül legközebb ül a Minden-
hatóhoz, összeköti az égi és földi vi-
lágot, közbenjár az emberekért és 
áldást kér számukra. A katonák, 
utazók védelmezője, aki bünteti a 
tolvajokat, rablókat, gyilkosokat, fo-
lyamatosan próbára teszi az embe-
reket. Az utazók – ezt értve a túl-
világra tartókra is – ma is az ő se-
gítségét kérik, lovas szobra őrzi 
minden szoros bejáratát, az arra 
haladók imádkoznak és áldozatot 
mutatnak be, a kihelyezett persely-
be legalább három fémpénzt dob-
nak be, de tapasztalatom szerint 
ezt többnyire papírpénzekkel is 

2.
rész

S Z E N T  G YÖ R G Y  Ú T J A  KO B Á N T Ó L  A  J Á S Z S Á G I G

UASZTÜRDZSI NÉPE  
A JÁSZSÁGBAN

megtoldják. Szentélyei Oszétiában 
szinte minden településen megtalál-
hatók, ezek közül az egyik a legfon-
tosabb az Alagiri-szorosban van.

Az alán hadisten
Uasztürdzsi Szent Györggyel való 

azonosítása a kereszténységben az 
oszétek, és így minden kutató számá-
ra is teljesen természetes. Különösen 
akkor, ha a szemlélő az ortodox 
egyház naptárából indul ki ahol, 
mint már említettük, évente há-
romszor ünnepelték Szent Györ-
gyöt, így április 23. mellett novem-
ber 3-án és november 26-án is. Euró-
pai szemléletünkkel természetesnek 
vennénk, hogy a tavaszi ünnepnap 
kapcsolódik szorosan Uasztürdzsi 
tiszteletéhez. Azonban a hónapnevek 
közül az iron és a digor egyaránt 
arégebben a fagyok havának, a füst 
havának is mondott novembert je-
löli, ami egyértelműen arra mutat, 
hogy ott a kereszténység előtti tisz-
telete az európai szokásokkal szem-
ben hagyományosan nem a tavaszi 

évkezdettel esett egybe.  Ludvig 
Alekszejevics Csibirov nehezen ma-
gyarázható ellenmondást lát abban, 
hogy a hónap és a Dzseujurgüba ün-
nep elnevezése egyaránt Szent 
Györgyre utal, amit szerinte a grú-
zoktól vettek át, és teljesen elüt az 
oszét ünnepek névadási logikájától, 
amelynek fő eseménye alapján ezt a 
hónapot nek, Uasztürdzsi havának 
kellett volna elnevezni. Azonban 
megemlíti azt az általánosan ismert 
szokást is, hogy a nők ki sem ejthet-
ték a legtiszteltebb patrónusuk nevét, 
ők csak a férfiak védelmezője kifeje-
zést használhatták. Így az erős és korai 
grúz keresztény hatások mellett az át-
vétel a tabu megkerülésének egyik 
praktikus módja lehetett az egyik leg-
fontosabb ünnep mindenki által hasz-
nálható elnevezésére is. 

A kutatók többsége egyetért abban, 
hogy Uasztürdzsi kultusza az ősi alán 
hadisten tiszteletére visszavezethető 
szoláris ünnep, amely a betakarítás 
utáni év lezárása, a hálaáldozatok be-
mutatásának időszaka volt, amikor 

Hazánkban már Szent István korában is népszerű volt 
a katonaszent, aki Ajtony legyőzését segítette, s ezért 
Csanádon székesegyházat emeltek számára, de képe a 
korona zománcképei között is látható. Azonban a XII. 
században a magyar lovagi társadalom László király 
szentté avatásával (1192) megteremtette a maga 
lovageszményét, így Szent György tisztelete jelentő-
sen módosult, kultusza háttérbe szorult, ugyanakkor a 
napjával kapcsolatos szokások és hiedelmek, főleg a 
gazdasági élettel, az évnegyedkezdéssel kapcsolato-
san az ország legnagyobb részén a legutóbbi időkig 
éltek. Éppen ezért különösen érdekes az a látszólagos 
ellentmondás, amely megfigyelhető a Jászság kauká-

zusi eredetű népessége körében.
A páncélos, fegyveres Uasztürdzsi kőre 

festett képe az Alagiri-szoros bejáratánál lévő
 adománygyűjtő perselynél
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bemutatása, az európai Szent György-
höz kapcsolódó évkezdő szokásokkal 
ellentétben az év lezárása volt. 

Jászsági szokások
A közigazgatási év kezdetét a XVIII. 
századig országszerte Szent György 
napjához kötötték, ekkor választották 
például a Jászkun Kerületben is a köz-
gyűlés többségének szavazata alapján a 
tisztviselőket, a falvakban a bírókat. 
Gulyás Éva és Szabó László gyűjtésében 
a legváltozatosabb szokások azonban az 
ünnep jellegéből következően is a csor-
da kihajtásához kapcsolódtak. Jászfelső-
szentgyörgyön a tehén fejéhez tojást 
ütöttek, hogy jól tejeljen. Jászberényben 
pedig a marhát saját vizeletével keresz-
telték meg, kereszt alakban loccsantot-
tak rá, hogy ne tudják megrontani.

Jászfényszarun farral tolták be a 
jószágot az istállóba, hogy hazata-
láljon.  A hajnali harmatszedés a 

rontáshoz, a tejhaszon elvételéhez, tej-
varázsláshoz, a tejhaszon előidézésé-
hez, vagy az állat egészségének bizto-
sítására a Jászságban sem volt isme-
retlen. Az egyik jászfényszarui adat-
közlő szerint „Szent György 
éjszakáján szedte a harmatot a vén-
asszony. Egy kendőt leterített és 
húzta: felit szedem, felit szedem! A 
kocsis meglátta és kötőfékkel utá-
nozta, húzta a földön, hogy mind 
szedem, mind szedem! Attól kezdve, 
ha felakasztotta a kötőféket, jött be-
lőle a tej.”  Jászdózsán ezen a napon a 
boszorkányok elleni védekezésül ki-
forrázták a tejesköcsögöket, „hogy 
jobban feladja a tejet, a hasznot”. 
Jászfelsőszentgyörgyön, Jászivány-
ban székvirággal (kamilla), öblítet-
ték ki. Jászszentandráson egy kis sót 
szórtak bele, hogy ne vigyék el a tej 
hasznát. Hasonló célból Jászfénysza-
run pedig az ünnep éjszakáján füvet 
kaszáltak, és csomóját az ajtó fölé 
akasztották, hogy ne vigyék el a te-
hén tejét.  A Jászságban a kerti növé-
nyek fontosságára utal, hogy az ün-
nephez kapcsolódó szokások között 
is megjelenik az uborka, amely ak-
kor a legjobb, ha Szent György heté-
ben vetik. Az e tájban még csak rit-
kán előbújó hüllőkhöz kapcsolódó 
hiedelmeket is ismerik, Jászdózsán 
úgy tartják, hogy a Szent György-
nap előtt fogott kígyóval tudást 
lehet szerezni, az ekkor talált 
gyíkot pedig a torok megdörzsö-
lésére használták torokgyík el-
len. Az erdei növények közül a 
páfrány magját a jászok is nyom-
vesztőnek tartják, aki az erdőben 
rálép a páfrányra, az pedig elté-
veszti az utat.  Érdekes jelenség, 
hogy a Jászságban éppen az európai 
területen a római Palilia ünnepétől 

bikákat vágtak, nagy és gazdag lako-
mákat, esküvőket tartottak. Újabban 
pedig kifejezetten az oszétek ősi nap-
istenével azonosították.  Ennek né-
mileg ellentmond, hogy az ünnepelt 
személy hivatalosan november 23-ára 
eső napja azonban nem köthető sem-
milyen szoláris eseményhez.  Az el-
lentmondás feloldását talán segítheti 
az a tény, hogy az ünnep napját ere-
detileg nem a naptári dátumhoz kö-
tötték, hanem mindig novemberben, 
a Szűzanya ünnepe után 12 hétre tar-
tották.  Ha James George Frazer 
megközelítését követve mi sem a 
naptári időpontokat, hanem az ünne-
pek ritmusát nézzük, akkor a két je-
lentős ünnep közötti időtávolság kö-
zel egy évnegyedet ad ki, ami már a 
szoláris rendszerben is értelmezhető. 
Mindenesetre Uasztürdzsi arannyal, 
nappal kapcsolatos jelzői, a neki kijá-
ró bikaáldozat, valamint az, hogy az 
oszéteknél az ünnep kezdete ponto-
san a téli napfordulóig tartó csillag-
jegy, a Nyilas időszakának első napjá-
ra esik, tovább erősítik a szoláris jel-
leggel kapcsolatos véleményeket. Eb-
ből a szempontból is különösen 
fontos, hogy a Dzseujurgüba nem 
egyetlen ünnepi napot, hanem egy 
hosszú, többnyire egy-két hétig tartó, 
de helyenként még tovább húzódó 
ünnepet, zarándoklatokkal járó idő-
szakot jelöl még ma is.  Mind az ün-
nep ideje, mind a tartalma egyértel-
műen arra mutat, hogy ez az oszétek 
legfőbb patrónusának való áldozatok 
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Oszétiában Szent György, Uasztürdzsi őrzi az Alagiri-szoros bejáratát

Szent György kápolnája a Kurtatinszki-szoros Dzivgisz településén
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is –, szemükben a két szent azonos 
jelentőségére utalhat. Jászapátin 
Kisboldogasszony kőből épített 
templomát 1391-ben említik elő-
ször, Berény Nagyboldogasszony 
tisztele té   re szentelt templomát pedig 
1472- ben építik fel. Jászladány (Sar-
lós  Bol dogasszony), Pusztamonostor 
(Kisboldogasszony), Jászboldogháza, 
Újszász templomainak szintén a 
Szűz Mária Szűz a névadója. Szent 
György a katonaszent funkciójára is 
tekintettel feltehetően ebbe a sorba 
tartozik még az a Jánoshida XIII. 
századi kápolnájában talált farag-
vány is, amelyen egy pártázatos to-
rony előtt páncélos lovagként látható 
Szent László. 

Jászalsószentgyörgy 1389-ben emlí-
tett temploma Szent György tisztele-
tére épült, a török után betelepült 
lakossága megtartotta a középkori 
falunevet, de 1704-től Szenthárom-
ság lett a patrocíniuma, azonban 
karzatán egy kép ma is emlékeztet a 
régi időkre. Jászfelsőszentgyörgyöt 
1331-ben Scentgyurg néven említik,  
az újszászi határába eső egykori 
Szarvas falu templomát az 1433-as 
adat szerint pedig szintén Szent 
György tiszteletére emelték.  Az is-
meretlen fekvésű Rassang egyházát 
ugyancsak Szent György nevére 
szentelték.  Mindezek arra mutat-
nak, hogy a jászok egykori oszét ha-
zájukból a kereszténységben Szent 
Györggyel azonosított Uasztürdzsi 
funkciói közül elsősorban a védel-
mező, segítő katonaszent (Miles 
Christi) alakját hozták magukkal. 
Ez a jászoknál megfigyelhető sajátos 
feladatmegosztás megerősíti Ujvári 
Zoltán azon véleményét, hogy az 

követhetően széles körben elterjedt, 
a tűzgyújtással, füstöléssel, vala-
mint a tüskés ágak használatával 
kapcsolatos szokások hiányoznak, 
illetve azok nem a Szent György 
naphoz kötődnek, amelyekre pe-
dig már a szomszédos kunsági te-
rületekről is több példa ismert. 

Miles Christi, a katonaszent
Szent György kultuszának funkci-
onális tartalmát vizsgálva Gulyás 
Éva elkülönítette a katonaszent (Mi-
les Christi) alakját, valamint a sárkány 
képében a pogányságot legyőző, a 
 hitet őrző bajnokot, illetve a népha-
gyományban hozzá kapcsolódó, a ter-
mékenységhez kapcsolódó rítu sokat.  
A sárkányölő, a keresz-
tény hit bajnoka, aki elő-
ször a lányt, ké sőbb   
az egész várost keresztény 
hitre térítette, csak a 
XII. századtól tűnik fel, 
elterjedése pedig Jakobus 
de Voragine domonkos 
szerzetes által 1261-1266 
között szerkesztett, a 
szentek életét szándéko-
san közérthe tő formá-
ban közre adó Legenda 
Aurea gyűjteményéhez 
kapcsolható.  A legré-
gebbi, egyértelműen ke-
leti gyökerű réteg a ka-
tonaszenthez kapcsolódó hiedelmek, 
amelyek visszatérő motívuma, hogy 
a súlyos, nehéz csatákban és ostro-
mokban Szent György a lován rend-
szerint a reményvesztett katonák fe-
je fölött váratlanul jelenik meg – az 
oszét Nart-eposzokból ismert 
Uasztürdzsi lovas félisten (hérosz) 
alakjához hasonlóan. Magyaror-
szágra a XIII. század közepén be-
költöző jászok itt már a megerősö-
dő Szent László kultusszal talál-
koztak, ennek ellenére máig szá-
mos, Szent György nevét őrző 
település, patrocínium található a 
Jászságban.  Pedig a templom fel-
szentelése püspöki engedélyhez kö-
tött, ami úgy tűnik, a betelepülők 
esetében eltért a kor fő irányzatá-
tól. Érdekes, hogy hasonló szám-
ban emeltek templo mokat a Má-
ria-kultusz jegyében is, ami sajátos 
módon – visszautalva Sebestyén 
Károly Mithrasszal és Magna 
Materral kapcsolatos megjegyzé sé re 

agrárrítusok korábban a néphagyo-
mányban nem álltak kapcsolatban 
Szent Györggyel. Egyben rámutat 
arra, hogy Európában Szent György 
alakjához kapcsolódó, különböző 
funkciójú szokások mögött eredeti-
leg különböző időpontokban tartott, 
eltérő tatalmú ünnepek állhattak, 
amelyek a kereszténységben olvad-
tak össze. Ez lehet az oka annak is, 
hogy a Jászságban egyfajta kettős-
ség figyelhető meg Szent György 
tiszteletével kapcsolatban. A védel-
mező, központi szerepet betöltő ka-
tonaszent funkciójában megőrizte a 
kaukázusi őshazájuk hagyományait, 
továbbra is településeik kedvelt vé-
dőszentje maradt, de teljesen kisza-

kítva eredeti, novemberi 
ünnepköréből, hozzáiga-
zítva az európai keresz-
tény szokások áprilisi ün-
nepnapjához. Identitásuk 
egyik fontos jelképében, 
címerükben is Szent 
György látható. Ugyan-
akkor a jászok körében az 
állatokhoz, a gazdasági 
évkezdéshez kapcsolható 
szokások érzékelhetően 
kevésbé kapcsolódnak a 
katonaszent áprilisi ünne-
péhez, amiben szintén ős-
hazájuk hagyományait 
őrizték meg. Ez magya-

rázza például azt is, hogy az európai 
területen a római Palilia ünnepétől 
követhetően széles körben elter-
jedt, a tűzgyújtással, füstöléssel, 
valamint a tüskés ágak használatá-
val kapcsolatos tevékenységek – 
amelyek más ünnepekhez kapcso-
lódva ugyan, de ismertek voltak 
kaukázusi őshazájukban is –, pél-
dául hiányoznak a jászok Szent 
György napi szokásai közül. 

A jászsági példa arra is rámutat, 
hogy a XIII. századi beköltözésük-
kor Magyarországon már kialakult 
és rögzült az a római kortól a keresz-
ténység felvételén át időben és rend-
jében is erősen kevert európai, Szent 
György napjához kapcsolódó szokás-
rendszer, amelynek egyes elemei, 
jellemzői az iráni nyelvű népekhez 
tartozó jászoknál, és főként kauká-
zusi őshazájukban, máig még elkü-
lönülten, tisztább formájukban, 
ősibb állapotukat megőrizve élnek.

Szabó Géza

Teríték egy vlagyikavkazi lakótelepi lakásban 
Szent György ünnepe (Dzseujurgüba) kezdetéhez
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vállalatok, akik tudják érvényesíteni áruik, szolgáltatásaik 
árának emelését, többletjövedelemhez jutnak, míg mások 
csak elszenvedik vásárlásaik áremelkedését, amit nem biz-
tos, hogy kibocsátásaik árában ellensúlyozni tudnak. Így ez 
utóbbiak jövedelmezősége csökken. És ugyanez a folyamat 
játszódik le a lakosságnál is: azok, akiknek bére, jövedelme, 
nyugdíja vagy másfajta bevétele nem emelkedik olyan 
mértékben, mint az infláció mértéke, veszteséget szenved-
nek el. Emiatt az inflációs célkövetés végső fokon átcsopor-
tosítja a jövedelmeket, és ösztönzőleg hat a jövedelmek új-
raelosztására is. A költségvetés meg egyenesen örül az inf-
lációnak, mert a magasabb árakra rakódó ugyanolyan mér-

tékű forgalmi adók automatikusan 
növelik az állami bevételeket.

Van egy másik oldala vagy inkább 
érzete is az árak emelkedésének, 
ugyanis a statisztikai hivatal által mért 
és nyilvánosságra hozott inflációs adat 
egy átlagszám, benne egy sor árucik-
kel és szolgáltatással, az úgynevezett 
termékkosárral. A lakosság és főleg az 
egyéni háztartás pedig nem feltétlenül 
a termékkosárban szereplő cikkeket 
vásárolja meg hétköznapi életében. 
Ezért van az, hogy hiába a hivatalos 
inflációs adat 2,4 %-os mértéke, mégis 
azt érezzük, sántíthat ez az adat, mert 
például a trappista sajt ára tavaly ennél 
jobban emelkedett, nem is beszélve a 
vaj vagy éppenséggel a tojás árnöveke-

déséről. Persze az is igaz, hogy a sütőpor ára meg változat-
lan maradt, így most már csak az a kérdés, hogy melyikből 
vásároltunk többet egy év alatt? 

Bár a hitelfelvételt manapság már alaposabban körbejár-
juk, emelkedő inflációs időszakban még inkább figyelni 
kell arra, hogy a hitelkamat számítását mihez köti vagy 
rögzíti a szolgáltató. Különösen igaz ez hosszútávú hite-
leknél (pl. lakáshitel), melyeknél nem tudhatjuk előre, 
hogy mondjuk 3 vagy 6 év múlva mekkora lesz a pénz-
romlás mértéke és mennyit fogunk kamatként fizetni a 
kölcsönvett pénz után. A megtakarításoknál is fontos az 
infláció alakulására figyelni: ha bankbetétünk vagy az ál-
lampapír csak akkora kamatot hoz, mint az infláció, ak-
kor pénzünknél maradtunk. Persze manapság az infláció 
mértékével egyező kamatmértéket nehezen tudunk elérni, 
mert rövidtávon a pénzromlás mértékénél alacsonyabbat 
kapunk, így apad a pénztárcánk. Leginkább csak a 
hosszútávú állampapírok hozamai adnak többletet megta-
karításunkhoz, mert ezek az infláció mértékén felül ka-
matprémiumot is fizetnek.

Palla Gábor

PÉNZÜGYEINK

ELŐJÖTT AZ INFLÁCIÓ 
Gyakran beszélünk az árváltozásokról és halljuk 

másoktól is a kérdéseket: mennyit ér a pénzem, 
többet vagy kevesebbet, mint az előző évben? Mit 

kezdjünk az itt-ott felbukkanó áremelkedésekkel? És egy-
általán, van-e olyan árucikk, szolgáltatás, aminek az ára 
csökken és olcsóbban tudjuk megvenni? 

Szerencsére a legutóbbi pénzügyi válságot már lassan 
kezdjük elfeledni, ám ezzel együtt szinte mindenhol be-
húzták a fékeket: egy kicsivel óvatosabbak lettünk, jobban 
megnézzük, mire költünk, és többek között megfontoljuk 
a hitelfelvételt is. Mindeközben megszoktuk, hogy az el-
múlt években alig-alig emelkedtek az árak, pénzünk 
nagyjából megtartotta vásárlóérté-
két, pontosabban szinte elhanyagol-
ható mértékben romlott. Hazánkban 
ugyanis a fogyasztói árak emelkedése 
2017-ben 2,4% volt. Ha más orszá-
gok inflációs adatait nézzük, akkor 
tavaly Japánban és Svájcban egyfor-
mán 0,5%, míg például Svédország-
ban 1,5% volt az áremelkedés mérté-
ke és az euroövezet adata is ehhez ha-
sonlót mutat. Ha azonban visszané-
zünk néhány évet és előre is 
tekintünk, az látható, hogy valami 
elindult: szinte mindenütt az áremel-
kedés trendje emelkedő, tehát meg 
kell barátkoznunk az inflációval.  

A gazdaság működését befolyáso-
ló, szabályozó fiskális és monetáris 
politika nemcsak nálunk, hanem máshol sem örül az ala-
csony inflációs mértéknek. Miért is? Azon egyszerű oknál 
fogva, hogy az erős vagy erősödő valuta (a deflációs kilá-
tások) visszafogja a keresletet, azaz várok, mert később 
ugyanazon a pénzen több árucikket tudok vásárolni. El-
lenkező esetben, tehát a valuta értékének romlása esetén 
pedig inkább megveszem most, mert ha várok, akkor ké-
sőbb csak drágábban tudok vásárolni. Az első eset tehát 
szűkítőleg hat a gazdasági növekedésre, az infláció pedig 
hajtja a növekedést. És a válság után a gazdaságpolitika 
irányítói a fokozatos kilábalás mellett a növekedést céloz-
ták meg, így ehhez tűzték ki az inflációs célt is: az Unió-
ban az Európai Központi Bank a 2%-ot, míg nálunk a 
Magyar Nemzeti Bank a 3%-os mértéket. A jegybankok-
nak tehát eképpen  kétféle feladatuk van: kitűzni, meghir-
detni és tartani az inflációs célkövetést és ezzel együtt tö-
rekedniük kell az árstabilitásra is, a pénz értékének megőr-
zésére, azaz az infláció alacsony szinten tartására is. 

 Ha belegondolunk, érdekes következményei vannak az 
inflációs célkövetésnek: a gazdaságpolitika szorgalmazza, 
hogy eddig a 3%-ig emelkedjen a pénzromlás: tehát azok a 
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Tavasz! Tavasz! Az új képek követelése. Elso-
dorták minden korábbi ötletemet (majd ösz-

szeszedegethetem őket, amikor partra vetőd-
nek). Most legyünk önfeledettek, kápráztatot-
tak, még a kiöregedett magházban is méltányol-
juk a szétpattanás erejét, az ötödrendű 
forgásszimmetria szabályát.  A csendes víztük-
röt hasítsuk gondtalanul; nemsokára, ha vissza-
tekintünk, már nemcsak a hullámaink lesznek 
nyomainkban…  

H. J.  

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

21
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1. Csárdi László (Budapest, szamarkut@
gmail.com)  – …vizet áraszt – A 
pilisszentkereszti szurdokban.

2. Ferencz Gabriella (Pécs, galagonya.
bokor@gmail.com) – Motívum

3. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.
hu ) – Tervezgetés

4. Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Kacsacsalád

5. Király Csaba Érd (kignacz@gmail.com) 
– Születtek: 2018. április 22. 15 órakor – Az 

étvágyuk kiváló, a súlyukról nem tudok 
tájékoztatni, természetesen nem nyúlunk 
hozzájuk. Fekete rigóink annyira szelídek, 
hogy a bejárati járda melletti sövényben 

rakták a fészket.

6. Révész Rebeka (rebeka.revesz@gmail.
com) – Felvonulás 

 
7. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, 
birikineandi@gmail.com) – Motívum
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2. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás:  
HÓ, GŐZ, VÍZ, JÉG – a víz különböző halmazállapotai.

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 5

(Az első két szám összegének második számjegye.)
 

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás:

a) 12 db 
(5 db két háromszögből álló rombusz, 5 db három háromszögből 

álló trapéz és 2 db négy háromszögből álló paralelogramma.)
b) Példa 13 db-ra (1-gyel több lesz a trapéz):

A betűvel jelzettek közül melyik szó illik a halmazba?

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

Melyik  
ábra folytatja  

a sort?



Engedelmeskedünk a tárgyaknak?

E rovatban legutóbb egy olyan kísérletről volt szó, mely-
nek résztvevői a pszichológusok által kiosztott eredeti, 
illetve állítólag hamisított márkájú napszemüvegeket 
viselve végeztek különböző feladatokat. Kiderült, hogy 
akiken hamisnak hitt (valójában egyébként szintén ere-
deti) napszemüveg volt, sokkal többet csaltak, mint a 
többiek. Vagyis a napszemüveg hamis volta valamikép-
pen „átragadt” a viselőjére. 

Egy kedves Olvasó a cikkre reagálva ezt írta: „Azt még 
könnyebben elhiszem, hogy akik saját akaratukból hamisít-
vány cuccban járnak, hajlamosabbak arra, hogy a külvilágot 
megtévesszék... De hogy akire ráaggatnak mások hamis(nak 
vélt) cuccot, az ettől megváltozzon... nehéz elhinni.”

Úgy gondolom, a kétkedés mögött egy kis félreértés 
húzódik meg, amit érdemes tisztázni. Ehhez először is 
nézzünk meg egy másik kísérletet, melyet Céline Jacob és 
munkatársai végeztek néhány évvel ezelőtt „terepen”, 
egy bretagne-i kisvendéglőben. A pszichológusok 12 es-
tén át figyelték a vendégek – összesen 155 fő – rendelé-
seit. Az étlap mindig állandó volt, 6 húsétel, 5 halétel és 
8 saláta szerepelt rajta. A kutatók hat estén egy kicsit 
megváltoztatták az étterem szokásos díszítését: min-
den asztalon elhelyeztek két szobrocskát, az egyik egy 
tengerészt ábrázolt, a másik pedig egy halászhajót, és 
olyan papírszalvétával terítettek, melyen egy vitorlás 
volt látható. Ezenkívül minden terítékre odatettek egy, a 
tengerről szóló verset.

Azokon az estéken, amikor az asztalokon csak a szo-
kásos díszítés volt, kis vázák szárított virággal, és a szal-
vétán nem volt semmilyen kép, a vendégek 22,4 százalé-
ka rendelt halételt. Ám amikor a tárgyi környezet a ten-
ger hangulatát idézte, a vacsorázók 41,8 százaléka dön-
tött úgy, hogy halat kér!

Úgy tűnhet, a tárgyak „tudattalan utasítást adtak” az 
embereknek, és megváltoztatták az ízlésüket. Erről 
azonban szó sincs.

Senki nem tudja teljes pontossággal, hogy az idegszövet 
– agyunk – miként tárolja az információkat. Az azonban 
szinte biztos, hogy az egyes fogalmak reprezentációi az 
idegsejtek egyedi kapcsolódási mintázatával állnak össze-
függésben. Így ha a tengerre utaló ingerek érnek bennün-
ket, akkor – akár műszerrel is mérhető – aktivitás keletke-
zik azokban az idegsejtekben, melyek részt vesznek a ten-
gerrel kapcsolatos fogalmak, érzelmek kódolásában. Már-
pedig ha egy agyterület aktív, akkor könnyen 
bekapcsolódik az éppen zajló gondolkodási folyamatokba 
– például annak eldöntésébe, mit vacsorázzunk. Ha a 

vendéglői asztalhoz letelepedve valami „felébreszti” 
agyunkban a tenger képzetét, akkor ez ott motoszkál majd 
a fejünkben, miközben az étlapot mustráljuk. Ugyanígy, 
ha egy hamisított tárgy felidézi a csalás, hamisság, színlelés 
gondolatkörét, akkor ezeknek a nem tisztességes, de a min-
dennapokban jelen levő és hasznot hozó magatartásfor-
máknak a képzete eleven lesz, amikor arról kell döntenünk, 
észrevétlenül szépítsünk-e valós teljesítményünkön, ha ez-
zel némi anyagi előnyhöz juthatunk.

Fontos azonban, hogy a vendégek nagy része minden-
képpen húsételt vagy salátát kért, és az emberek jelentős 
része nem csalt, bármilyen napszemüveg volt is rajta. Aki 
nem szereti a halat, annak célozgathatnak akármennyit a 
tengerre, úgyis olyan ételt fog választani, amit kedvel. 
Vagyis a bennünket körülvevő tárgyak „utasításai” nem 
kötelező érvényűek, a levélíró értelmezésével szemben 
nem képesek megváltoztatni bennünket. Csak azt tudják 
befolyásolni – bár ez is eléggé jelentős hatás –, hogy a 
számunkra egyaránt elfogadható viselkedésformák kö-
zül melyiket válasszuk. A környezetünkben levő tár-
gyak átformálni nem tudnak bennünket, de abba igenis 
beleszólnak, hogy személyiségünk mely oldalát mutas-
suk a külvilág felé.

Mannhardt andrás
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Új idegsejtek az idősek 
agyában

Eddig nem tudtuk, hogy a felnőtt 
agy hoz-e létre új idegsejteket. Né-
hány kutatás arra jutott, hogy a 
felnőtt agyban már nem képződ-
nek új idegsejtek. Egy új tanul-
mány azonban, mely a Cell Stem 
Cell című folyóiratban jelent meg, 
ezzel ellenkező eredményt taglal. 
Maura Boldrini, a tanulmány szer-
zője, a Columbia Egyetem (USA) 
neurobiológus professzora elmond-
ta, hogy eredményeik azt sugallják, 
hogy sok idősebb ember kognitív és 
értelmi szempontból sokkal érintetle-
nebb, mint általában hiszik róluk.

,,Azt találtuk, hogy az idősebb embe-
rek is rendelkeznek azzal a képesség-
gel, hogy sok ezer új idegsejtet termel-
nek a hippokampuszban őssejtekből, 
ugyanúgy, mint a fiatalabb emberek. A 
hippokampusz térfogata is ugyanannyi, 
mint fiatalok esetében. Mindazonáltal 
az idősebbek agya vérerekkel kevésbé 

és a gyrus dentatus (az új epizodi-
kus emlékek képződéséért felelős 
agytetület) általános zsugorodása.

Sötétben bujkáló tízezrek

Az amerikai Kolumbia Egyetem 
asztrofizikusai egy tucat fekete 

lyukat fedeztek fel a Tejútrendszer 
központi részén, a Nyilas és a Skor-
pió csillagkép határvidékén elhe-
lyezkedő Sagittarius A* szupernó-
va-maradvány körül. A felfedezés 
először erősít meg egy több évtize-
des feltételezést, amely számtalan 
lehetőséget tartogat az univerzum 
jobb megismeréséhez.

A tanulmány április elején jelent 
meg a Nature tudományos folyó-
iratban.

„Minden, amit valaha tudni szerettél 
volna arról, hogy a nagytömegű feke-
te lyukak hogyan hatnak a kisebbekre, 
ezen csoport tanulmányozásából most 
kiderül” – mondta Chuck Hailey, a 
Kolumbia Egyetem asztrofizikusa, a 
tanulmány fő szerzője. „A Tejútrend-
szer egyelőre az egyetlen olyan galaxis, 
amelyben vizsgálni tudjuk a jelenséget.”

Több mint két évtizeden keresztül 
a kutatók sikertelenül keresték a bi-
zonyítékot azon elmélet igazolására, 
miszerint a nagyméretű galaxisok 

Míg a legtöbb fekete lyuk önálló 
marad, addig néhányuk összekap-
csolódhat egy elhaladó csil laggal, 
kettős rendszert képezve. A kuta-
tók szerint ezek a képződmények 
egyfajta gócpontba sűrűsödnek, 
ahogy az erőhatás révén a köztük 
és az SMBH közötti távolság fo-
lyamatosan csökken.

Az észlelés nehézsége korábban 
abból adódott, hogy a kutatók 
kezdetben a ritkábban előforduló 

jól ellátott, és az új idegsejteknek talán 
kisebb a képessége arra, hogy kapcso-
lódásokat hozzanak létre” – mondta 
Boldrini.

A kutatók 28 olyan, 14-79 év kö-
zötti, előzőleg egészséges egyén 
hippokampuszát boncolták fel, 
akiknek halála hirtelen következett 
be. Ez az első alkalom, hogy kuta-
tók újonnan létrejött idegsejteket és 
a vérerek állapotát tanulmányozták 
az egész humán hippokampuszban 
röviddel a halál után. A kutatók 
előzőleg megbizonyosodtak arról, 
hogy a vizsgálati alany nem volt 
értelmileg sérült, nem szenvedett 
depresszióban, nem szedett anti-
depresszáns gyógyszereket – ezek 
ugyanis mind befolyásolják az új 
agysejtek képződését.

Rágcsálók és főemlősök esetében 
az életkor előrehaladtával csökken 
a hippokampusz-sejtek termelésére 
való képesség. Korábban azt gondolták, 
hogy az emberekben az idősödéssel jár 
az idegsejtek termelésének csökkenése 

középpontjában elhelyezke-
dő nagytömegű fekete lyu-
kak (SMBHs: SuperMassive 
Black Holes) körül ezernyi 
másik fekete lyuk található.

„Mindössze elenyésző számú 
fekete lyukat ismerünk közel 
százezer fényév átmérőjű ga-
laxisunkban, holott számuk a 
becslések szerint 10 és 20 ezer 
közé tehető. Igaz, mindössze egy 
hat fényévnyi régióba sűrűsödve, 
így rendkívül nehéz megtalálni 
őket” – mondta Hailey, hoz-
zátéve: „Számos próbálkozás 
történt már a Sagittarius A* (SgrA*) 
körüli fekete lyukak megfigyelésére, mi-
vel ez a legközelebbi SMBH a Földhöz. 
A keresés azonban egészen mostanáig 
eredménytelenül zajlott.”

A gáz- és porgyűrűkkel övezett 
Sgr A* kitűnő táptalaja a nagytöme-
gű csillagok születésének, amelyek 
életük végén akár fekete lyukká is 
alakulhatnak. A környező fekete lyu-
kak pedig – folyamatosan veszítve 
energiájukból – az SMBH befolyása 
alá kerülnek, amely hatalmas erőkkel 
tartja fogva őket.

A Chandra röntgenteleszkóp felvétele
 a Sagittarius A*-ról 
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A Columbia Egyetem és a New 
York Állami Pszichiátriai Intézet 
(USA) kutatói azonban azt talál-
ták, hogy még a legidősebb agy is, 
melyet tanulmányoztak, új agysej-
teket hozott létre. „Csaknem ugyan-
olyan számú félig kész idegi őssejtet 
találtunk és sok ezer éretlen idegsej-
tet” – írták a tanulmányban. Az 
idősebb egyének azonban kevesebb 
új véreret hoztak létre az agystruk-
túrákban, és kisebb progenitorsejt-
medencével rendelkeztek.

Boldrini szerint az okozza időskori 
csökkent kognitív- és érzelmi rugal-
masságot, hogy kisebb az idegi őssejtek 
medencéje, hanyatlik a vérerek kép-
ződése, és lecsökken a sejt-sejt össze-
köttetések száma a hippokampuszon 
belül. Az idősödő agyon folytatott 
további kutatások azt fogják célozni, 
hogy a hormonok, átírási faktorok és 
más sejten belüli útvonalak hogyan 
befolyásolják az idegsejtek osztó-
dását, érését és túlélését.

(Cell Press)

mivel Európában sokkal kevesebb 
betegség létezik, mint a trópuso-
kon. Az afrikai helyben maradó 
fajoknak talán sokkal fejlettebb 
immunrendszerre van szüksége 
ahhoz, hogy elbánjanak a gazdag 
patogénflórával, melynek ki van-
nak téve.

„Ami engem nagyon meglep, az az, 
hogy a költöző madarak immunrend-
szere hasonlóan kevésbé változatos, 
mint az európai helyben maradó ma-
daraké. Pedig a költöző madaraknak 
nem csak a betegségeknek kell ellenáll-
niuk Európában, hanem ellenállóak-
nak kell maradniuk a vonulásuk alatt 
és a trópusokon is” – mondta Helena 
Westerdahl, a kutatócsoport egyik 
munkatársa.

A meglepő eredmény magyará-
zataképpen a kutatók azzal álltak 
elő, hogy egy erős és összetett im-
munrendszer ára sokkal nagyobb, 
mint eddig gondolták. Például az 
erős és összetett immunrendszer 
ára lehet autoimmunitás vagy más 
immunrendszeri betegségek mint 
például krónikus gyulladás.

Annak ellenére, hogy a költöző 
madaraknak meg kell küzdeniük 
az Európában és a trópusi Afrikában 
élő kórokozókkal is, ezeknek a ma-
daraknak az immunrendszere már 
nagyrészt elvesztette változatossá-
gát és összetettségét. A kutatók sze-
rint a madaraknak akkor a legnehe-
zebb megbirkózni egy kórokozóval, 
amikor először találkoznak vele. A 
költöző madarak esetében ez Euró-
pában történik, hiszen itt költenek, 
ezen a területen pedig kevesebb 
kórokozó fordul elő.

(Lund University)

erős röntgenkitörésekre koncent-
ráltak. A galaxis középpontja vi-
szont olyan távol helyezkedik el 
tőlünk, hogy még ezek a mind-
össze 100–1000 évente előfordu-
ló hatalmas kitörések sem tudtak 
észlelhető jelerősséget generálni. 
Hailey és csapata a vizsgálat so-
rán ezért inkább a gyengébb, ám 
állandó röntgensugárzást kibocsá-
tó kettős rendszerekre helyezte a 
hangsúlyt.

Ezt az új módszert használták a 
Chandra röntgenteleszkóp által 
gyűjtött adatok elemzésére így 
több mint egy tucat kettős rend-
szert sikerült azonosítaniuk mint-
egy 3 fényév sugarú körben. 

A kutatók ezután további számí-
tásokat végeztek a képződmények 
tulajdonságait és eloszlását illető-
en, melyből arra a következtetésre 
jutottak, hogy galaxisunk közpon-
ti része körül nagyjából 300-500 
kettős rendszer és körülbelül 10 ezer 
önálló fekete lyuk található.

Az eredmény elsősorban a gra-
vitációs hullámok kutatását se-
gítheti elő, mivel így várhatóan 
könnyebben jelezhetők majd előre 
a jelenséget előidéző, fekete lyu-
kakhoz kapcsolódó események.

SzoucSek ÁdÁm

Vándorlás  
a betegségek elől

A svédországi Lund University 
kutatói feltérképezték, honnan 

származnak a költöző madarak. 
Az eredmények alapján a helyben 
maradó és a költöző madarak im-
munrendszere közötti különbséget 
vizsgálták. Arra jutottak, hogy a 
költöző madarak előnyt kovácsol-
nak abból, hogy amikor költenek, 
elhagyják a trópusi területeket, 
mivel a trópusokon támadó be-
tegségek elől elköltözve lehetővé 
válik számukra, hogy egy kevésbé 
energiaigényes immunrendszerrel 
is túléljenek.

Több mint 1300 énekesmadárfajt 
tanulmányoztak, ez alapján arra a 
következtetésre jutottak, hogy 
mind a helyben maradó madarak, 
melyek nem hagyják el télen Észak-
Európát, mind a költöző madarak, 
melyek Európában szaporodnak, de 
a telet az Egyenlítő közelében töl-
tik, Afrikából származnak.

Ezt az eredményt követően a ku-
tatók három különböző csoport im-
munrendszerét vizsgálták meg: a 
trópusi Afrikában élő, helyben ma-
radó madarakét; az európai helyben 
maradó madarakét; és költöző ma-
darakét. Az eredmények azt mutat-
ták, hogy az afrikai helyben mara-
dó madarak változatosabb és kiter-
jedtebb immunrendszerrel rendel-
keznek, mint az európai helyben 
maradó és a költöző madarak.

Meglehetősen egyszerű evolúciós 
megoldás, hogy az Európába költöző 
madarak sokkal kevésbé változatos 
immunrendszerrel rendelkeznek, 
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Az első wernigerodista

K atonának készült, várkasté-
lyok festője lett. Nevéhez fű-

ződik a Nemzeti Galéria budavári 
építésének a befejezése, s több 
mint húsz kiállítása Európában. 
Borbély László festőművész-művé-
szettörténésztől a rákosszentmi-
hályi plébániai közösségi házban 
látható kiállítása kapcsán kért in-
terjút lapunk.
– A stílusára jellemző, hogy mér-
tani jelleggel felszabdalja a képe-
in látható házakat. Miért?
– Egy alkalommal németországi ki-
küldetésben járhattam a Harz-hegy-
ségben. Ott láttam először a jelleg-
zetes favázas házakat. Szinte adta 
magát a megoldás, hogy a faváza-
kat szerkesztővonalakként használ-
jam, s ez aztán egy addig ismeret-
len, új stílushoz vezetett. Az egyik 
kiállításomat Pogány Ö. Gábor mű-
vészettörténész készült megnyitni, s 
előtte megkérdezte: „Te, Lacika, 
mondd csak, tulajdonképpen milyen 

stílusod is van Neked?” Mert se nem 
absztrakt, se nem figurális nem 
volt, amit festettem, nem lehetett 
egyik irányzathoz sem besorolni. 
„Hol kezdtél Te ilyeneket festeni?” 
Elárultam, hogy először a németor-
szági Wernigerodéban. Mire fel-
csillant a szeme: „Ez az! Azt fogjuk 
mondani, hogy ez a wernigerodizmus!” 
Úgy is lett. 
– Alkotóként mi tetszett meg Ön-
nek ebben a stílusban?

– Kora gyerekkoromtól na-
gyon szerettem a kastélyokat 
és a régi templomokat bámul-
ni. Egyszerűen nem tudtam 
megállni, hogy e szép épüle-
tekről ne firkáljak valamilyen 
kis vázlatot. Régen a helyszí-
nen meg is festettem a na-
gyobb képet, mostanában 
már inkább otthon, vázlat 
alapján, az emlékezetemre is 
hagyatkozva fejezem be a ké-
peimet az épületekről. Ra-
gaszkodom ehhez a hagyo-
mányosabb festési módhoz, 

bár természetesen mindig pontosan 
figyelemmel kísértem a művészi stí-
lusok alakulását. Amikor a Nemzeti 
Galériában dolgoztam, még műkö-
dött egy úgynevezett műtárgyvizs-
gálati bizottság, amelynek a tagja 
voltam, s ahova be lehetett adni a 
bizonytalan eredetű festményeket, 
amelyekről mi csekély összegért 
megállapítottuk, hogy eredetiről 
vagy hamisítványról volt-e szó. 

B.zS.,G.L., P. zS.

Légi akrobaták ebédje

Az aero-ökológia (avagy légi öko-
lógia) a biológia azon területe, 

ahol a kutatók olyan fajokat tanul-
mányoznak, melyek legjellemzőbb 
élőhelye (habitatja) maga a levegő. 
Olyan fajok tartoznak ide, amelyek 
nemcsak különösen sok időt tölte-
nek repüléssel, de táplálékukat is 
kizárólagosan repülés közben fog-
ják el – gondoljunk például a szita-
kötőkre, a rovarevő denevérekre, 
vagy a madarak közül a sarlósfecs-
kékre. Utóbbiak közül a nálunk is 
honos faj egyébként a folyamatos 
repülés világrekordere – svéd kuta-
tók kimutatták, hogy akár 10 hóna-
pot is eltölthetnek e madarak bármi-
nemű leszállás nélkül.

A többnyire apró, repülő préda 
megtalálása és elkapása nem csak 
különleges érzékszervi és mozgásbe-
li adottságokat kíván e ragadozóktól. 
Mivel sok zsákmányra van szükségük, 
keresési stratégiájukat úgy kell optima-
lizálniuk, hogy az egyszerre legyen 
hatékony, valamint energetikailag 

és fizikailag is alkalmas a repülő 
életmódhoz. A földfelszínen (mint-
egy kétdimenziós térben) mozgó 
ragadozók számára értelemszerű-
en adódik az extenzív és intenzív 
keresési stratégiák váltogatása – ez 
azt jelenti, hogy amíg az első zsák-
mányt fel nem fedezik, nagy terü-
leten és viszonylag felületesen keres-
gélnek; viszont amikor rábukkantak 
egy prédára, lelassítanak (esetleg 
megállnak), és alaposan átfésülik a 
környéket újabb zsákmányok után 
kutatva. A háromdimenziós térben, 
sebesen repülő ragadozók esetében 
viszont a megállás gyakorlatilag 
nem lehetséges, és a lelassításnak 
is komoly fizikai korlátai lehetnek, 
ami ráadásul ronthatja a zsákmány 
elkapásának az esélyét is.

Francia kutatók egy új optikai el-
járással vállalkoztak arra az úttörő 
feladatra, hogy sarlósfecskéket röp-
tükben, vadászat közben vizsgálja-
nak. Egy speciális, tükrökkel felsze-
relt kamerával, egyesével vették fel a 
fecskék mozgását. A tükrök révén a 
kamera sztereóban rögzítette a madár 
röptét, ami lehetővé tette a kamerától 
mért távolság folyamatos kiszámítá-
sát. A felvételeken azonosították az 
egyes zsákmányrovarok elkapásának 
pillanatát, majd az elemzésben arra 

ÉT-ETOLÓGIA

koncentráltak, hogy az ilyen szeren-
csés alkalmakat követően miként 
változik (ha változik) a madár repü-
lése. Ebből lehet arra következtetni, 
hogy a sarlósfecskék módosítanak-e a 
keresési viselkedésükön azután, hogy 
egyszer már találtak prédát.

Több mint ötven felvétel kielem-
zéséből a kutatók arra jutottak, 
hogy a sarlósfecskék egy-egy zsák-
mány elfogását követően zegzugos 
repülésre váltanak, ami arra utal, 
hogy a háromdimenziós környezet 
lehetőségeihez szabottan áttérnek 
az intenzív keresési stratégiára. 
Ilyen módon még nagy repülési se-
besség mellett is meg tudják valósí-
tani a szárazföldi és vízi ragadozók-
nál leírt koncentrációfüggő keresést, 
amire eddig repülő szervezeteknél 
nem találtunk példát.

PonGrÁcz Péter
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ségi kapitány (Mátyás). 27. ... Carreras; a legendás három tenor egyike. 
31. Széles csík. 32. Országos Idegennyelvű Könyvtár, röv. 34. Némán 
leső! 36. Futótáv vége!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Wörner Jakab, Gutjahr Frigyes, 
Haggenmacher Károly. A 2018/11. számunkban véget érő rejtvény-
ciklus bekeretezett betűi GÖRGEY ARTÚR nevét adják ki. A megfej-
tést beküldők között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését nyer-
te: Csiba András (Budapest), Gáll Márton (Budapest), Gazsó Istvánné 
(Szolnok), Harmati Péter (Hajdúszoboszló), Kovács József (Vonyarcvas-
hegy), Kováts Gyula (Budapest), Pribula Nándor (Gyöngyös), Somlyainé 
Schlauch Ditta (Kaposszekcső), Szabó István (Győr), Vecsey Tamás 
(Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, az előfizetések 2018. július 1-től 
érvényesek. Akinek nem jó ez az időpont, kérjük, mielőbb jelezze. 

A XIX. és a XX. századfordulón Makó őstehetségeinek számítottak a helyi 
gépkereskedők, akik egyben iparosok voltak, többségük a lakatos vagy 
a kovács mesterséghez értett. Elsősorban mezőgazdasági gépeket 
forgalmaztak, köztük gyakran saját találmányaikat. E heti rejtvényünk 
főszereplője (vízszintes 1.) a város legtekintélyesebb középiparosa és 
nagykereskedője volt, s egyben a háromsoros kukoricavetőgép és még 
sok más találmány megalkotója. Legnagyobb sikernek egy talajművelő 
szerkezete (vízszintes 12.) örvendett, azt országosan keresték. Leszár-
mazói között találjuk a népszerű írónőt (vízszintes 27.). 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: 1. A feltaláló neve. 9. Tóbiás dalbeli társa! 10. Önálló mun-
kavégzésre alkalmas robot a Csillagok háborújában. 12. A legsikeresebb 
találmány. 13. Válogatott dorogi labdarúgókapus (István, 1933–2005). 14. 
Halmerítő eszköz. 16. A bányába. 18. Igen, angolul. 19. Száradva töpörödő. 
21. A Virgínia női név egyik becézése. 22. Amerikai dollár, röv. 23. Kijelentő 
mód a nyelvtanban, röv. 25. Szárnyashúsból készülő étel. 27. Kossuth-díjas 
írónő, a feltaláló unokája (1926–2003). 28. Vég nélküli sor! 29. Tamási Áron 
trilógiahőse. 30. ... tarda; a túzok rendszertani neve. 33. Gyökérkefét használ. 
35. Kásás (körte, méz).

FÜGGŐLEGES: 1. Sói a szulfátok. 2. A végén elcsitul! 3. Fogócskázó. 4. 
Falánk rovar. 5. Electrostatic unit (elektosztatikus töltésegység), röv. 6. 
Kád végei! 7. Áron beceneve. 8. Hóközép az ókori római naptárban. 11. 
Verbumfajta. 15. ... határozat; egyházi vezetők gyűlésén hozott döntés. 
17. Hazai rockművek! 20. ... Buñuel; A burzsoázia diszkrét bája című film 
rendezője. 23. Vidám, humoros műsor. 24. Gányó ...; Justh Zsigmond 
címadó regényhősnője. 26. Válogatott kosárlabdázó, edző, volt szövet-

Megjelent a 
Természet Világa 

májusi száma
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Mi hajtja az ITER fúziós 
erőművet, és mi a ma-
gyar fizikusok szerepe 
minden idők legnagyobb 
fizikai kísérletében? Mi-

lyen titkokat rejt Európa legnagyobb és leglátványosabb 
hidrotermális barlangja, a Molnár János-barlang? Áruló 
volt-e Görgei Artúr? Többek között ezekre a kérdésekre 
is választ kaphat a Magyar Tudományos Akadémia Film-
klub az Akadémián programjaira.

Az Akadémia idén is nyolc alkalommal várja az érdek-
lődőket a filmklub vetítéseire. A korábbi évekhez hason-
lóan június 1-ig hetente egy-egy ismeretterjesztő filmet 
mutatnak be, melyek vetítése után a nézők meghallgat-
hatják a meghívott szakértők és a filmet készítők vélemé-
nyét, tapasztalatait. 

A következő, május 9-i vetítésen Sipos József: Bartók 
című filmjét mutatják be. A filmben Bartók Béla Ameri-
kai Egyesült Államokban élő, 92 éves Péter fia ad interjút, 
először szólalva meg a  nyilvánosság előtt. Megrázó val-
lomásban mesél édesapjáról, Bartóknak az édesanyjához, 
feleségéhez, szerelmeihez, gyermekéhez és kortársaihoz 
fűződő kapcsolatáról, a zeneóriás esztétikai hitvallásáról 
és arról a személyes tragédiáról, amit Magyarország elha-
gyása jelentett e hazaszerető ember számára.

Az előadások ingyenesen látogathatók, de előzetes re-
gisztráció szükséges. Részletes program és regisztráció a 
http://mta.hu/filmklub oldalon található.

A „fehér arany”, azaz a 
porcelán birtoklása ré-
gen rangot, kiváltságot 
jelentett. Olyan áhított 
tárgy volt, amelynek 
komoly értéket tulaj-
donítottak. A magyar 
arisztokrácia már rég-

óta kedvelte és gyűjtötte az európai porcelánmanufak-
túrák termékeit, melyek magas ára a XIX. század köze-
pétől a magyar manufaktúrák felé terelte a gazdag pol-
gárság és az arisztokrácia megrendeléseit.

Külföldön talán a legismertebb magyar porcelán a he-
rendi, a brit uralkodócsalád rajongásának és Fischer 
Mór szakértelmének köszönhette európai hírnevét. Saj-
nos a XX. század történelmi viharaiban e pompás 
porcelánterítékek részben, vagy egészben megsem-
misültek, sokszor a tárolásukra szolgáló bútorokkal 
és gyakran magával a kastély vagy a palota épületé-
vel együtt. A kirabolt, felgyújtott, s a földdel egyen-
lővé tett épületekből kimentett minden egyes porce-
lán ritka és értékes tanú, amely egy letűnt korszak és 
egy régen irigyelt társadalmi réteg étkezési szokásairól 
tanúskodik. A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum leg-
újabb, Terítéken a „fehér arany” című kiállításán 

bemutatott tárgyak különleges XIX. századi darabok, 
az empire korszakától egészen a századfordulóig. A tár-
lat szeptember 2-ig tekinthető meg.

A Műcsarnokban 
megrendezett Nemze-
ti Szalonok sorában 
2018-ban azon népi 
kézműves mesterek, 
művészek mutatkoz-
nak be, akik alkotó 

munkájukban a népművészeti hagyományt tekintik 
ihlető forrásnak.

A hetvenes évek nomád nemzedéke, táncházas generá-
ciója új, friss szemléletet hozott a népművészetről koráb-
ban alkotott képbe. A néptánc lekerült a színpadról és a 
használat, a funkció és a forma előtérbe helyezésével 
életre keltek a kézműves tárgyak. Mindezek hatására a 
népi kultúra megélhetővé vált. 

Ebben a szellemileg inspiráló időszakban egymásra ta-
lált a zene, a tánc, a kézművesség, az építészet, a társmű-
vészetek, valamint az akkor bontakozó ökotudatos 
szemlélet. Az azóta eltelt 50 év bebizonyította, hogy ez 
a mozgalom nem tiszavirág életű divat volt, nem egy lá-
zadó, fiatal generáció szubkultúrája, hanem annál sok-
kal több. A hagyományőrzésnek ez a modellje a szellemi 
világörökség része lett, és kisugárzó, magával ragadó, 
közösségeket kovácsoló hatása következtében a magyar 
minta nyomán számos országban indult el a 
táncházmozgalom.

Az augusztus 20-ig látható Kéz | Mű | Remek. 
Népművészet. Nemzeti Szalon 2018 kiállítás 12 ter-
mében a látogatók betekinthetnek a táncházmozgalom 
kezdeteibe. Teremről-teremre járható végig, hogy a 
hagyományos paraszti kultúrából merítő kortárs kéz-
művesség miképpen teheti szebbé, gazdagabbá mai éle-
tünket, megmutatva népművészetünk gazdagságát, 
sokszínűségét.

A Duna különböző szakaszai-
hoz, más és más ország(ok)ba 
utaztak el a Pictorial Collective 
fotóriporter csoport tagjai, 
hogy az ott élők mindennapja-
it fényképezzék. Arcokat, te-
vékenységeket és látványokat 
fotóztak, az érintetlen(nek tű-
nő), vagy éppen a nagyvárosi, 
épített tájat.

Ezekből a képekből látható válogatás a Robert Capa 
Központ új, Dunaképp című kiállításán, ahol a valóság 
mozaikjai, a párhuzamos univerzumok a folyó által ösz-
szekötve egy teljes és összefüggő történetté állnak össze. 
A képek május 19-ig láthatók.

Tudományos filmklub

Nemzeti Szalon

Magyar porcelán

Párhuzamos univerzumok
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

Meglepetés-aszteroida
Április 15-én vasárnap magyar idő 
szerint reggel 8 óra 41 perckor egy 
nagyjából futballpályányi kisbolygó 
húzott el viszonylag közel boly-
gónk mellett (pályájának legközelebbi 
pontja éppen az átlagos Föld–Hold-tá-
volság felére, nagyjából 193 ezer kilo-
méterre volt tőlünk). A közvéleményt 
nem is a közelsége aggaszthatja, ha-
nem az, hogy mindössze 21 órával át-
húzása előtt fedeztük föl.

Új	módszer	
a	fülzúgás	kezelésére
A tinnitus vagy fülzúgás egy neuro-
lógiai tünet, ami zavarhatja a kon-
centrációt, illetve akár depressziót 
vagy szorongásos zavart is okozhat. 
A lényege, hogy külső forrás hiányá-
ban hall valamilyen hangot a beteg. 
Ez a legtöbbször csengés, de lehet 
akár kattogó vagy sziszegő hang is, 
illetve néha beszédhang vagy zene.

Világjáró	vándorsólyom	
A vándorsólyom igazi kozmopolita: 
az Antarktisz területén kívül vala-
mennyi földrészen előfordul és fész-
kel is. A 2018-ban az év madarának 
választott faj bemutatása kapcsán 
azonban kevés szó esik a világ más 
részein élő vándorsólyom-rokonság-
ról, holott bolygónk egyik legelter-
jedtebb madárfaja. 

A hátlapon
A kőbe zárt Madonna 
gyermekével

Kereken 50 évvel ezelőtt, az Északi-
középhegységben, az Esztramos-
hegy felrobbantását követően került 
elő ez a gyönyörű álló cseppkő, egy 
sztalaktit, melynek vonalai Szűz Má-
riát idézik a gyermekével. 

Az Aggteleki-karszthoz sorolt, de 
geológiai értelemben a Szalonnai-
karszthoz tartozó hegy ásvány- és kő-
zettani értékei sok gyűjtőgenerációnak 
adott szebbnél szebb mintát. A lelőhely 
mészköves rétegeiben vasérces telérek 
találhatók, melynek kitermelése során 
a hegy eredeti magassága erősen 
megcsappant, mivel a vas minden 
korszak nélkülözhetetlen nyersanya-
ga volt. Maga a kitermelés az Árpád-
korig nyúlik vissza: 1996-ig kisebb 
megszakításokkal túlnyomóan a diós-
győri kohászat mértéket nem ismerő 
égetőibe szállították az itt nyert mész-
követ, így a hegy roppant sérüléseket 
szenvedett az idők folyamán.

Szerencsére 2001-től a teljes körzet az 
Aggteleki Nemzeti Park védelme alá 
tartozik, valamint a terület és annak 
földtani kincsei felkerültek az 
UNESCO Világörökségek listájára. 
Azóta szigorúan tilos ezen a vidéken 
a gyűjtés, így csupán a szemünk gyö-
nyörködhet ezekben a természet al-
kotta, időtálló műalkotásokban. A 
cseppkövet megpillantva annak tör-
ténete elgondolkodtatásra késztet 
mindannyiunkat, hiszen kialakulá-
sa, a nehéz időjárási körülményekkel 
szembeni ellenállása, majd felrob-
bantása, a súlyos munkagépek okoz-
ta károk, valamint a számos gyűjtői 
kalapácsütés és elhordás pillanatai 
meghozták a megnyugvást. A sok 
évszázados, sőt évezredes kialakulást 
követő zavart évtizedek után remél-
jük, újabb nyugvó emberöltők várják 
a Madonnát gyermekével.

Kép és szöveg: Oláh RóbeRt
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