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Testvérlapunk, a Természet Világa idén is meghirdette 
Diákpályázatát, a korábbi évekhez képest néhány ponton 
módosított pályázati felhívásával. A pályázaton indulhat 
bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben ta-
nuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 
A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (karakter-
szám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztráci-
óval. A kéziratot három nyomtatott példányban kérjük. 
A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy 
DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formá-
tumban, a képeket, ábrákat külön fájlban ( JPG vagy TIFF). 

Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmányosak, 
stilisztikai és helyesírási szempontból kifogástalanok legye-
nek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekin-
tetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, 
hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozato-
kat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettu-
dományok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos 

olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a fel-
használt irodalmat és forrásmunkákat megjelölni. A szó 
szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése etikai vétség, 
és a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.

A pályázatnak tartalmaznia kell készítője nevét, lakcí-
mét, e-mail címét, telefonszámát, iskolája pontos címét 
irányítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára ne-
vét és elérhetőségét. A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó 
dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határide-
je mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pályá-
zat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor 
utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.). 

Pályázati kategóriák: Természettudományos múltunk fel-
kutatása és a kultúra egysége; Önálló kutatások, elméleti ösz-
szegzések; Matematika és informatika; Egészségtudomány. 

Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a 
zsűri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is 
kiadható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak 
munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el.

A részletes kiírás megtalálható a folyóirat honlapján s a 
nyomtatott Diákmellékletben több alkalommal is.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!
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halálos szintet – is elérte. Számos je-
lenség állhat a drámai szintű felme-
legedés hátterében, kezdve a bolygó 
egyes területein akkoriban felerősö-
dő vulkáni tevékenységtől egészen 
az egyébként csak állandó körülmé-
nyek (nyomás, hőmérséklet) között 
stabil állapotban lévő, ám a változás 
hatására felszabaduló metán miatt 
fokozódó üvegházhatásig.

A témát azóta már számtalan 
szakember boncolgatta, azonban 
így is bőven akadnak még kérdé-
sek. A mostani kutatás újabb vála-
szokkal kecsegtet. A spanyol–francia 
határon húzódó Pireneusok déli lej-
tőinek üledékei ugyanis bepillantást 
engednek ebbe az időszakba. Segít-
ségükkel meghatározhatók egyebek 

Ha a folyó mesélni 
tudna…

Ötvenhat millió évvel ezelőtt 
a Föld egy rendkívüli felmele-
gedési időszakot tapasztalt meg. 
Tíz–húszezer év leforgása alatt 
az átlaghőmérséklet 5–8 Celsius-
fokkal is emelkedett, mielőtt 
néhány százezer évvel később 

visszaállt volna kiindulási szintjére.  
A Pireneusok déli lejtőin található 
üledékek tanulmányozásán alapu-
ló kutatás, amelyet a Genfi Egyetem 
kutatói végeztek, ennek a felmele-
gedésnek a folyók áradásaira és így 
a környező tájra gyakorolt hatásait 
vizsgálta. Erről szóló legújabb tanul-
mányuk a Scientific Reports tudomá-
nyos szaklapban jelent meg.

Az 1970-es évek elején a kutatók 
már felismerték ezt az erős anomá-
liát a stabil szénizotópok (13C/12C) 
arányában: az a könnyebb 12-es izo-
tóp irányába billent el a nehezebb 
13-as izotóppal szemben, hatására 
pedig mind az óceánokban, mind a 
szárazföldön felborult az addig meg-
szokott szénkörforgás. A rendellenes 
folyamat kiindulópontjaként szolgá-
ló globális felmelegedés jelentős kö-
vetkezményekkel járt: pálmafák vi-
rágoztak a sarkvidéki szélességeken 
és bizonyos trópusi vizekhez szokott 
mélytengeri planktonok terjedtek el 
bolygószerte. 

A geológusok részben ez utóbbi 
alapján következtettek a tengerfel-
szín hőmérséklet-emelkedésére is, ami 
egyes helyeken a 36 Celsius-fokot 
– vagyis néhány élőlény számára a 

mellett az ősi folyómedrek változá-
sai. A kutatás elsősorban a szakem-
berek számára jól ismert, a paleocén 
és az eocén kor között bekövetkezett 
szélsőséges éghajlati eseményhez 
köthető, amely a Paleocén–Eocén 
Hőmérsékleti Maximum néven vált 
ismertté.

A vizsgálatok során számtalan fo-
lyami kavicsot találtak a területen, 
melyeknek méretét a hegy lejtőivel 
összevetve a szakemberek meghatá-
rozták a lezúduló folyók sebességét 
és az általuk szállított törmelék lera-
kódási ütemét. Így rekonstruálhat-
ták az egyes vízfolyások történetét, 
ezzel pedig az azokat befolyásoló 
külső tényezők módosító hatásait is 
könnyebben vizsgálhatták.

Az 56 millió évvel ezelőtt javában 
formálódó Pireneusok hegylábfel-
színébe számtalan kisebb folyó vá-
gódott, amelyek az árterületeken 
termékeny hordalékot terítettek 
szét. Ez elősegítette a növényzet 
fejlődését, melyek gyökerei idő-
vel tartósan megkötötték a talajt. 
A Pireneusok lejtőit elhagyva pe-
dig a folyók nyugat felé, a nagyjá-
ból 30 kilométerre lévő Atlanti-óce-
án felé vették az irányt.

A felmelegedés hatására az imént 
felvázolt táj azonban teljesen átala-
kult. A medreket formáló áradások, 
amelyek átlagosan 2-3 évente for-
dultak elő, sokszorosára növekedtek.  
A Paleocén–Eocén Hőmérsékle-
ti Maximum idején emellett a fo-
lyók rendszeresen változtatták fo-
lyásirányukat, valamint a korábban 
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A folyami kavicsok egykori folyómederről tanúskodnak
(FORRÁS: UTRECHT UNIVERSITY)

A kutatók papírt és ceruzát ragadva igyekeznek felvázolni az egykori tájat 
(FORRÁS: UNIVERSITÉ DE GENÈVE)
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nyílik mód, így kissé költői kérdés-
nek tűnik, hogy a dinoszauruszok 
szagolgathattak-e már virágokat 
az egyébként igen fejlett szagló-
szervükkel. Szerencsére minderről 
információt szerezhetünk a nö-
vényanatómia segítségével, mely 
révén azonosítani lehet korai virág-
fosszíliákban a mai növények-
ben is megtalálható nektár- vagy 
illatanyagtermelő képletekhez ha-
sonló struktúrákat.

George Poinar, az Oregon State 
University rovartanásza borostyán-
ba zárt rovarok tanulmányozása 
közben lett figyelmes egy sokpor-
zós akáciavirágot látogató, és a 
porzókba „gabalyodott”, fullánk 
nélküli, kis méretű, 3 milliméte-
res méhre. Utóbbi, azóta már ki-
halt fajt (Proplebeia dominicana) 1964 
körül írták le először a Dominikai 
Köztársaság területén talált másik 
borostyánban, és 2007-ben szintén 
más kutatók a ’hátára’ tapadt orchi-
deapollen-csomag (pollínium) alap-
ján azonosították a legrégebbi ismert 
orchideafosszíliát is. Az a borostyán-
ba zárt lelet tehát egyszerre bizonyí-
totta, hogy orchideák már 14–20 
millió évvel ezelőtt is léteztek (még 
ha az adott faj azóta ki is pusztult), 
és hogy bizonyos (azóta már szintén 
kipusztult) beporzó rovarokkal már 
akkor szorosan együttműködtek.

A George Poinar és fia, Greg Poinar 
által vizsgált fosszilis sokporzós 
akácia (Senegalia eocaribbeansis) virág 
porzóinak tetején ugyanolyan nek-
tártermelő képlet, azaz nektárium 
található, mint amilyen a napja-
inkban is élő más akáciafajokra jel-
lemző, melyeket méhek poroznak 

gyéren csordogáló vízfolyások 
drámaian kiszélesedtek; 15 vagy 
különleges esetben akár 160 mé-
ter széles meder is kialakulhatott.  
A fokozatos hordaléklerakódás he-
lyett az üledék közvetlenül az óce-
ánba került, így termékeny után-
pótlás híján a növényzet lassanként 
eltűnt. A táj időszakos folyókkal 
szabdalt, kiterjedt, száraz, kavicsos 
területté alakult át.

Hogy milyen változásokat idézhet 
elő korunk globális éghajlatválto-
zása egyes területeken a távolabbi 
jövőben, még bizonytalan. A tanul-
mány mindenesetre segítséget nyújt-
hat olyan előremutató számítógépes 
modellek megalkotásánál, amelyek 
azt igyekeznek kideríteni, hogy egy 
hasonló mértékű felmelegedésnek 
milyen hosszú távú következményei 
lehetnek környezetünkre nézve.

SzoucSek ÁdÁm

Már a dinók is 
élvezhették a virágillatot

A virágok a zárvatermő növé-
nyek jellegzetes evolúciós újí-
tásai, melyek kialakulásának 
korai történetéről kevés adat áll 
rendelkezésünkre. A növényfa-
jok 80 százalékának beporzását 
állatok végzik, a virágok és az 

azokat beporzó állatok között ezért 
hosszas koevolúciós folyamatok 
mentek végbe és zajlanak napjainkig 
is. A növény érdeke, hogy pollensze-
mei egy másik fajtársát megtermé-
kenyítsék, ezért cserébe különféle 
szolgáltatásokat nyújt a beporzó élő-
lénynek. Az esetenként látványos, 
ritkán akár specifikus állatot után-
zó virág-takarólevelek mellett a 
beporzásban fontos szerepet játsza-
nak a virágban található kiválasztó 
struktúrák, melyek cukros nektárt, 
nemegyszer magas lipidtartalmú 
cseppeket, illetve különféle, az ál-
latok számára érzékelhető, adott 
esetben vonzó illatanyagokat ter-
melnek. Az ember sem közömbös 
az utóbbiak iránt, hiszen parfüm-
ipari termékekkel szeretné vonzób-
bá tenni magát, ami nem újkeletű 
jelenség, mivel az illatanyagok fel-
használására már 4000 évvel koráb-
bi, bronzkori leletek is utalnak.

Ugyanakkor a kisszámú, épségben 
fennmaradt virágfosszília esetében 
a színek és az egykori illatanyagok 
tanulmányozására már nem igazán 

be. Ez alapján feltételezhető, hogy 
hasonló illatanyagokat és nektárt a 
fosszilis virág is tudott termelni, és 
szerepe lehetett a beporzásban is.

Ennél is régebbi, közel 100 millió 
éves, azóta már kihalt növényfajok kis 
méretű (3–5 milliméteres), helyenként 
takarólevél nélküli virágait sike-
rült azonosítani néhány Burmából 
származó borostyánban. Ezek a 
virágok meglepően jó állapotban 
maradtak fenn a kréta időszak 
óta, így mikroszkópban kiváló-
an vizsgálhatók és azonosíthatók 
különböző kiválasztó képleteik. 
Nektáriumokat, mirigyszőröket, 
illatepidermisz (szaknyelven ozmofóra) 
nevű, illatanyagokat termelő sejtcso-
portokat, valamint lipideket termelő, 
és éppen a kiválasztás stádiumában 
lévő képleteket (elaiofórákat) is leírtak 
ezekben a fosszilis virágokban. 

A képletek jelenléte, valamint 
időnként a kiválasztási folyamat 
közvetlen megfigyelése egyértel-
műen bizonyítja, hogy illatanyagok 
termelésére már ezek az ősi virágok 
is képesek voltak, így megállapítha-
tó, hogy a dinoszauruszok már jóval 
az ember előtt élvezhették a virá-
gok kellemes illatát. Emellett pedig 
egyértelműnek tűnik, hogy a zárva-
termő növények és beporzó állataik 
együttműködése nagyon régre ve-
zethető vissza, még ha nem is szabad 
elfelejteni, hogy a rengeteg sikeres 
és látványos újítás mellett számos si-
kertelenebb, adott esetben kihalásra 
ítélt próbálkozás is történt. A növé-
nyek kiválasztó képleteinek kutatása 
pedig máig sok újdonságot tartogat 
számunkra.

SolymoSi katalin 
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A legrégebbi ember 
alkotta műtárgy

Az absztrakt, szimbólumokat 
használó gondolkodás minden 
magasabb rendű emberi készség 
alapja a nyelvtől a matematikán 
át a civilizációhoz elengedhe-
tetlen közigazgatásig. Ezért 
különösen jelentősek azok a 
régészeti, antropológiai lele-
tek, amelyek elődeink abszt-
rakciós képességeiről árul-
kodnak. A több tízezer évvel 
ezelőtt élt emberelődök gondol-
kodási képességeiről leginkább a 
barlangok falára, illetve az ott 

őrzött tárgyakra készített rajzok és 
festmények adhatnak információt. 
Nemrégiben norvég és dél-afrikai 
antropológusok rátaláltak a legrégeb-
bi ismert, Homo sapiens alkotta művé-
szeti alkotásra, amely ráadásul jelen-
tősen, 30 ezer évvel idősebb, mint a 
korábban ismert legöregebb lelet.

A johannesburgi Witwatersrandi 
Egyetem munkatársa éppen a 2011-
ben, a Fokvárostól 320 kilométerre 
keletre lévő Blombos-barlang Homo 
sapiens-leletegyütteséből begyűjtött 
köveket tisztogatta, amikor a kezébe 
akadt egy apró, alig néhány centimé-
teres sziklatöredék. „Pályám során több 
mint tízezer lelet fordult meg a kezeim 
között, de még sosem láttam vörös vonala-
kat egy sziklaszilánkon – nyilatkozta a 
New York Timesnak Luca Pollarolo, 
a tárgyra rábukkanó régész. – El sem 
hittem, amit láttam, hiába tartottam a 
kezemben.”

A tárgy méretei valóban nem ne-
vezhetők impozánsnak (talán két-
ujjnyi széles), de rajta kilenc, egy-
értelműen ember alkotta vörös fes-
tékcsík látszik. A vonalak közül hat 
szinte párhuzamosan fut egyenesen 
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egymás mellett, míg másik három, 
görbe vonal harántirányban metszi 
őket. A Blombos-barlangból előke-
rült egyéb tárgyakat (emberi foga-
kat, lándzsahegyeket, kőeszközöket, 
bevésetet tartalmazó kagylóhéjakat) 
70–100 ezer évesekre datálták (tehát 
a középső kőkorszakból származ-
nak), így feltételezhető volt, hogy a 
festett kődarab is ebből az időszakból 
való. „Sokat tudunk arról, hogy a ko-
rai Homo sapiens mire volt képes, de azt 
nem is sejtettük, hogy már ilyen régen is 
tudott rajzolni” – értékeli a leleteket 
Christopher Henshilwood, a norvég 
Bergeni Egyetem régésze.

A lelet ránézésre tehát szenzációs 
volt, ugyanakkor a kutatóknak bi-
zonyítaniuk kellett, hogy valóban 
emberkéz alkotta őket, nem pedig 
valamilyen természetes folyamat 
alakította ki a vörös vonalakat a 
kő felszínén. Ennek érdekében a 
tárgyat elküldték Franciaország-
ba, a Bordeaux-i Egyetemre, ahol 
lézeres módszerekkel és pásztázó 
eletronmikroszkóppal is megvizs-
gálták. Az eredmény: a vonalakat 
nem a kőzet saját színe adja, hanem 
utólag kerültek rá, anyaguk pedig 
a vörös okker, egy ősi természetes 
festékanyag, amelyet előszeretettel 
használtak a történelem előtti bar-
langfestmények készítésekor – derül 
ki a felfedezésről írt, a Nature-ben 
publikált tanulmányból. Kiderült, 
hogy a Blombos-barlang egykori 
lakosai már százezer évvel ezelőtt is 
állítottak elő vörös okker pigmentet.

Arra is kíváncsiak voltak, hogy 
milyen technikával készíthették a 
vonalakat. Ehhez újraalkották a vö-
rös okkert, majd egy botból ecsetet 
fabrikáltak, és egy másik kőre vona-
lakat húztak vele. Emellett „zsírkré-
tát” is készítettek a vörös okkerből, 

és azzal is rajzoltak. Ezután a két 
technikával készített vonalakat ösz-
szehasonlították az eredeti lelettel. 
Arra jutottak, hogy a vonalakat 
nem festették, hanem a krétához 
hasonló, alig néhány milliméteres 
hegyű, tehát igen hegyes eszköz-
zel rajzolták. Ez okos döntés volt 
a részükről, mivel a vörös okkerből 
készített folyékony festékek gyorsan 
beszáradnak, így sokkal praktiku-
sabb krétát használni.

A régészek úgy gondolják (mint-
hogy a vonalak elérik a sziklaszilánk 
széleit), hogy a rajz eredetileg sokkal 
nagyobb lehetett, és a megtalált da-
rab csak apró töredéke a teljes kép-
nek (amely az évtízezredek során 
összetört). A kormeghatározás sze-
rint 73 ezer évvel ezelőtt készítették, 
bár eredeti rendeltetéséről egyelőre 
csak feltételezéseik lehetnek a ku-
tatóknak. Úgy gondolják minden-
esetre, hogy szimbólumokkal állnak 
szemben, tehát a rajzoknak jelenté-
sük volt, és nemcsak firkáltak egy 
kődarabra. Abban biztosak, hogy 
egy  Homo sapiens rajzolta a vonala-
kat, hiszen semmilyen más embere-
lőd maradványait nem találták meg 
a barlangban.

A barlang más leletein is találtak a 
vörös csíkokhoz hasonló, egymást 
keresztező vonalakból álló véseteket. 
Ez arra utal, hogy 73 ezer évvel ez-
előtt élt őseink valamilyen megfonto-
lásból ugyanazt a mintát reprodukál-
ták párhuzamosan többféle techni-
kával is. Az eddig ismert legrégebbi, 
Homo sapienshez köthető művészeti 
alkotások nagyjából 42 ezer évesnek 
bizonyultak, és többek között a fran-
ciaországi Chaucet-barlangból és a 
spanyolországi El Castillo-barlangból 
kerültek elő. Ezeknél is régebbiek 
ugyanakkor a nemrégiben feltárt 
barlangfestmények, amelyek azon-
ban a Neander-völgyi ember keze 
munkáját dicsérik, és 64 ezer évesre 
becsülik őket. Ám a mostani tárgy 
kora ezeken is túltesz.

Noha a leletnek a tudományos 
kartotékrendszerben a megnyerő 
G7bCCC-L13 nevet adták, a kuta-
tók maguk között sokkal moder-
nebb néven hivatkoznak rá. „#L13-
nak becézzük – árulta el Karen van 
Niekerk, a kutatás egy másik részt-
vevője –, hiszen 2018-at írunk, és 
mindennek hashtaggel (kettőskereszttel) 
kell kezdődnie.”

kovÁcS mÁrk

A műtárgy a párhuzamos vonalakkal 
(FORRÁS: HENSHILWOOD ET. AL., NATURE)
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Az északi félteke mérsékelt ég-
övű területein sok helyen 
megjelenik  a sárgászöld pe-

reszke (Tricholoma equestre), s nemcsak 
Európában, hanem Kelet-Ázsiában és 
Észak-Amerikában is terem. Hazánk-
ban szintén megtalálható, bár nem túl-
ságosan gyakori ez a gyökérkapcsolt 
gombafaj, mely a kéttűs fenyők cso-
portjába tartozó erdeifenyővel alkot 
mikorrhizát. Nálunk elsősorban kö-
zéphegységekben, főleg szubalpin te-
rületeken találhatunk rá, fenyőerdők 
savanyú talaján képez közepes mére-
tű termőtesteket, az őszi időszakban.

A gomba kalapja már a talajban kezd 
kifejlődni, ezért legtöbbször földes. 
Kifejletten 4–10 centiméter átmérőjű, 
élénksárga, sárgászöld, tapadós felü-
letét gyakran apró, barnás pikkelykék 
borítják, közepe sokszor vörösesbar-
nás. Lemezei halványsárgák, kénsár-
gák, a tönk előtt felkanyarodnak, 
majd kis foggal, a pereszkefoggal 
lefutnak. Tönkje fehéressárga, sár-
gás, gallérja nincs. Ha kettétörjük a 
gombát, akkor érezhetjük igazán 
jellegzetes lisztszagát, fehéres húsa 
megkóstolva pedig kifejezetten 
lisztízű. A hozzá színében hasonló, 
mérgező büdös pereszke (Tricholoma 
sulphureum) kellemetlen záptojássza-
gú, ezért nehéz vele összetéveszteni. 
Kissé hasonlít még hozzá a nem ehe-
tő, lisztszagú cirmoskalapú pereszke 
(Tricholoma sejunctum) is, annak azon-
ban az olajzöld, zöldessárgás vagy sár-
gás színű kalapja mindig sugarasan 
benőtten szálas, lemezei sem sárgák, 

TITOKZATOS GOMBAMÉRGEZÉSEK 

EHETŐ-E  
A SÁRGÁSZÖLD 

PERESZKE?

hanem fehéresek. Az utóbbi, gyakori 
fajjal ősszel, lomberdőben találkozha-
tunk.

Az esetek
Elöljáróban meg kell jegyeznünk, 
hogy csupán kevés mérgezésről szá-
moltak be a megjelent tudományos 
cikkek, azok is csak Európára vo-
natkoztak. A szakirodalom adatai 
szerint eddig három európai ország-
ban fordult elő sárgászöld pereszke 
által okozott gombamérgezés.

Franciaországban 1992 és 2000 kö-
zött 12 olyan személyt szállítottak 
kórházba, akik többször, nagyobb 
mennyiséget fogyasztottak ebből a 
gombafajból, közülük sajnos hárman 

meghaltak.  Lengyelországból négy 
esetet említenek, 2002-től 2010-ig, 
kiemelve, hogy a mérgezett szemé-
lyek a franciaországi esetekhez ha-
sonlóan több alkalommal, nagy 
mennyiségben, egymást követő na-
pokon fogyasztották a sárgászöld pe-
reszkéből készült ételeket. A négy 
mérgezett személy közül három a 
kórházi kezelésnek köszönhetően fel-
épült, míg egy idősebb, 72 éves páci-
ens elhalálozott. Mérgezések fordul-
tak elő Litvániában is (2004–2013). 
Itt ugyancsak nyakra-főre ették 
ezt az egyébként kiváló ízű gom-
bát. A négy mérgezett közül egy fő 
– a gondos orvosi ellátás ellenére – 
életét vesztette.

Az utóbbi évtizedekben több közkedvelt ehető, nagy mennyiségben is megtalálható gombafaj-
ról kiderült, hogy mérgezést okozott, sőt halálesetek is előfordultak a gomba fogyasztása után. 

Mi állhat ezeknek a rejtélyes gombamérgezéseknek a hátterében? Cikkünkben egy ilyen vitatott 
étkezési értékű gombafaj, a sárgászöld pereszke által előidézett mérgezés okait vizsgáljuk. A mérgezést 
kiváltó toxikus anyagot eddig ugyan még nem tudták kimutatni a gombából, de a felfokozott publikációs 
hajsza közepette gyanúba kevertek egy másik gyakori ehető gombafajt is, a fenyőpereszkét…

Sárgászöld pereszke



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/39  1223

mechanikai sérülése, a 
túlzásba vitt edzés, de 
a kórokok között sze-
repelnek bakteriális 
fertőzések, anyagcse-
rezavarok, alkohol, 
kábítószer, gyógyszer 
(például a koleszte-
rinszint csökkentésé-
re használt egyes 
sztatinok) vagy egyéb 
kémiai anyagok is.

Ha az izmok megsé-
rülnek, akkor az 
izomsejtek oxigéntá-

roló fehérjéje, a mioglobin is a keringési 
rendszerbe jut. Míg az emberi vörös-
vértestekben található hemoglobin fel-
adata az oxigén szállítása, addig az 
izomsejtekben található mioglobin 
az oxigén ideiglenes tárolását vég-
zi. A tengeri emlősök, például a cetek 
izmaiban sok a mioglobin, ezért képe-
sek hosszú ideig a víz alatt maradni. 
A mioglobin kiválasztását a vese vég-
zi, azonban ez az izmokban nélkülöz-
hetetlen fehérje a vesére mérgező hatá-
sú, annak alapvető működési egysé-
gét, a nefront károsítja. Hogy miként? 
A hajszálérgomolyagon átáramló vér 
plazmájából a nyomáskülönbség hatá-
sára a vesecsatornában szűrlet keletke-
zik. A vese- és gyűjtőcsatornán át-
áramló szűrletből a szervezet számára 
fontos anyagok visszaszívódnak, így 
alakul ki a vizelet végleges összetétele. 
A vesébe kerülő mioglobin – a lebom-
lása során keletkező szabad gyökökön 
keresztül – közvetlenül is káro-
sítja a vesecsatornák közeli sza-
kaszának hámsejtjeit. Ha a vi-
zelet (szűrlet) savas kémhatású, 
akkor a vesecsatorna távoli sza-
kaszában és az elvezető csator-
nákban a mioglobin egy másik 
fehérjével, az uromodulinnal 
együtt kicsapódik, és elzárhatja 
a vizelet útját. A kiválasztott, 
nagymennyiségű mioglobin 
barnásra színezi a vizeletet. 

Az izomsejtek szétesése során 
fontos enzimek is bekerülnek 
a véráramba. Ezek egyike a 
kreatin-kináz, amelynek szintje 
a vérszérumban arányos az 
izomsérülés nagyságával, vagyis 
az izomsejtekből a vérbe került 
mioglobin mennyiségével, így 
alkalmas a rabdomiolízis diag-
nosztizálására is. (A kreatin-kináz 

magas szintje a vérszérumban vi-
szonylag egyszerűen, kapcsolt enzim-
reakciókkal, érzékeny fotometriás 
módszerrel – adott hullámhosszú fény 
elnyelésével – könnyen kimutatható, 
míg a mioglobin mennyiségét a vérből 
közvetlenül nehéz meghatározni, mert 
egyrészt nincs rá érzékeny reakció, 
másrészt gyorsan oxidálódik, és ki-
ürül.) A kreatin-kináz kórosan magas 
szintjének kimutatásával erősítették 
meg, hogy a sárgászöld pereszke 
többszöri fogyasztása után valóban 
rabdomiolízis volt a kórkép. Egyes 
esetekben biopsziát is végeztek, mintát 
vettek a sérült izomból, és azt szövet-
tani, fénymikroszkópos vizsgálatok-
nak vetették alá, amelyek egyértel-
műen alátámasztották az izomkáro-
sodás tényét.

A gyanúba kevert  
fenyőpereszke

Az esetleírásokból annyit mindenképp 
tudunk, hogy a sárgászöld pereszkét 
fogyasztó személyek közül néhányan 
biztosan rabdomiolízisben betegedtek 
meg. A megbetegedések kis száma 
miatt azonban csak valószínűsíthetjük, 
hogy azok kapcsolatba hozhatók a ter-
mőtestek elfogyasztásával. A feltétele-
zett, mérgezést okozó vegyületet ed-
dig még nem sikerült izolálni, Köze-
lebb kerülnénk a megoldáshoz, ha leg-
alább állatkísérletekben sikerülne 
bizonyítani azt, hogy a gomba mérge-
ző. Erre vonatkozólag már történtek 
próbálkozások, több-kevesebb sikerrel. 

A leírt esetek érdekessége, hogy tö-
meges gombamérgezés sehol sem for-
dult elő, holott nyilvánvalóan többen 
is fogyaszthattak egy időben ugyan-
abból a gombás ételből, ám többnyire 
alkalmanként csak egy-egy személy 
került kórházba.

A tünetek
A gombamérgezés gyanújával kórház-
ba került személyek – legalább három-
négy alkalommal egymásután – étkezé-
senként 10–40 dekagramm sárgászöld 
pereszkét fogyasztottak. A magyaror-
szági gombafogyasztás körülbelül 1,5 ki-
logramm/fő/év, tehát lehetett olyan sze-
mély, aki néhánynapi étkezéssel elérte az 
éves magyar átlagot! A páciensek több-
sége fáradtságra, izomgyengeségre és 
végtagi izomfájdalmakra panaszko-
dott. Ezek a tünetek nem azonnal, ha-
nem csak az utolsó gombás étkezést kö-
vető néhány nap múlva jelentkeztek. 
További 3–4 nap elteltével a betegek ál-
lapota általában tovább romlott, főleg a 
comb izmaiban lépett fel merevség, ar-
cuk kipirult, erősen izzadtak és gyak-
ran szédülés fogta el őket. A gomba-
mérgezések egyik gyakori kísérője, a 
hányás itt nem jelentkezett, ellenben 
több beteg azt tapasztalta, hogy vizelete 
barnás színűre változott. A megfigyelt 
tünetek ismeretében az orvosokban fel-
merült a gyanú, hogy egy ritka, eseten-
ként súlyos megbetegedés, a rabdomiolízis 
állhat a mérgezések háttérében.

Maga a rabdomiolízis (rhabdomyolysis) 
a vázizmok szétesésével járó megbete-
gedés. (A háromtagú, görög eredetű 
szóösszetételben a lysis szétesést, lebom-
lást jelent, a myo prefixum az izomra, 
míg a rhabdo előtag a harántcsíkolt 
vázizom sejtjeinek pálcika alakjára 
utal.) A betegséget számos tényező 
kiválthatja, úgymint az izomrostok 

A sárgászöld pereszke fogyaszthatóságának megí-
télése Európa országaiban (piros: mérgező, sárga: 

ehető) (P. RZYMSKI & P. KLIMASZYK, 2018 NYOMÁN)

A veseműködés fontos egysége, a nefron szerkezete 
(FORRÁS: HTTP://INTERACTIVE.NEJM.ORG/ILM/URINARY) 
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Az utóbbi állítás azonban messze áll 
a valóságtól. A fenyőpereszke kalapja 
sötétszürke, lemezei fehéresek, ezt le-
hetetlen egy sárgásbarna kalapú és 
élénksárga lemezű gombával, a sár-
gászöld pereszkével összetéveszteni. 
A fenyőpereszke eleddig sehol a vilá-
gon nem okozott mérgezést, így ná-
lunk sem. Ha az ominózus cikkben 
szereplő, egérkísérletekben használt 
adagokat egy átlagos tömegű, 70 ki-
logrammos személyre átszámítjuk, 
akkor az illetőnek mintegy 20 kilo-
gramm gombát kellett volna elfo-
gyasztania ahhoz, hogy halálos mér-
gezést szenvedjen! 

Jó lett volna, ha a kísérleteknél alkal-
mazott gombakivonatokat hőkezelés-
nek is alávetik, ugyanis ha egy gomba 
csak nyersen mérgező, azt étkezésre 
még fel lehet használni, mert úgyis 
megsütjük vagy megfőzzük. Ne fe-
ledjük, több olyan ehető, sőt árusítha-
tó gombafaj is van, amely nyersen 
mérgező, de a méreganyaga hőkezelés 

A sárgászöld pereszkéből származó ki-
vonatok hatását először egy francia 
kutatócsoport egereken vizsgálta és 
publikálta 2001-ben. Bár izomkároso-
dást kimutattak a kísérleti állatokon, 
eredményeiket azonban sokan meg-
kérdőjelezik a nagy mennyiségben 
használt kivonatok és a statisztikai ki-
értékelés hiányosságai miatt. 

A következő években több közle-
mény is napvilágot látott ebben a té-
mában, de a gomba mérgező hatását 
állatkísérletekben mások sem tudták 
meggyőzően igazolni. (Meg kell je-
gyeznünk, hogy még a kellő alapos-
sággal, a nemzetközileg elfogadott 
normák alapján elvégzett állatkísér-
letek eredményei sem vihetők át egy 
az egyben emberre, egyszerűen 
azért, mert az emlősállatok és az 
ember eltérő érzékenységgel reagál-
hatnak a mérgező vegyületekre). 
2014-ben egy kínai kutatócsoport 
„szenzációs” bejelentéssel lepte meg a 
tudományos közvéleményt. Egy ro-
kon fajról, a szintén ősszel termő, ehe-
tő fenyőpereszkéről (Tricholoma 
terreum) állították azt, hogy mérgező, 
sőt halálosan mérgező toxikus vegyü-
leteket, triterpéneket izoláltak belőle. A 
fenyőpereszke mellett a sárgászöld pe-
reszkét is alapos vizsgálatnak vetették 
alá, de hasonló méreganyagot nem ta-
láltak benne. Írásuk egyes részleteivel 
kellőképpen felhívták magukra a tu-
dományos világ figyelmét, ugyanis 
véleményük szerint a gyűjtők „a sár-
gászöld pereszkét össze is téveszthették a 
fenyőpereszkével”, így az okozhatta a 
közölt, rabdomiolízissel járó súlyos 
mérgezéseket.

hatására elbomlik. Ilyen a sok gomba-
gyűjtő által ismert és kedvelt gyűrűs 
tuskógomba és piruló galóca is.

A fenyőpereszke Magyarországon 
árusítható, azonban a cikk megjele-
nését követően a döntéshozók fonto-
lóra vették a faj árusításának betiltá-
sát. Erre szerencsére nem került sor, 
mert a közleményt megjelentető fo-
lyóirathoz eljuttatott kritikában ko-
moly szakemberek tételesen cáfolták 
a közlemény téves következtetéseit.

Paracelsus igaza
A rabdomiolízis ritka, olykor súlyos 
betegség. A szakirodalomban leírtak 
olyan eseteket is, amikor gyakori, 
közönséges, ehető gombafajok (ízle-
tes vargánya, a termesztett kétspórás 
csiperke, kormostönkű érdestinóru) 
fogyasztása váltott ki rabdomiolízisre 
jellemző tüneteket. Számunkra úgy 
tűnik, hogy nem elsősorban a sár-
gászöld pereszke, hanem az eseten-
ként túlzásba vitt gombafogyasztás 
a bajok fő okozója.

Paracelsus, akit a mérgezéstan, a 
toxikológia atyjának is tekintenek, 
nagyon jól fogalmazta meg mindezt 
még a XVI. században, és mondásá-
val mi is teljes mértékben egyetér-
tünk: „Dosis sola facit venenum”, azaz 
csak a mennyiség teszi a mérget. Te-
hát ne vigyük soha túlzásba a gom-
bafogyasztást, valamint az étkezésre 
szánt gombát alaposan süssük-főz-
zük meg! A jelenlegi hivatalos állás-
pont szerint Magyarországon a fe-
nyőpereszke ehető, árusítható gom-
ba, míg azonban a sárgászöld peresz-
ke Magyarországon a mérgező 
kategóriába tartozik, de sok európai 
országban még ma is fogyasztják.

Locsmándi csaba

A fogyasztható fenyőpereszke (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

A mérgező büdös pereszke 



A magát a XI. század köze-
péről eredeztető Máriássy-
család írásos dokumentu-

mokból megismerhető történetét a 
XVI. századtól kísérik képzőművé-
szeti ábrázolások, elsőként Máriássy 
István szepesi kapitány sírköve a 
márkusfalvi vártemplom főhajójában 
1516-ból. A Máriássy család központja 
a Kassától 90 kilométerre, a Hernád 
folyó völgyében fekvő Márkusfalva. 

A falu fő nevezetességei a XIII. szá-
zadban épült Szent Mihály-plébánia-
templom, két XVIII. századi kastély 
és a romos vár, amelyet idén nyáron 
kezdtek el feltárni, helyreállítani. 
Megtisztítják a századok alatt felgyűlt 
törmeléktől, a köveket visszaépítik az 
északi falba. A vár tavasztól őszig szá-
mos rendezvénynek ad helyszínt.

Családtörténet
Kayser Mihály a család megbízásából, 
eredeti források felhasználásával írta meg 
a család történetét, amely 1804-ben, 

Pozsonyban jelent meg. Ez a munka 
kiindulópontja minden további genea-
lógiának és családtörténeti munkának, 
így Iványi Béla 1917-ben és Máriássy 
Péter tíz éve megjelent, negyvenhat 
táblás családfát közlő könyvének is. 
A Máriássy-család márkusfalvi levéltára 

1936-ban került az Országos Levéltár-
ba (ma Magyar Nemzeti Levéltár), az-
óta több tudományág kutatói közöltek 
e források alapján irodalom-, művelő-
dés- és gazdaságtörténeti szempontból 
jelentős elemzéseket.

A családi portrék belehelyezése e 
történeti kontextusba nem egyszerű. 
A gyűjtemény pilléreit a XVIII–XX. 
század folyamán készült esküvői 
portrék, valamint a címerrel és rész-
letes, az ábrázolt személy korát, tiszt-
ségeit, születési és halálozási dátumát 
megadó felirattal ellátott festmények 
alkotják. Felirat híján néha csak a 
Máriássy-címer vagy címer nélkül 
csak egy rövid felirat jelzi, hogy vala-
melyik családtag arcképét látjuk. 
Ezek közé illeszkednek be a címer és 

A MÁRKUSFALVI VÁR KINCSEI

A MÁRIÁSSY-CSALÁD 
ŐSGALÉRIÁJA 

A magyarországi ősgalériák és családi arcképek kutatásának fontos mérföldköve a művészettörténe-
ti kutatásban a főként a Magyar Történelmi Képcsarnok gyűjteményéből éppen harminc évvel ezelőtt 
rendezett Főúri ősgalériák, családi arcképek című kiállítás és annak katalógusa, amelyben 
olvashatunk a Máriássy-család két tagjának, Andrásnak és feleségének, Adélnak a miniatűr 
arcképéről. Azóta is számos eredmény született a magyarországi családi arcképgyűjtemények-
ről, főként Buzási Enikő és Székely Zoltán kutatásai nyomán. Cikkünk célja a Máriássy-család 
fennmaradt portréinak áttekintése, beillesztése a családtörténetbe, és néhány, eddig ismeretlen 

művész alkotásaként számon tartott mű bemutatása.

1.
rész

Id. Vandrák Károly: Máriássy András és felesége, Szirmay Adél

Vár, Márkusfalva
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kolozsvári Bánffy-palota, a márkusfalvi 
vármúzeum, a sárospataki Rákóczi 
Múzeum és a Református Kollégium 
Múzeuma, a pozsonyi, a lőcsei és a 
késmárki Szlovák Nemzeti Múzeum, 
a kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum, a 
budapesti Magyar Nemzeti Múzeum 
Történelmi Képcsarnoka, a Magyar 
Nemzeti Galéria, a Hadtörténeti Mú-
zeum és a Széchényi Könyvtár, vala-
mint a tápiószelei Blaskovich Múzeum 
őriz jelenleg családtagokat ábrázoló arc-
képeket. Egy portré holléte pedig isme-
retlen. A XVIII. századi képek alkotói 
közül csak egy ismert, a XIX–XX. 
században készült ábrázolások közül 
viszont több szignált és datált.

A festők közül elsőként érdemes ki-
emelni Johann Gottlieb Kramer sze-
pességi festőt, aki a Horváth-
Stansith-gyerekekről festett háromne-
gyed és egészalakos képeket. A többi 

felirat nélküli, a családi hagyomány 
szerint családtagokat ábrázoló fest-
mények, rajzok, sokszorosított grafi-
kák és fényképek.

Szétszórt képek
A Szepes és Gömör vármegyében élő, 
középbirtokos Máriássy-család több 
évszázadon keresztül házasságok révén 
szoros kapcsolatban állt más családok-
kal, főként a Berzeviczy-, a Bornemi-
sza-, a Dessewffy-, a Fáy-, a Görgey-, a 
Horváth-Stansith-, a Kubinyi-, a 
Merse- és a Szirmay-családdal. Az el-
múlt évszázadban két földrészen (Ame-
rikában és Európában) szétszóródott 
családi portrégaléria darabjait Máriássy 
Péter többéves munka nyomán gyűj-
tötte albumba. A képek főként ma-
gángyűjteményekben találhatók Tor-
ontótól Londonon és Münchenen át 
Kassáig. A közgyűjtemények közül a 

XVIII. századi portré festője egyelőre 
ismeretlen. A családi irattárban művé-
szettörténeti vonatkozások után kuta-
tó Iványi Béla egyetlen festőre vonat-
kozó adatot talált, de ez sem portréval 
kapcsolatos: „Amit e vonatkozásban be-
lőle kihalászhatunk, az mindössze a 
Reich János lőcsei festőre vonatkozó, 
1775. május 20-áról szóló amaz egyetlen 
számla, mely tudatja, hogy a piktor az 
elhúnyt Máriássy Sándor püspök temeté-
sére 12 fehér selyem tafottára festett 
czímerképért, darabját 1 rhénusforinttal és 
30 krajczárral számítva, 18 frtot, 20 pa-
pírra festett czímerképért pedig, darabját 
36 krajczárral számítva, 12 frtot, vagyis 
összesen 30 rhénusforintot követel.”

Festőnévsor
A bécsi akadémián tanult, majd szü-

lővárosában, Lőcsén dolgozó arckép-
festő, Czauczik József (1781–1857) a 

Johann Jakob Stunder: Csáky Sándorné 
Máriássy Júlia

Czauczik József: Máriássy Mária Magdolna Czauczik József: Máriássy IV. Tamás

Dardanella, nyári lak, Márkusfalva



család három tagjáról festett képet 1820 
körül. A Prágában, majd Bécsben ta-
nult cseh festő, Antonin Machek (1775–
1844) két portrét is készített Máriássy 
IV. Andrásról 1814-ben. A Kazinczy 
Ferenc által Magyarországra hívott 
dán festő, Johann Jakob Stunder meg-
festette Csáky Sándorné Máriássy Júlia 
mellképét. A gömöri fes-
tő, id. Vandrák Károly 
(1803–1882) egy házaspár, 
Máriássy András és fele-
sége, Szirmay Adél mini-
atűr arcképét festette 
meg az 1850-es években. 

Az ismert művész, 
Barabás Miklós (1810–
1898) a család három 
tagját is megfestette. 
Vélhetően Máriássy 
Anna Mária férjével, 
Szemere Miklóssal való 
barátsága révén került 
jó kapcsolatba a család-
dal. Önéletrajzában így 
ír barátságukról: „Bécs-
ben több arczképet festet-
tem, olajban, aquarellben 
stb. [...] kisült, hogy a 
szomszédom Szemere 
Miklós, a jeles költő, a ki-
vel csakhamar összebarátkoztunk. Sze-
mere valóságos ezermester volt, de min-
dennap mással foglalkozott. Egyik nap 
festett, másik nap elefántcsontból faragott 
mindenfélét, harmadnap írt, verselt. 
Napról napra más és más hangulata volt, 
de kiváló humora, s ha kicsapongó kedé-
lyességét föl is váltotta a kesernyés satira, 
mindig szellemes és mulattató maradt. [...] 
Szemere sokszor órákig el-el nézegette a 

mint festettem és sajnálatát fejezte ki 
azon, hogy arczképekkel kell foglalkoz-
nom. Azt mondtam neki, hogy nálunk 
nincs kilátás másból megélni. Mint ahogy 
a kis városban együtt van a könyvkereske-
dés a fűszeresbolttal és az asszony mind-
járt divatárusnő is, nekem is többfélével 
kell foglalkoznom. Olajban, miniatűrben, 
aquarellben kell festeni és kőrajzokat ké-

szíteni, minden nap 
másféle modorban.”
A Czauczik József 

port ré i t  c sod á ló 
Kőszeghy Winkler 
Elemér (1882–1954) 
két portrét készített 
Máriássy III. Tiborról, 
a Szepesi Történeti 
Társulat elnökéről kü-
lönböző méretben és 
technikával: egy kis 
méretű vízfestményt 
és egy hivatalos olajké-
pet. Kőszeghyt és 
Máriássyt távoli rokoni 
szálak is összekapcsolták. 
Így írt erről visszaemlé-
kezéseiben a művész 
1949-ben: „Máriássy Ti-
bort mindig szerettem, aty-
jának, Máriássy Jánosnak, 
az 1888-ban bárósított 48-

as honvédezredes, altábornagynak lekötele-
zettje voltam. Mikor utolsó évében 
Márkusfalván nála voltam, nagyon roko-
niasan fogadott az akkor 82 éves öreg 
úr. Nagyanyámról mint Szidi kuzinjáról 
szeretettel érdeklődött.” 

Több portrét pedig családtagok 
készítettek egymásról vagy ön-
magukról.

Tüskés AnnA

Máriássy István szepesi kapitány 
sírköve a márkusfalvi 

várteplomban 1516-ból

Antonin Machek: Máriássy IV. András

Kőszeghy Winkler Elemér: Máriássy III. Tibor

Nyelv és Élet

Intermodális csomópont

 A hazai fejlesztéseknek köszönhetően 
egyre több helyen épülnek intermodális 
csomópontok.

Az angolból átvett, de a latinra vissza-
vezethető összetétel két elemét könnyen 
felismerhetjük: alapja a latin modus, 
amely nyelvünkben mód alakra rövi-
dült. Érdekes, hogy XXI. századi nyelv-
érzékünkkel e szavunkat szinte már 
magyarnak véljük, pedig két évszázad-
dal ezelőtt a módi idegenszerűnek tűnt, 
ezért a ma már ritka dívik igéből megal-
kották helyette a divat főnevet. A válto-
zásoknak azonban nincs vége: napja-
inkban a trend látszik fölváltani a nem 
elég trendi divatot. Parafrázissal élve: így 
múlik el a szavak dicsősége!

A modális melléknév inter- előtaggal 
bővítve azt jelenti, hogy különböző 
módok, módozatok közötti dologról 
van szó, jelesül közlekedési eszközök 
találkozási pontjáról. Szakszóként 
azért ennél többet jelent, ugyanis meg-
határozott előírásoknak kell megfelel-
nie. Lényeges eleme a szervezettség, a 
településhálózat és a közlekedési rend-
szerek egymásra épülése, amelynek ré-
vén utazási láncok alakulnak ki. Át-
gondolt, észszerű módon egybefonó-
dik például a vasút, az autóbusz, a vil-
lamos, a metró vagy bármilyen más 
közlekedési eszköz hálózata, az össze-
hangolt menetrendeknek köszönhető-
en gördülékeny átszállási lehetőséget 
biztosítva az utasoknak. A szaknyel-
vek bonyolultságára jellemző fordulat-
tal: „Az intermodális csomópont különféle 
hálózatok áthatása során a hálózatok kö-
zötti átjárás speciális tere.”

Honnan került be nyelvünkbe ez a 
fordulat? Néhány évvel ezelőtt európai 
uniós pályázatot írtak ki ebben a témá-
ban, és a meghirdetés szövege a kifeje-
zés értelmezésével együtt jelent meg. Je-
lenleg a világvárosok fejlesztésében is fő 
szempont az ilyen hálózatok és csomó-
pontok kialakítása. Ezt a korszerű rend-
szert az angol még bonyolultabb formá-
ban nevezi meg: Integrated Intermodal 
Passenger Transportation System.                                                 

Zimányi árpád                                                                          

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A „megtorló csapások” és 
az „elrettentés” elképzelése 
Hitlerhez fűződött, aki a 

legújabb technológiák felkarolásával 
igyekezett motiválni a hadsereget, 
hogy számszerű kisebbségét minőségi 
fölénnyel kiegyenlítve állítsa helyre 
az eltolódott európai határokat. Így a 
katonai alapokat az új bevetési lehe-
tőségek motiválták. Amikor a meg-
torló fegyverek fejlesztése során szi-
gorú műszaki megfontolások is szóba 
kerültek, kialakult a második uralko-
dó megfontolás: a terror. 

A megtorló fegyverek tematikája re-
álisabb alakzatot kapott, amikor a né-
meteket az angliai csata elvesztése fe-
nyegette. Olyan fegyverre volt szükség, 
amely átveheti a Luftwaffe feladatát, 
hogy nagy távolságokból folytasson légi-
csapásokat. Mindennek légi fölény és a 
saját harci repülőgépek fedezete nélkül 
kellett történnie. Hitler ragaszkodott a 

3.
rész

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK A HARMADIK BIRODALOMBAN

MEGTORLÓ 
FEGYVEREK

tartós és felőrlő támadásokhoz, amely 
az ellenségnek a permanens, elkerül-
hetetlen és kiszámíthatatlan veszély 
pszichózisát jelentette. Elképzelését 
egy új bombázóval akarta megvalósí-
tani, ami a légi hadviselés nagyon sajá-
tos formája lett volna: Ernst Heinkel 
repülőmérnök e stratégia sikeréhez 
mindössze 40–50 gépet tartott szük-
ségesnek, amelyek 750–800 km/óra 
sebességgel és 14 000 méter magas-
ságban repülve kikerülnék a szövetsé-
ges harci repülőgépek hatótávolságát. 
Mindez viszonylag gyorsan, a háború 
vége felé a sugárhajtású bombázók 
bevetésével képzelték el.

Az angolok „megrendítése” érdeké-
ben a gépeknek éjjel-nappal repülniük 
kellett volna, mert mindegyik bombá-
zó csak egy bombát dobott volna le. 
Hitler komolyan hitte, hogy csapatai e 
minimális, de modern „terrormód-
szerrel” megfordíthatják a háború 

menetét. Különös, hogy e meggyőző-
dése milyen sokáig tartotta magát; 
hiszen láthatta, hogy a szövetségesek 
összehasonlíthatatlanul erőteljesebb 
támadásai a német városok ellen sem 
törték meg a németek harci készségét.

A repülő bomba
A megtorló fegyverek repertoárjá-
nak első fegyvere a „repülő távolsági 
bomba” volt, amelynek tervezése a 
Fieseler műveknél Fritz Gosslau ter-
vezőmérnök nevéhez fűződött, s öt-
lete már röviddel a háború előtt meg-
született. Kezdetben a Luftwaffe 
ugyan elutasította tervét, de Gosslau 
mégis folytatta kísérleteit, hogy 1941 
végére elkészítse a repülőbomba pro-
totípusát, amelybe egy tonnányi rob-
banóanyagot tervezett. 

Először a Volkswagen fallerslebeni 
üzeme kapott megbízást a Fi-103 
gyártására, de az anyaghiány és az el-
lenséges kémtevékenység miatt újra 
kellett gondolni a gyártási terveket, 
ezért gyártását novemberben itt leál-
lították. Később a Harz-hegységbeli 
Nordhausen közelében fekvő Mittel-
werk föld alatti üzemében folyt a V1 és 
V2 gyártása, ahol két párhuzamosan 
futó alagutat és 50, egyenként 
140 méteres, azokat összekötő ke-
resztjáratot fúrtak az összeszerelés 
munkafázisainak megfelelően, össze-
sen 125 000 négyzetméteren. A mun-
kások a nordhauseni koncentrációs 
tábor foglyaiból kerültek ki. 

A V1 rakéták egyéves bevetése so-
rán összesen 20 880 rakétát indítot-
tak, s a rendelkezésre álló adatok sze-
rint 18 435 talált célba: 7796 Londont, 
44 Southamptont, 7687 Antwerpent, 
2775 Liége-t és 133 Brüsszelt érte el. 
Emellett 1600 V1 rakétát a KG-3 és 

A megtorló fegyverek (Vergelltungswaffe) elképzelése a második világháború alatt fokozatosan ala-
kult ki, s nemcsak a V1, V2 és V3-at jelentette, hanem a különböző projektek a megtorló fegyverek  
„második generációját” is magukban foglalták. Csúcsidőben Németországban 200 000 ember dolgo-
zott az irányított rakéták megvalósításán. A megtorló fegyvereket olyan hosszú távú fegyverként fej-
lesztették ki, amelyek főként nem katonai célokat, hanem az ellenséges polgári lakosságot támadták.

V1 az indítósínen
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A németek összesen körülbelül 6071 
darab V2 rakétát gyártottak; ebből 
1945. március végéig 1664 rakétát lőt-
tek ki belga városokra, 1400-at 
Nagy-Britanniára, 73-at Franciaor-
szágra és 20-at Hollandiára. Óvatos 
becslések szerint az indított rakéták 
70 százaléka elérte célját. Mindezzel 
azonban még korántsem merítették 
ki a megtorló fegyverek fegyvertárát.

A magasnyomású pumpa…
A V3 „megtorló fegyver” teljesen 
más elképzelésre épült, mint a V1 és a 
V2. Egy hosszú hatósugarú ágyú 
volt, s ehhez Hitler a többi „megtorló 
fegyverrel” ellentétben élete végéig 
nagy reményeket fűzött. Fő fejlesztő-
je Coender mérnök, a Röchling Vas- 
és Acélművek műszaki vezetője volt.

A V3 többkamrás ágyú volt, amelyet 
a „magasnyomású pumpa” fedőnév-
re kereszteltek; formája miatt nem 
hivatalosan „ezerlábúnak” is nevez-
ték, s csak London lövetésére tervez-
ték. Hosszúsága, bonyolult építési 
módja és emelkedési szöge miatt szi-
lárd acélbeton alapra kellett helyezni. 
A V3 sima csőágyú volt, azonkívül 
az első olyan ágyú, amelynek kis ka-
libere miatt iránytartó 
szárnystabilizátort fejlesztettek ki. A 
100 milliméter átmérőjű, 2,5 méter 
hosszú lövedék 140 kilogrammot 
nyomott, amelyből 25 kilogrammot a 
robbanóanyag tett ki. Lőtávolságát 
körülbelül 160 kilométerre tervezték. A 
prototípusokat két speciális lőtéren állí-
tották fel: Hillerslebenben, a másikat 
pedig a lengyel Wollin szigetén, 
Misdroy közelében.

…és szuperbunkere
1943 augusztusában az észak-francia-
országi Mimoyecques helység közelé-
ben olyan nagy szuperbunker építése 
mellett döntöttek, ahol tíz föld alatti 
harci üteglánc (egyenként öt ágyúval) 
működne. A támaszpont 153 kilomé-
terre feküdt Londontól. Megépítésé-
hez 25 430 bányászt és 5000 tapasz-
talt munkást vezényeltek a Ruhr-vi-
dékről. A komplexum magját öt, 
150 méter hosszú tárna alkotta, 
amelyek egy 45 fokos szögben vezet-
tek a hegybe. Minden aknában öt 
ágyú állt egymás mellett. A páncélo-
zott aknabejáratokat a Krupp cég 
szállította. Az egész hegy felszínét 
hat méter vastag betonréteg fedte, 

amely a kemény sziklákkal együtt 
megvédte az építményt minden kora-
beli fegyver ellen.

1943 őszén Hillerslebenben összesze-
relték az „ezerlábú” első részeit, de csak 
1943. november elejére készült el az 
ágyú teljes hosszúságú prototípusa, majd 
1944. januárban a lengyel Misdroy-ban 
a második is. A kísérletet a kiskaliberű 
lövedékekkel kezdték, és sikeresnek bi-
zonyultak; a termelést ezért azonnal 
havi 10 000 darabra emelték, jóllehet 
még csökkentett mennyiségű lőport 
használtak. Ennek ellenére optimis-
ta hangulat uralkodott, s Hitler meg 
volt győződve a V3-al kapcsolatos re-
ményei helyességéről. Csak 1944 márci-
usában vált nyilvánvalóvá, hogy a re-
mények kissé korainak bizonyultak. 

KG-53-as bombázóegységek dobtak 
le London, Southampton, Gloucester 
és Manchester irányában.

A V2 rakéta
Műszaki szempontból a V2 rakéta 
sokkal érdekesebb konstrukció volt. 
Jóllehet az akkori technika csúcs-
pontját jelentette, alapjában az ama-
tőr rakétakísérletek sikeres továbbfej-
lesztése volt. Rudolph Nebel, Klaus 
Riedel és egy rakétatechnikusokból 
álló lelkes kis csoport 1930-ban Mirak 
(Minimumrakete) néven megépítette 
az első kísérleti rakétát.

A V2 prototípusának startjára csak 
1942. október 3-án került sor. Ez volt az 
első és hosszú időre egyedüli tesztrepü-
lés, amely teljes sikerrel zárult: a rakéta 
60 kilométer magasságba emelke-
dett, s majdnem 200 kilométer tá-
volságra repült. A hajtómű a tervek 
szerint 61 másodpercig működött, se-
bessége pedig a végső szakaszban 
meghaladta az 1200 méter/másod-
percet. Hitler 1942. december 22-én 
aláírta a sorozatgyártás megkezdésének 
parancsát, amely 1943 áprilisában öt kí-
sérleti rakétával kezdődött, s a végére 
700 kísérleti példánnyal számoltak. Ab-
ból indultak ki, hogy jelentős termelés-
növekedés majd csak 1944 elején indul 
be, elsősorban a föld alatti gyárakban. 
Ezzel párhuzamosan Köslinben felállí-
tották a Wehrmacht távolsági ra-
kétaiskoláját, ahol hathetes tanfo-
lyamon tisztek és katonák foglalkoz-
tak az elméleti ismeretekkel; a gyakor-
lati tudnivalókat pedig az SS 
lengyelországi, Krakkótól 150 kilomé-
terre, a Blizna környéki tüzérségi csa-
pat gyakorló terén szerezték meg. A 
lakossági környezetben fekvő gyakor-
lótér felkeltette a lengyel ellenállás fi-
gyelmét, akiknek 1944 májusában si-
került megszerezniük egy Bugba zu-
hant s épségben maradt V2-t, amelyet 
szétszerelt állapotban egy angol DC-
3-assal júliusban Angliába szállítottak. 

A sorozatos műszaki nehézségek mi-
att a V2 rakéta katonai alkalmazására 
csak 1944 tavaszán gondolhattak. A 
bliznai kísérleti lőteret a szovjetek nyá-
ri offenzívája után áthelyezték Tuchel 
város környékére, ahol végül lezárták a 
kísérleteket. A 1944. júliusi sikertelen 
Hitler-ellenes merénylet után Himmler 
kinevezte Hans Kammlert a V2 raké-
ták felelősének, aki a háború végéig 
töltötte be ezt a pozíciót.

A V2 makettje Peenemündében
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mindazonáltal felvetette a pontosság 
kérdését; sőt még nagyobb, látszólag át-
hidalhatatlan akadályt jelentett a robba-
nófej rombolási rádiusza abban az eset-
ben, ha New York vagy Washington 
vonzáskörzeteit kellett figyelembe ven-
ni. A németeknek az volt a szándékuk, 
hogy e problémát az A9 és A4b sze-
mélyzettel ellátott verziójával oldják 
meg. A kétfokozatú távolsági rakéta az 
Északi-sark felett repülne és a keleti 
amerikai partot északkeletről közelíte-
né meg. A pilóta az egész idő alatt nagy 
magasságban repülne, a célnál ledobná a 
nukleáris bombát és a segédhajtóművel 
déli irányba folytatná a repülést s végül a 
németekkel hagyományosan békés vi-
szonyban lévő Argentínában landolna.

A háború végéig a németeknek nem 
sikerült az A9/A10 prototípusát elkészí-
teni. Lezárták a már 1941-ben elkezdett 
elméleti munkát és a komplett műszaki 
dokumentációt. Az SS 1943 végén 
Zement fedőnéven egy hatalmas, több 
emeletes föld alatti komplexum építé-
sébe kezdett. A 65 000 négyzetméte-
res gyár a Traun-tavat övező egyik 
hegy alatt húzódott, az ausztriai 
Gmunden városához közel, ahol 3000 
munkást foglalkoztattak. A szomszé-
dos völgyben pedig felépítették az 
új hajtóművek kísérleti állásait és a raké-
ták kilövőállványait. Ha időben elkészül, 

A 130 méter hosszú ágyú 32 részből 
állt, de a cső nem bírta a nyomást és az 
egyes részek tüzeléskor egyszerűen 
szétestek. A másik problémát a gyenge 
találati pontosság jelentette. Megállapí-
tották, hogy a lövedék nagy sebességnél 
elveszítette stabilitását. Bár javítottak a 
konstrukción, 1944 júliusában a 
Misdroy melletti kísérletek során a cső 
egyharmada továbbra is szétesett. En-
nek ellenére a munkálatokat folytatták, 
jóllehet nyilvánvaló volt, hogy a terve-
zett torkolati sebesség nem érhető el. 

Az Amerika-rakéta
A németek már 1941 óta kísérle-
teztek az A9 fedőnevű, még úttö-
rőbb jellegű rakétával („Amerika-
rakéta”), amelyet újszerű aerodina-
mikai rendszerrel s hátsó farszárny 
nélkül terveztek. A még fejlesztés 
alatt lévő A9/A10 rakéta második fo-
kozatának szánták, amelynek nukleá-
ris töltetével az Egyesült Államok leg-
fontosabb városait igyekeztek elérni.

A rakéta alapverzióját 5500 kilométe-
res hatótávolságra tervezték. Az A9-es 
rakétaprogram az első kísérlet volt a 
hosszú távú szállítóeszköz és a nukleá-
ris fegyver közvetlen kombinációjára. 
E konstrukció munkálatai a Harma-
dik Birodalomban majdnem lezárul-
tak. A rakéta hatékony alkalmazása 

az „Amerika-rakéta” lett volna az első 
„megtorló fegyver”, amely befolyásol-
hatta volna a háború menetét.

Sänger űrkompja
Az „Amerika-rakéta” legalábbis elmé-
letileg érdekes alternatívájaként létezett 
a Thors Hammer fedőnéven kifejlesz-
tett rakétahajtású repülőgép, vagy más 
néven: űrkomp. Eugen Sänger vezeté-
sével már 1936-tól dolgoztak az űr-
kompon az általa alapított trauni raké-
takísérleti központban. Ez volt az űr-
hajó első speciális tervezete, amely em-
beri személyzetet szállított volna az 
atmoszférán keresztül. A Thors Ham-
mer a mai siklórepülőgépekhez (Space 
Shuttle) hasonlóan rendkívül lecsupa-
szított törzsből állt, amely pótlólagos 
aerodinamikus felhajtóerőt kölcsönzött 
és megkönnyítette a fékezést az atmo-
szférába való visszatéréskor. Azonkívül 
lehetővé tette a siklórepülést és biztosí-
totta a nagy hatótávolságot. A személy-
zet pilótaülése az első részben kapott he-
lyet, teljesen a törzsbe rejtve. Nagy való-
színűséggel egy méretarányos prototípus 
elkészítésére sohasem került sor, de annyi 
ismert, hogy már 1938-ban megkezdő-
dött egy 1:20 arányú modell elkészítése, 
amely aerodinamikus kísérleteket szol-
gált. Sänger eredetileg polgári bevetést 
tervezett, de 1939-ben a katonaság nyo-
mására az „űrhajó” használati célját in-
terkontinentális térségi bombázóvá ala-
kította, amelyet folyékony hajtóanyag 
hajtott. Sänger egy erős, 100 tonna toló-
erejű, s azonkívül két, jelentősen kisebb 
teljesítményű hajtóművet tervezett a re-
pülőgép két oldalára.

Az űrhajó három kilométeres rámpá-
ról indult volna, amelynek utolsó sza-
kasza 30 fokos emelkedővel emelte 
volna magasba az űrhajót. Hajtóművei 
csak néhány másodperccel a start után, 
1200 méteres magasságban indulná-
nak be, s nyolc percig folyamatosan 
működve, 22 110 kilométer/óra sebes-
séggel arra a pontra vinnék az űrhajót, 
ahol 145 kilométerrel a föld felszíne fe-
lett megkezdené ballisztikus repülését. 
Sänger a légellenállás okozta felmelege-
dést is vizsgálta, s 1939-re jelentős ered-
ményt ért el. Emellett egy 100 tonna 
tolóerejű hajtóművön is dolgozott, kü-
lönösebb siker nélkül. Ezt a munkát 
1942-ben félbeszakította, mert egy 
peenemündei csoport hasonló hajtómű-
vet tervezett az A9/A10 rakéta számára.

Németh IstváN

A V1 indítórámpája

Argentína formálisan semleges ország volt, valójában azonban szorosan együttműkö-
dött a Harmadik Birodalommal. A szoros kapcsolat főleg a Berlinben tartózkodó Juan 
Domingo Perón argentin katonai attaséra vezethető vissza, aki Argentína elnökének ké-
szült. Neki köszönhetően Argentína a háború után támogatta a „speciális fegyverek” né-
met programját, s parancsára az ausztriai és olaszországi diplomáciai képviseleteken 
1945–1947 között kereken 2000 útlevelet adtak ki, amelyek lehetővé tették számos üldö-
zött személy evakuálását, közöttük számos tudósét az új fegyverek dokumentációjával.
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A kerekes órák lelke a gátszerkezet, ez biztosítja 
az egyenletes járást. A fix elhelyezésű – például 
asztali – órák járása precízen beállítható. Hor-

dozható eszközökben – zseb- és karórák esetén – prob-
lémát jelent, hogy különböző helyzetben tartva időmé-
rőnk siet vagy késik. A billegőkerékhez kapcsolódó haj-
szálrugó tömegközéppontja ugyanis imbolyog a műkö-
dés során, és nem mindegy, hogy ez a mozgás milyen 
irányú a nehézségi gyorsuláshoz képest. A hibát először 
Abraham-Louis Breguetnek sikerült kiküszöbölni.  

Az ötlet lényege, hogy a gátmű forogjon körbe a mű-
ködés során, és így a járás közbeni sietések és késések ki-
egyenlítik egymást. A találmány a turbillon nevet kap-
ta. A francia szó forgószelet jelent. Általában egy perc 
alatt jár körbe, így a másodpercmutatót is gyakran bele-
ültetik.  Ha a turbillont 
egy másik, az előzőre me-
rőleges tengely körül forgó 
kalickába zárjuk, azt pedig 
egy újabb, hasonló elven 
építettbe, akkor jutunk el 
írásunk tárgyához, a há-
romtengelyű turbillonhoz.

FORGÓSZÉL  
AZ ÓRAÜVEG ALATT

Az időmérő eszközök tökéletesítése során újabb és újabb műszaki megoldásokkal álltak elő a 
konstruktőrök. Az innovatív ötleteket többnyire szabadalmaztatták, így az oltalmi okiratok 
tanulmányozásával megismerhetjük az időmérés történetét. A Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatalának adatbázisában kutatva rábukkanhatunk számos hazai találmányra is. A legújabbak 

egyikét mutatjuk be szeptemberi cikkünkben.

Becsei Áron találmánya el-
sősorban abban különbözik 
az elődöktől, hogy az összes 
tengely drágakő-csapágyakkal 
van ellátva. Korábban nem 
tudtak megválni a golyós-
csapágyaktól, ez viszont 
nem tesz jót az óra pontossá-
gának.  A konstrukció olyan 
apró, hogy karórákban is al-
kalmazható. Az ezzel szerelt 

órák aztán nemcsak a kézen hordva, hanem az asztalra 
fektetve vagy a kirakatba akasztva is megtartják pon-
tosságukat, a h iba csupán 5 másodperc naponta.  
A budapesti feltaláló harmadik generációs órás, 
nagyapja indította a családi tradíciót. Egyedi 
óráit maga tervezi és gyártja, munkáját a nemzet-
közi szakma is ismeri és elismeri. 

J. S. A.

Becsei Áron turbillonjának metszeti 
ábrája a  szabadalmi leírásból...

...és fotója

A szerkezet működés 
közben is megfigyelhető

(KÉPEK: BEXEI.HU)
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Október folyamán a Nap az állatöv csillagképei 
közül a Szűz csillagképből a Mérleg csillagképbe 
lép. Ne feledjük, hogy a hónap utolsó vasár-
napján állítjuk vissza az órát, ami a nyári idő-
számítás végét és a téli (normál) időszámí-
tás kezdetét jelenti. Nézzük, milyennek lát-

juk az eget október 15-én 21 órakor!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz közel sorra 
a Bak, Nyilas, Pajzs, Kígyótartó, Herkules, Északi korona, 

Ökörhajcsár, valamint a Nagy Medve csillagait láthatjuk pislákol-
ni a vastag légkörön keresztül. Északon a Göncölszekér ilyenkor 
éri el legalacsonyabb helyzetét, sőt az északi szélesség 30. fokánál 
délebbi észlelők számára már a horizont alá bukik. A Pegazus négy-
szöge mindkét félgömbről központi helyet foglal el az esti égbolton, 
ami az északi félgömbön az ősz, a délin pedig a tavasz beköszönté-
nek legbiztosabb jele. Ettől északkeletre található az Androméda-köd, a 
hozzánk legközelebbi nagy galaxis. Fejünk felett a Nagy Nyári Háromszög 
csillagai, a Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillag-
képben. Északi irányban a Cefeusz, a Sárkány, a Kis Medve, valamint a Kassziópeia 
csillagképeket kereshetjük. Déli irányból ezúttal kelet felé fürkészve, alacsonyan 
helyezkednek el a Vízöntő, a Halak, a Kos, a Perzeusz, a Szekeres, valamint egészen 
észak felé a Zsiráf és a Hiúz csillagképek. Keleten a Bika vezérletével már kelnek a 
téli égbolt jellegzetes, fényes csillagképei. Az októberi esték kiválóan alkalmasak az 
Androméda-köd (M31) felkeresésére. Szabad szemmel elmosódott, ködös foltnak lát-
szik, feltéve, hogy nem túl fényszennyezett a légkör. Binokulárral azonban könnyen 
észrevehető, átmérője nagyobbnak látszik, mint a teliholdé. 

Az égbolt képe  
2018. október 15-én  

21 órakor

A NASA alapításkori eredeti logója A NASA 1992-től használatos jelvénye.



A bolygók közül a Merkúr a hónap folyamán nem kerül megfigyelésre alkalmas 
helyzetbe részben a Nap közelsége, részben az ekliptika látóhatárhoz viszonyított 
kis hajlásszöge miatt. A hónap legvégén megkísérelhető a felkeresése, de ekkor 
is csak 40 perccel nyugszik a Nap után. A Vénusz a hónap folyamán az ekliptiká-
tól délre mozog, emiatt megfigyelésre kedvezőtlen helyzetben van, noha fényes-
sége alapján az első néhány napban a nappali égen is kereshető.  Fényessége 
-4,7 magnitúdóról -4,2 magnitúdóra csökken. A Mars előretartó mozgást végez a  
Bak csillagképben. Az éjszaka első felében látható a délnyugati ég alján, éjfél körül 

nyugszik. Fényessége -1,3 magnitúdóról -0,6 magnitúdóra csökken. A Jupiter 
szintén előretartó mozgást végez a Mérleg csillagképben.  A hónap folyamán 

napnyugta után kereshető a délnyugati ég alján, de a hónap végére már elvész 
az alkonyi fényben. Fényessége -1,8 magnitúdó. A Szaturnusz ebben a hónap-
ban még kereshető az esti délnyugati ég alján a Nyilas csillagképben, a késő 
esti órákban nyugszik. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz egész éjszaka 
látható a Kos csillagképben, a Neptunusz az éjszaka első felében figyelhető 
meg a Vízöntő csillagképben, hajnalban nyugszik. 

*
1958. július 29-én írta alá Eisenhower elnök azt a törvényt, amely elrendelte az 
amerikai űrügynökség, a NASA megalapítását. A NASA létrehozásának köz-

vetlen oka a hidegháború, illetve azon belül a szovjet–amerikai űrverseny volt. 
Amikor 1957. október elsején a Szovjetunió felbocsátotta az első mesterséges 

űrholdat, a Szputnyik-1-et, az amerikaiak vélt légifölénye egy pillanat alatt semmivé 
oszlott, és az ország pánikkal és letargiával reagált a hírre. A válság megoldása gyors 

intézkedést követelt, ezért egyetlen év leforgása alatt létrehozták a NASA-t. Ebben 
nagy segítséget jelentett, hogy akkor már több mint 40 éve működött Amerikában a 

repülésügyi fejlesztések ipari és kutatóintézeti szervezete, a NACA. 1958. január 31-én 
útnak indult az első amerikai műhold, az Explorer–1, ami az első lépés volt az irány-
ban, hogy az 1958. július 29-én Eisenhower elnök által kihirdetett Nemzeti Légügyi és 
Űrhajózási Törvény (National Aeronautics and Space Act) alapján központosultak az 
addigi tevékenységek és létrejött a NASA, ami formális működését éppen 60 évvel 
ezelőtt, 1958. október 1-én kezdte meg. A NASA tevékenységének legfontosabb területei 
a bolygókutatás, és ehhez kapcsolódóan a csillagászat; a Föld beható tanulmányozása 
a világűrből az űrkutatás módszereivel; az emberes űrrepülések; valamint az űrtech-
nológiai és rakétatechnikai fejlesztések. Mindezeken túl a NASA egyre nagyobb súlyt 
fektet az oktatásra, valamint arra, hogy az elért tudományos és műszaki eredmények 
minél szélesebb körben átkerüljenek a gyakorlati élet űrkutatástól távol eső területeire is.

L. H.

TUDTA-E?

Optikai távcsövekkel körülbelül 500 kilométer mélyen lehet a Nap felszíne alá 
nézni. Mivel a Nap átmérője 1 400 000 kilométer, térfogatának nagy részét nem 
lehet közvetlenül vizsgálni. Az 1920-as évek során az asztrofizikusok kiszámítot-
ták, hogy a Nap középpontjában a hőmérséklet körülbelül 15 millió Celsius-fok 
és a sűrűsége körülbelül 150-szerese a vízének. 1939-ben a német származású 
Hans Bethe kimutatta, hogy ilyen rendkívüli körülmények között az atommag-
folyamatokban a hidrogén lassan átalakul héliummá, ami egy bizonyos anyag 
megsemmisülése révén óriási energiafelszabadulással jár. Egy angol és egy 
német származású csillagász, Fred Hoyle és Martin Schwarzschild az 1950-es 
években kiterjesztette ezt a modellt, és megmutatta, hogy az óriáscsillagok-
ban miként alakul át a hélium szénné és oxigénné. Az asztrofizikusok újabb 
mechanizmusokat találtak még nehezebb elemek – például a kobalt és a vas 
– keletkezésére a legnagyobb tömegű csillagokban. Az 1960-as években az 
első neutrínódetektorokkal kimutatták azokat az elemi részecskéket, amelyek a 
Napból szöknek el az atommagok fúziója során.  Az 1970-es évektől a napren-
géstan (helioszeizmológia)  technikája lehetővé tette a csillagászoknak, hogy 
megfigyeljék, miként rezonálnak a hanghullámok a Nap belsejében, és ezzel még 
finomabb részleteket tudnak feltárni a Nap szerkezetéről.

1958. július 29-én Eisenhower aláírja a Nemzeti Légügyi  
és Űrhajózási Törvényt

Amerika első műholdja, az Explorer-1 indítása 1958 elején
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A világítás lényegében az em-
berrel egyidős, ám mivel a 
mesterséges fényeket kezdet-

ben csak a kívánt időben és helyen hasz-
nálták, a hozzájuk kapcsolható esetleges 
hatások eleinte kisebb mértékben je-
lentkeztek. A XX. század második fe-
létől tapasztalható gazdasági fejlődés-
nek köszönhetően azonban egyre több 
kivilágított útvonal és felhőkarcoló 
épült, így a települések körüli fénybúra 
is folyamatosan nagyobbra hízott. Ez-
zel párhuzamosan egyre gyakoribbá 
vált a szükségesnél több és fényesebb 
világítás használata is, a kihelyezett 
fényvetőket pedig sokszor nem lefelé, 
hanem helytelenül a csillagos égbolt irá-
nyába fordítva helyezték üzembe. 

Az ilyen hibás világítási gyakorlatok 
következményeként alakult ki a fény-
szennyezés, melynek mértéke napja-
inkban is világszerte évi 5–10 száza-
lékkal növekszik. Ráadásul a zavaró 
fények a megfigyelések ellehetetlení-
tésével nemcsak az égbolt titkait für-
késző csillagászok orra alá törnek 
borsot, hanem jelentős negatív hatást 
fejtenek ki a teljes élővilágra, bele-
értve az embert is.

Felboruló óramű
Számos tanulmány bizonyította példá-
ul, hogy az éjszakai vagy váltott 
műszakos munkarend nemcsak rö-
vidtávon meríti ki a munkavállaló-
kat, hanem a fokozott éjszakai 
fényterhelés miatt hosszabb távon 
súlyosabb következményekkel is jár-
hat. Eva Schernhammer és munkatársai 
közel 80 ezer ápolónő munkaügyi és 
egészségügyi adatait elemezve ugyan-
is már 2001-ben rámutattak, hogy 
azon nők esetében magasabb az emlő-
daganat kockázata, akik havi leg-
alább három alkalommal felváltva 
dolgoztak nappali és éjszakai mű-
szakban. Ugyanezen adatok alapján 
2003-ban azt is megállapították, 
hogy a legkevesebb 15 éven át leg-
alább havi háromszor éjszakai mű-
szakban dolgozók közt a végbéldaga-
nat kockázata is magasabb.

A széleskörű adatgyűjtést a későbbi-
ekben is folytatták, így a kutatók 2017 
őszén már mintegy 200 ezer érintett 
ápolónő adatai alapján erősíthették 
meg korábbi megállapításukat, azaz 
nagyon úgy fest, hogy a fiatal fel-
nőttként éjszakai műszakot vállaló 

ápolónők közt valóban magasabb az 
emlődaganat kockázata. Ariadna 
Garcia és kollégáinak idén tavasszal 
megjelent tanulmánya alapján a zava-
ró fényhatások miatt a mellrák kocká-
zata másfélszeresére, a prosztataráké 
pedig kétszeresére is nőhet azokhoz 
viszonyítva, akik az éjszakát rendsze-
rint sötétben töltik. A spanyol szerző-
gárda szerint, a szóban forgó probléma 
további részletes vizsgálata rendkívül 
fontos közegészségügyi kérdés, vilá-
gosabb képet azonban csak akkor kap-
hatnánk, ha például a beltéri fényter-
helést erre alkalmas szenzorok haszná-
latával számszerűsíteni is lehetne.

A villamos aluszik, mi nem
A mesterséges fények terjedése nem-
csak azzal jár együtt, hogy számos te-
vékenységet az esti vagy éjszakai órák-
ban végzünk, hanem ebből követke-
zően azzal is, hogy leggyakrabban 
nem naplemente környékén kezdünk 
el alváshoz készülődni, amikor a ter-
mészetes fény csökkenése régebben ezt 
indokolttá tette. És ha végre kimerül-
ten ágyba kerülünk, sokszor akkor is 
csak hosszan forgolódva szenderülünk 

M E S T E R S É G E S  F É N Y E K  KÖ Z Ö T T

ÁLOMŰZŐ KIJELZŐ

Mindennapjaink szerves részét képezi laptopunk, tabletünk és okostelefonunk használata, melyekre 
sokszor még lefekvés előtt, az ágyban fekve is hajlamosak vagyunk órákon át mereven rászegezni 
szemünket. Teljesen természetesnek vesszük azt is, hogy felkapcsolt lámpák mellett akár egész 
éjszaka dolgozhatunk vagy biztonságosan közlekedhetünk. Abba viszont már kevéssé gondolunk 
bele, hogy a mesterséges fények milyen hatással vannak az élővilágra és szervezetünk egészségére, 

holott egyre több tanulmány világít rá az ezzel kapcsolatos problémákra.
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meghatározó és az immunrendszer 
erősítésében is szerepet játszó hor-
mon, a melatonin termelésében bekö-
vetkező zavarok állnak. Ez a hormon 
természetes körülmények között 
ugyanis a szemünkben lévő fényérzé-
keny ganglionsejtekből származó in-
gerületek révén csak sötétben válasz-
tódik el a tobozmirigyben, ami pihe-
nő üzemmódba kapcsolja, végered-
ményben pedig alvásra sarkallja 
szervezetünket. Ám amint a hajnali 
órákban kivilágosodik az égbolt, a 
hormon termelése leáll, ami szerveze-
tünk számára lényegében egy termé-
szetes ébresztővel ér fel. Ez a biológiai 
óránkat szabályozó folyamat azonban 

álomba, a gyakori ébredések miatt pe-
dig alvásunk minősége sem az igazi. 
Az álmatlanság e tünetei a másnapi 
koncentrációhiánnyal és ingerlékeny-
séggel kiegészülve meglehetősen soka-
kat érintenek. Egy felmérés szerint a 
felnőttek 33–50 százaléka küzd ilyen 
problémákkal. Márpedig ha hetente 
legalább egyszer nem alszunk rende-
sen, az már mindennapi feladataink 
elvégzésére is rányomja a bélyegét, 
ahogyan azt egy  a közelmúltban vég-
zett vizsgálat szerint tízből legalább 
négy amerikai is megfogalmazta.

Mind az alvásproblémák, mind a ko-
rábban bemutatott daganatos megbe-
tegedések hátterében a napi bioritmust 

könnyen felborul, ha valaki fokozott 
éjszakai fényterhelésnek, főként pedig 
a 450–500 nanaométer hullámhosszú 
kék fénynek van kitéve. A szemünkbe 
érkező többletfények ugyanis gátol-
ják a melatonin termelődését, ami az 
alvás-ébrenlét ciklus felborulásához, 
álmatlansághoz és számos további 
problémához vezet.

Hogy alszik így el kis Balázs?
Az alvási zavarok valószínűségét az ut-
cáról beszűrődő városi fények mellett 
az is növeli, ha pihenés előtt laptop, 
tablet vagy okostelefon használatá-
val végezzük feladatainkat vagy 
múlatjuk szabadidőnket. Ezek az 
eszközök ugyanis jelentős mennyi-
ségben bocsátanak ki kék fényt, 
hogy a kék által dominált nappali 
természetes fényben is jól lehessen 
látni a kijelző tartalmát. Az alvás-
problémákat tekintve ráadásul a 
gyermekek és serdülők is veszélyez-
tetettek, melyet az elmúlt két évti-
zedben 67 különböző tanulmány 
gyakorlatilag egybehangzóan állapí-
tott meg. Külön megemlítendő pél-
dául Higuchi Shigekazu és kollégái-
nak 2014-es eredménye, mely sze-
rint ugyanolyan fénynek való kitett-
ség esetén az iskoláskorú gyermekek 
és a felnőttek közül az előbbiek 
melato-ninszintje kétszer annyit esett 
vissza. Mindez pedig nemcsak azért 
van így, mert korunk gyermekei 

Naplementekor a direkt napfény spektrális intenzitása a látható 
spektrum kék (420–490 nm) tartományában is lecsökken, ami 

szervezetünket az alvást segítő melatonin hormon termelésére 
sarkallja (EGRI ÁDÁM)

Azonos teljes fényintenzitás esetén a hideg fehér és meleg fehér 
LED-es fényforrások, a spirál alakú kompakt fénycsövek és hagyo-
mányos izzók közül a hideg fehér LED-es fényforrások sugározzák 

a legtöbb fényt a spektrum kék tartományában, ami becsapja 
szervezetünket (EGRI ÁDÁM)

Digitális eszközeinket sokszor lefekvés előtt is órákon át használjuk anélkül, hogy tisztában 
lennénk az egészségügyi kockázatokkal (FOTÓ: POTYÓ IMRE)
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némi túlzással érintőképernyős digitá-
lis eszközökkel a kezükben nőnek fel, 
hanem mert Patricia Turner és Martin 
Mainster szerint náluk – a felnőtteké-
hez képest tágabb pupillájuk és áttet-
szőbb szemlencséjük miatt – a kék 
fény hatása még erőteljesebben jelent-
kezik. Az okoskütyük általuk történő 
használata egyébként valóban óriási 
méreteket ölt: Anna Adachi-Mejia és 
munkatársainak közelmúltbéli tanul-
mánya szerint ugyanis a vizsgált ser-
dülők 63 százaléka használja azokat el-
alvás előtt, 57 százalékuk pedig bekap-
csolva hagyja mobilját vagy tabletjét 
még éjszakára is, sőt alkalomszerűen 
még egy-egy éjszakai ébredéskor is 
pötyög rajtuk egy rövid ideig. 

Tippek a védelemért
Szerencsére az ijesztő sorok után jó hí-
rek következnek: a digitális kijelzők 
által kibocsátott kék fény hatása 
több módon is csökkenthető. Ami-
kor például a Lisa Ostrin és kollégái 
által vizsgált tesztalanyok digitális 
eszközeik használata közben há-
rom órán át rövid hullámhosszú 
kék fényt blokkoló szemüveget vi-
seltek két héten keresztül, alvási 
minőségük észlelhetően javult. 
Miközben testükben 58 százalék-
kal magasabb melatoninszintet 
mértek, hamarabb merültek álom-
ba, és ébredésük is nagyjából fél órával 
későbbre tolódott, mint mielőtt 
használni kezdték volna a szemüve-
get. Ehhez hasonlóan jobb minőségű 
és körülbelül 30 perccel hosszabb al-
vásról számoltak be azok is, akik hét 
egymásutáni estén lefekvés előtt két 
órán át borostyánsárga üvegű szem-

üveget viseltek Ari Shechter és kollégá-
inak felmérésekor. Ezentúl Stéphanie 
van der Lely és kollégái 15 és 17 éves 
fiatalok esetén is bizonyítani tudták 
az ilyen kékfényszűrős okulárék al-
vásra kifejtett jótékony hatásait. 

A kék fény csökkentésére léteznek 
ingyenesen letölthető applikációk is 
– például a Twilight –, melyek tar-
tózkodási helyünk azonosítása után 
napnyugta és napkelte időpontjához 
igazodva automatikusan csökkentik 
le digitális eszközünk kijelzőjének 
fényerejét, és változtatják meg an-
nak színét a vörös valamelyik árnya-
latára. Az újabb eszközökön még 
csak letölteni sem kell ilyesmit, a vé-
delem ugyanis az éjszakai mód be-
kapcsolásával máris elérhető. Kétség-
telen, hogy háttérképünk és rendsze-
resen látogatott weboldalaink elsőre 
igen furcsán fognak festeni a „rájuk 
borított piros festéken” át, ám az első 
döbbenet után gyorsan rájöhetünk, 
hogy egészségünk érdekében igen-
csak megéri ez az apró kellemetlen-
ség. Hogy pontosan mennyit is szá-
mít egy ilyen applikáció használata, 
arra talán Amit Green és kollégái-
nak 2017 májusában megjelent ta-
nulmánya mutat rá a legjobban. Az 
általuk végzett felmérésben részt-
vevő 20–29 éves tesztalanyok al-
vásminősége ugyanis drasztikusan 
leromlott, amikor elalvás előtt két 
órán át gyenge vagy erős intenzitású 
kék fénynek voltak kitéve, amikor 
azonban a kutatók a kijelzők kék fé-
nyét vörösre cserélték, a tesztalanyok 
éjszaka kevesebbszer ébredtek fel, to-
vábbá melatonintermelésük is vissza-
állt a normál kerékvágásba.

A nagy teszt
Mivel hosszú évek óta nap mint 
nap monitor előtt dolgozom, a 
szemüvegpiac aktuális ajánlatai-
nak feltérképezése után készíttet-
tem egy speciális blue filter réteg-
gel bevont szemüveget, mely az 
ajánlat szerint lecsökkenti a digitá-
lis eszközök kijelzőjéből áradó kék 
fény mennyiségét, megvédve ezzel 
használóját az egészségre gyako-
rolt káros hatásoktól. Az átlátszó 
üveg halványkék csillanásaként 
mutatkozó rejtett képességet azon-
ban szkeptikusan fogadtam, így Eg-
ri Ádámmal, a vízirovarok látásának 
szakértőjével a dolgok mélyére néz-
tünk, és digitális eszközök kijelző-
fényének emissziós spektrumát 
mértük normál nappali módban, a 
megvásárolt szemüvegen át, és éj-
szakai módban. A borostyánsárga 
üvegű szemüvegek nyilvánvalóan 
hatékonyabbak, a mi esetünkben 
viszont sajnos néhány gyors mérés 
után kiderült, hogy egy laptop- és 
egy okostelefon-kijelző fényének 
spektrális intenzitása újdonsült 
szemüvegemen át szemlélve egé-
szen hasonló, mint anélkül. Ami-
kor azonban eszközeinket éjszakai 
üzemmódba kapcsoltuk, a szerve-
zetünket becsapó kék fény meny-
nyisége valóban drasztikusan visz-
szaesett méréseink szerint is. Egy 
ilyen funkciójú ingyenes alkalma-
zás aktiválásával tehát roppant so-
kat tehetünk egészségünkért, hi-
szen digitális eszközeink esti hasz-
nálatáról lemondani nyilvánvaló-
an hiú ábránd lenne.

Farkas alexandra

Okostelefon-kijelző (balra) és laptop-képernyő (jobbra) fényének spektrális intenzitása normál esetben, 
kékfényszűrős monitorszemüvegen át és éjszakai üzemmódban (EGRI ÁDÁM)
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gel kígyómozgást végezni gyertyatartóval a fejükön, amely mintha oda 
lett volna csavarozva. Ez a híres tánc, amelynek manapság már ritkán 
vannak előadói, a kerámiában él tovább. 

A születés utáni hetedik napi ünnepnek azonkívül, hogy a gyermek élet-
ben maradását ünneplik és mágikus módon a további fejlődését és életét 
igyekeznek előre vetíteni, egy másik célja is van: ezen a napon nyitják 
meg ugyanis az újszülött hallását, hogy érzékelni tudja a világ hangjait. 
Ennek érdekében mozsarat ütögetnek mellette. Ugyanakkor a vizesedény 
egyben hangszer is, amelynek megfújásával a gyerekek szoktak játszani. 
Talán erre a hallásmegnyitásra vagy a hangra utal a címlapon látható: he-
tednapi kancsó a gyűjteményből, amelynek kakasfej van a tetején. 

Földessy edina

A Néprajzi Múzeum Afrika-gyűjteményében több mint hatszáz 
kerámiatárgy található. Legtöbbjük mindennapi konyhai 
használatra készült, ám számos tárgy egyéb funkciót tölt be: 

cserépdob, pipafej, lábdörzsölő, szobor, orsófej, gyöngy. 
A rituális, csak bizonyos alkalmakkor használatos tárgyak sorába tar-

tozik egy egyiptomi kancsó, helyi elnevezéssel ollet el subuh, vagyis 
„hetednapi kerámiaedény”. Egy újságíró házaspár, Rudnyánszky István 
és Szávay Edit gyűjteményéből származik, akik az 1950-es évektől kez-
dődően jelentős tárgygyűjteményt állítottak össze afrikai kiküldetéseik 
során, illetve nyugat-európai törzsi művészeti műtárgykereskedőktől 
való beszerzés útján. Gyűjteményükből többszáz tárgy hagyatéki vá-
sárlás és ajándékozás révén került a múzeumba, vált közkinccsé.

Mázatlan sima vagy festett víztartó edényt a gyermekük születése 
utáni hetedik napon rendezett ünnepre vásárolnak a szülők. Kiöntővel 
ellátott, vagyis egyértelműen férfi jelképű kancsót kisfiúk számára, kis-
lányoknak pedig női jelképű korsót készítenek a fazekasok. A hét mági-
kus szám, és az a hiedelem, hogy ha az újszülött megélte ezt a napot, 
akkor már életben marad. Az edényt a napok számának megfelelően 
hét gyertyatartóval is felszerelik. Az ünnepkor szemmelverés ellen hatá-
sosnak tartott kék gyöngyökkel díszítik fel – amelyet az újszülött nyaká-
ba is tesznek –, valamint fehér és vörös virágokkal ékesítik. Egy nagy 
tálca közepére helyezik, és néhány pénzdarabbal kísérve – ugyancsak 
mágikus megfontolásból – hét különféle magot tesznek köré: búzát, len-
csét, lóbabot, görögszéna és lóhere magját, rizst és árpát. Az előkészü-
letek befejeztével a családtagok égő gyertyával a kezükben megkerülik 

az edényt, követve a család 
legidősebb asszonyát, aki szé-
les marokkal sót szór szét és 
egy ehhez az alkalomhoz illő 
dalt énekel. Az elkövetkező na-
pokban a magvak elkezdenek 
kihajtani, ami a termékenysé-
get, a jólétet és a növekedést 
szimbolizálja. 

A hetedik nap megünneplé-
sére olykor egy olyan különle-
ges babát vesznek, amelynek 
vizeskorsó van a fején, és hét-
ágú gyertyatartó a dereka kö-
rül. A baba az ünnepek alkal-
mával lejtett népi táncot jeleníti 
meg, ugyanis a XX. század 
elejéig még lehetett olyan pa-
rasztasszonyokat találni, akik 
képesek voltak vízzel teli kor-
sóval a fejükön táncolni anél-
kül, hogy akár egyetlen csepp 
is kihullt volna belőle, vagy 
egészen elképesztő ügyesség-

EGYIPTOMI 
HETEDNAPI KANCSÓ

Festett ünnepi kancsó  
(A SARNYAI KRISZTINA KÉSZÍTETTE FELVÉTELEKEN SZEREPLŐ EGYIPTOMI 

KERÁMIÁK SZÁVAY EDIT HAGYATÉKÁBÓL SZÁRMAZNAK, 1995)

Kislány számára készített 
hetednapi korsó
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termés elérésére képes fajták választásá-
val csupán százalékkal sikerül a termést 
növelni, akkor nemzetgazdasági szin-
ten ennek haszna nagyságrenddel na-
gyobb, mint amennyit a kutatásra, ne-
mesítésre költenek. Nemcsak a búzafaj-
ták változnak az idők során, hanem a 
növényeket megfertőzni képes gombák 
is, ami azzal jár, hogy a korábban egész-
séges növények megbetegednek. Ilyen-
kor, ha nem védjük meg a búzát vegy-
szerekkel a betegségektől, 10–20 szá-
zalékos, de egyes gombabetegségek 
esetében ennél sokkal nagyobb ter-
méscsökkenés is előfordulhat. Csupán 
a megfelelő rezisztenciaszint megtar-
tása miatt is átlagosan 5-8 év után ab-
ba kell hagyni a korábbi sikeres fajták 
termesztését. Amíg a termés mennyisé-
ge és biztonsága nemcsak fajtaválasz-
tással, hanem agrotechnikai eljárások-
kal is jelentősen befolyásolható, addig a 
megfelelő minőség biztosításában a faj-
ta szerepe meghatározó. Hazánkban a 
búzát döntően humán élelmezési célra 
termesztjük, és jó klimatikus adottsága-
ink vannak a jó minőségű búza terme-
léséhez. Ahogy a fogyasztók igénye nő 
a kenyér és a pékáru minőségével szem-
ben, úgy fokozódik a verseny a pé-
kek, malmok, végül a búzafajták 
között is. A különböző termékekhez 
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ja Abban a korban volt pályakezdő, amikor a hazai mezőgaz-

daság rohamos fejlődésnek indult. Az agrármérnöki kép-
zést követően lehetősége nyílt arra, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia idősebb kutatóival is együtt dol-
gozhasson. Búzanemesítő tevékenységéért márciusban 
Jedlik-díjjal jutalmazták. E heti számunkban erről és kuta-

tásairól beszélgettem Láng László agrármérnökkel.

AGRÁRMÉRNÖKI 
KERESZTUTAK

tönkölybúzát, őszi- és tavaszi zabot, 
tritikálét és őszi árpát nemesített, 
mindezek elismerése a most átadott 
Jedlik Ányos-díj is. 
– Hogyan lett mezőgazdasági gene-
tikai szakmérnök?
– Az általános agrármérnökök képzés 
során megtanítják a genetika és nö-
vénynemesítés alapjait, de ez koránt-
sem elég ahhoz, hogy valaki hivatá-
sos növénynemesítőként dolgozhas-
son. A mélyebb és részletesebb elméleti 
oktatást a Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen levelező tagozaton szerve-
zett mezőgazdasági genetikus szak-
mérnök-képzés biztosította. Ezt egészí-
tette ki az MTA Mezőgazdasági Kuta-
tóintézetben az idősebb kollégáktól ka-
pott „gyakorlati képzés”, egy már 
működő nemesítési program megisme-
rése. Ezekre az alapokra építve lehet a 
nemesítést folytatni és folyamatosan 
fejleszteni.
– Mi a búzanemesítés célja?
– Gazdaságos és versenyképes szántó-
földi növénytermesztés csak folyama-
tosan változó fajtaösszetétel mellett 
képzelhető el. A gazdák a növekvő ter-
melési költségek miatt több és több ter-
més elérésére törekednek. Könnyen ki-
számítható, hogy ha az egymillió hek-
tár búza vetésterületen az új, nagyobb 

– Milyen út vezetett az agrártudo-
mányi területre?
– Szüleim is agrár végzettségűek vol-
tak, a családban sok szó esett a mező-
gazdaság legkülönbözőbb kérdéseiről, 
ezért nem csoda, hogy a Gödöllői Ag-
rártudományi Egyetemre jelentkez-
tem. A hetvenes években ez perspekti-
vikus döntésnek tűnt, hiszen Magyar-
országon és az egész világon is ez volt a 
mezőgazdasági termelés máig leginten-
zívebben fejlődő időszaka. Nagymér-
tékben nőtt a műtrágyafelhasználás, ja-
vult a növényvédelem, új, jobb gépek je-
lentek meg a szántóföldeken, és olyan új 
növényfajtákra volt szükség, amelyek a 
termelési feltételek változását nemcsak 
elviselték, hanem meg is hálálták. 
– Hogyan fogadta a kitüntetéséről 
szóló hírt?
– A növénynemesítés napjainkban 
nem képzelhető el különböző kép-
zettségű, végzettségű és érdeklődésű 
szakemberek együttműködése, és 
komoly infrastrukturális háttér nél-
kül, így bár a Jedlik Ányos-díjat én 
vehettem át, a kitüntetés a marton-
vásári búzanemesítési kollektíva egé-
szének is szól. Martonvásáron a kalá-
szos gabonák nemesítésével foglalko-
zó csoport napjainkig több mint száz 
búzafajtát, számos durumbúzát, 
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módszerek egy másik példája a geneti-
kai módosítás (GMO), ez azonban ha-
zánkban nem engedélyezett, és búza 
esetében más országokban sem alkal-
mazzák.
– Magyarország egyik legfontosabb 
gazdasági ágazata a mezőgazdaság. 
Hogyan alkalmazzák a gyakorlat-
ban az Önök eredményeit?
– A martonvásári kalászosgabona-
nemesítésnek nagy hagyományai van-
nak, fajtáink fél évszázada szerepelnek 
Magyarország és több más ország bú-
zatermesztésében. Több évtizeden ke-
resztül a hazai vetésterület mintegy 
felét foglalták el a martonvásári (Mv) 
búzafajták, és a nagy verseny ellenére 
napjainkban is piacvezetők. Kisebb ve-
tésterületen, de sikeresek más kalászos 
gabonáink is. Az igen széles fajtavá-
lasztékban a hazai nemesítésű növény-
fajták nagy előnye, hogy az itteni klí-
mán születtek, így a nemesítés során 
sok eltérő időjárású évben bizonyítot-
ták megbízható jó teljesítményüket.  
– Hogyan látja, mennyire vonzó az 
agrártudományi terület a fiatalok 
számára?
– A növénynemesítés nem az a tudo-
mányterület, ahol könnyen és gyorsan 
lehet eredményt elérni. Ahhoz, hogy 
fiatalok folytassák ezt a kihívásokkal 
teli, de nagyon hasznos, izgalmas és 
szórakoztató munkát, az kell, hogy ki-
számítható legyen a kutatás finanszíro-
zása, a bérek tisztes megélhetést tegye-
nek lehetővé, és a kutatás sajátosságait 
figyelembe vevő értékelési rendszerrel 
véleményezzék a kutatók munkáját. A 
mai feltételek között a szakma vonzó 
ereje sajnos kisebb, mint korábban volt. 

Kondor BoglárKa

aratását igényli. A teljes folyamat a ke-
resztezéstől a kész törzsig mintegy 
8-10 év, és ezt követik a három évig 
tartó állami fajtakísérletek, melyek 
után a legjobb új búzák megkapják a 
forgalomba hozatali engedélyt.
– Az évek során megjelentek-e új, mo-
dern technológiák a búzanemesítésben?
– Bár a nemesítés elméleti alapjai régóta 
ismertek, az alkalmazott módszerek 
folyamatosan változnak. A nemesítők 
igyekeznek minden olyan új eszközt és 
eljárást alkalmazni, aminek segítségé-
vel növelhető a szelekció hatékonysága 
és csökken a költség. Így nagy segítség 
az egyre jobb szántóföldi kísérleti gé-
pek megjelenése, a GPS-technika, az 
automatizálás, a minőség vizsgálatban 
a mikromódszerek elterjedése, és az 
informatika hatalmas segítség a meg-
növekedett adattömeg rögzítéséhez és 
elemzéséhez. A legújabb lehetőség el-
vileg a molekuláris genetikai módsze-
rek alkalmazása. 
– Miben más ez, mint a hagyomá-
nyos módszer?
– Amíg a hagyományos nemesítés so-
rán a fenotípust vizsgáljuk, azaz a 
DNS-ben rögzített genetikai infor-
máció környezet által befolyásolt meg-
jelenését a felnevelt növényben, addig 
a növényből kivont DNS-ből közvet-
lenül megállapítható, hogy az egyed 
milyen tulajdonságot hordoz. A mar-
ker alapú szelekció hatékonyan az egy 
vagy kevés gén által kontrollált, egy-
szerűen öröklődő tulajdonságok – pél-
dául betegségekkel szembeni  ellenál-
lóság – javításakor használható, mert 
a szelekció a teljes növény felnevelése 
és a kórokozó jelenléte nélkül is elvé-
gezhető. A molekuláris nemesítési 

eltérő minőségű, így optimális esetben 
más-más fajta gabona magjából őrölt 
lisztre van szükség, ami ismét a folya-
matos nemesítési munka szükségessé-
gét húzza alá. 
– Mik a búzanemesítés legfőbb lé-
pései?
– A búzanemesítés célja, hogy az is-
mert fajtáknál egy-vagy több tulajdon-
ságban jobb új növényeket hozzunk 
létre úgy, hogy közben más tulajdonsá-
gok se romoljanak. Ez kompromisszu-
mok sorozatát igényli, mivel ha egy tu-
lajdonságot extrém módon megvál-
toztatunk, az nagy valószínűséggel va-
lamely más tulajdonságnál visszaüt. A 
kiindulási alap a növényfaj jó ismerete. 
Tudni kell, hogy a fontosabb növényi 
tulajdonságoknak milyen a variációs 
szélessége. Például a búza növényma-
gassága 20-150 centiméter között vál-
tozhat, miközben az optimum 90-100 
centiméter, de más tulajdonságok ese-
tében is hatalmas különbségek lehetnek 
az egyes alapanyagok között. Ha van 
egy olyan gyűjteményünk – génban-
kunk –, ahol sokféle búza megtalálha-
tó, kiválaszthatjuk azokat, amelyek 
kedvező tulajdonságait egy új fajtában 
kívánjuk egyesíteni. A martonvásári 
génbankban a saját fejlesztések és a 
nemzetközi együttműködés – fajtacse-
re – eredményeként több mint 10 000 
tétel közül válogathatunk. A követke-
ző lépés a kiválasztott szülőpartnerek 
összekeresztezése, melynek során igen 
változatos utódpopulációkat kapunk. 
– Hogyan változnak a keresztezés 
során a növényi tulajdonságok?
– A búza öntermékenyülő növény, így 
a keresztezést követő években a folya-
matos önbeporzás miatt a növényi tu-
lajdonságok fokozatosan fixálódnak. 
Amíg a korai nemzedékekben a kísér-
leti területen elvetett milliónyi növény 
mindegyike genetikailag más és más, a 
szelekció néhány éve után többé-kevés-
bé kiegyenlített fiatal törzsek tízezreit 
vizsgáljuk. A szemmel látható tulajdon-
ságok – magasság, koraiság, a betegsé-
gekkel szembeni ellenállóság stb. – mel-
lett a minőségvizsgáló laboratóriumban 
a termés részletesen elemezhető. 
– Mennyi ideig tart a folyamat?
– A nemesítés utolsó lépése a kiváloga-
tott törzsek végső kipróbálása, ami 2-3 
évig tart, és lehetőleg az ország külön-
böző vidékein, eltérő körülmények 
között beállított kísérletek vetését és 

A legsikeresebb mai búzafajta, az Mv Nádor (KÉSZÍTETTE: VÉCSY ATTILA)
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3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: g

(Mindegyik sorban az egyik ábra a másik kettő elemeinek össze-
adásából jön létre.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: LÁP

(A többi szóból értelmesen összeolvasható szópárok alakíthatók 
ki: kántor, tartár, korlát és kandúr.)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: A felsőbe

(Ezekben az ábrákban a pontokat összekötő vonalak száma egy-
gyel több, mint a pontoké; az alsókban kettővel.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-
adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések 
tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek 
egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-
sére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat 
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, brili-
áns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A számmal jelölt szavak közül melyik illik leginkább a kérdőjel helyére?

Melyik alakzat illik a kérdőjel helyére?

Az alábbi képrejtvények egy-egy magyar település nevét rejtik. A nyíl utá-
ni számok azt jelzik, hogy az adott névből hányadik karaktert kell majd 
felhasználni a megoldáshoz. Ezeket a betűket kiemelve és helyes sor-

rendbe téve egy magyar város nevét kapjuk. Melyik ez a város?

2. fejtörő – Benked Anett feladványa



ADATOK ÉS TÉNYEK

É l e t É s  tu d o m á n y   2018/39  1241

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

Jövedelmi és vagyoni 
egyenlőtlenségek a világon 

Több mint 70 országot és valamennyi kontinenst képvise-
li az a mintegy 110 kutató, akiknek a közreműködésével az 
Egyenlőtlenségi Világjelentés 2018. évi kiadását összeállí-
tották. A hozzá kapcsolódó adatbázis alapvetően a nemze-
ti jövedelem és a vagyon magánszemélyeknél tapasztalha-
tó koncentráltságát mutatja be világszerte.

A jövedelmi koncentráció fokozódott az elmúlt évtizedek 
során a világon, 1980-ban a legnagyobb jövedelmű 1%-nyi 
földlakó a jövedelmek 16%-ával, 2016-ban 20%-ával rendel-
kezett. (A rekordév 2006 volt, 22%-os részesedéssel.) A növe-
kedés egy része a szocialista blokk megszűnésével magyaráz-
ható. Oroszország és Ukrajna átlagában a legmódosabb 1%-
nak a jövedelmi részesedését az 1980-as 3%-ról 2016-ban 20%-
ra emelte, de Kínában is nőtt az arány, 6-ról 14%-ra. Fontos 
hangsúlyozni továbbá az Egyesült Államokból és Kanadából 
álló régió szerepét, ahol ennek a rétegnek a jövedelmi kon-
centrációja 11-ről 20%-ra emelkedett 36 év alatt. Európára 
ugyanakkor kevésbé volt jellemző e folyamat, a felső 1% 1980-
ban a jövedelmek 10, 2016-ban 13%-át kapta.

2016-ban a Föld népességének legnagyobb jövedelem-
mel rendelkező 10%-a a globális jövedelmek 52%-ához 
jutott hozzá. A felső tized Európában 38%-os részese-
dést ért el a jövedelmekből, és a koncentráció Ausztráli-
ában is számottevően elmaradt a világátlagtól, 2014-ben 
32%-os volt. Latin-Amerikában, Afrikában és a Közel-
Keleten ugyanakkor a jövedelmek nagyobbik része, 55–
61%-a a lakosság e részéhez tartozott.

Az ábrán látható, hogy a vagyon mindenhol nagyobb arány-
ban összpontosul a leggazdagabb csoportok kezében, mint a 
jövedelem. Ez annak is a következménye, hogy a vagyont je-
lentősen csökkenthetik a tartozások, ami a lakosság szegé-
nyebb részére jellemzőbb, mint a gazdagabbra. Az Egyesült 
Államokban például a társadalom szegényebbik felének vala-
melyest negatív a nettó vagyona, ami azt jelenti, hogy a tarto-
zásainak – például hiteleinek – az értéke meghaladja az eszkö-
zeinek – például ingatlanjainak, értékpapírjainak, vállalati ré-
szesedéseinek – az értékét. Az amerikai eset extrémnek tűn-
het, de a lakosság vagyoni szempontból szegényebbik fele 
Franciaországban, Kínában és Oroszországban is csak 5% kö-
rüli arányban részesedik a magánszemélyek nettó vagyonából.
 Az 1980-as évektől a vagyon nemcsak a rendszert váltó or-
szágokban, hanem a fejlettekben is növekvő arányban kon-
centrálódott a felső rétegekhez. Ez a privatizációnak is be-
tudható, amely révén az állami vagyon a világ legtöbb orszá-
gában csökkent. Ráadásul sok ország eközben el is adóso-
dott, így a nettó állami vagyon többjükben negatívvá vált 

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

(Egyesült Államok, Egyesült Királyság) vagy csak kissé ma-
radt pozitív (Franciaország, Németország). A vagyoni hely-
zetük tehát rendkívül megnehezíti, hogy hatékonyan lépje-
nek fel az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Pedig er-
re a kutatók szerint számos eszköz áll rendelkezésre. Az egyik 
közülük a magasabb jövedelmek nagyobb arányú (progresz-
szív) adóztatása. A sort a globális pénzügyi regiszter létreho-
zásával lehet folytatni, ami az adóparadicsomokban tartott, a 
globális GDP értékének már több mint tizedét kitevő pénz-
ügyi eszközöket (például részvényeket, kötvényeket) tartaná 
számon és adóztatná, szintén progresszíven. Fontos lenne to-
vábbá demokratikusabb hozzáférést biztosítani a minőségi 
oktatáshoz. Az államoknak ugyanakkor nemcsak a jövedel-
mek újraelosztását, hanem a létrehozását is jobban kellene 
ösztönözni, a nagyobb gazdasági növekedés kulcsa pedig az 
oktatásra, egészségügyre és környezetvédelemre fordított 
közkiadások növelése. Az országok eladósodottságát a jelen-
tős összegű magántőkék progresszív adóztatásával, az 
adósságelengedéssel, esetleg az infláció növelésével lehetne 
mérsékelni. Amennyiben ugyanis a jelenlegi vagyonosodási 
trendek folytatódnak, akkor 2050-ben a világ leggazdagabb 
egy ezreléke nagyobb vagyonnal fog rendelkezni, mint a Föld 
népességének 40%-át kitevő globális középosztály.

 Herzog Tamás 

A leginkább jómódú csoportok részesedése a nemzeti jövedelemből 
és a magánszemélyek nettó – tartozásokkal csökkentett – vagyonából
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Mennyi a jó a sóból?

Egy új kanadai kutatás kimutatta, 
hogy a só fogyasztása az emberek 

többsége számára nem növeli az 
egészségügyi kockázatot, csak ha 
meghaladja a napi 5 grammot (2,5 
teáskanál). Az embereknek kevesebb 
mint 5 százaléka lépi át ezt a határt a 
fejlett országokban.

A széleskörű, nemzetközi kutatás 
kimutatta, hogy még a sófogyasztás 
egészséges határát átlépő személyek-
nek sem kell túlzottan aggódniuk. 
A magas sófogyasztás kedvezőtlen 
egészségügyi hatásai kompenzál-
hatók azzal, ha az ember javít az 
étrendje minőségén: több gyümöl-
csöt, zöldséget, tejterméket, burgo-
nyát és más, káliumban gazdag élel-
miszereket fogyaszt.

A kutatásban, melyet a The Lancet 
orvosi folyóiratban publikáltak, 
a kanadai McMaster University 
Population Health Research Institute 
(PHRI) és a Hamilton Health Sciences 
munkatársai 94 ezer főt: 35 és 70 
év közötti embert követtek átlago-

só –, amely mint a szív- és érrendsze-
ri betegségeket megelőző mennyiség. 
De valójában nincsenek eredményeink 
azoknak az embereknek az egészségi 
állapotáról, akiknek sikerült ilyen kevés 
sót fogyasztaniuk.” – mondta Andrew 
Mente, a tanulmány első szerzője.

„Csak a legnagyobb sófogyasztással 
bíró közösségekben – azokban, ahol a 
fogyasztás meghaladja a napi 5 gram-
mot – találtunk kapcsolatot a sófogyasztás 
és a fő szív- és érrendszeri betegségek kö-
zött. Azokban a közösségekben, ahol ke-
vesebb, mint 5 gramm sót fogyasztottak 
naponta, ellenkező volt a helyzet. A só 

Az elefántmadarak  
és az ember

Az európai felfedezők megérkezése 
sok őshonos állatfaj vesztét jelen-

tette a világ megannyi táján. Különö-
sen reménytelen volt a szigetek 
biztonságos(nak hitt) magányában év-
milliókon keresztül háborítatlanul, ra-
gadozóktól nem zavartatva fejlődött 
fajok, például a röpképtelen madarak 
helyzete. Ugyanakkor a hódító euró-
paiak előtt érkezett „bennszülött” né-
pek is vadásztak ezen állatokra. Kér-
dés, hogy e bennszülöttek milyen ha-
tást gyakoroltak rájuk: azonnal kiir-
tották őket, vagy akár évszázadokon 
keresztül is együttéltek velük.

Az Afrikáról 88 millió éve lesza-
kadt, jelenleg a kontinenstől 425 
kilométerre fekvő Magadaszkárról 
régóta azt gondolják, hogy e szigetet 
kolonizálta az utolsó nagyobb földda-
rabok közül az ember. Az eddigi is-
meretek arra engedtek következtetni, 
hogy az első telepesek csak néhány év-
századdal időszámításunk kezdete előtt 
érkezhettek a szigetre. E késlekedésnek 

ember már legalább nyolcezer évvel 
az eddig sejtett időpont előtt meg-
vetette a lábát a szigeten. Viszont 
az elefántmadarak csak 1000–1500 
évvel ezelőtt haltak ki, tehát legalább 
9 évezreden keresztül a hatalmas 
madarak és az ember együttesen 
birtokolták a szigetet (feltételezve, 
hogy a 10 500 évvel ezelőtt Mada-
gaszkáron élt emberek idő közben 
nem tűntek el).

Az elefántmadárcsontokat nem 
most, hanem tíz évvel ezelőtt találta 
egy földművelő Ilakaka városa mellett, 

san 8 éven keresztül, 18 országban, 
és csak akkor találtak kapcsolatot a 
sófogyasztás, a szív- és érrendszeri 
kockázat és a stroke között, ha a napi 
bevitel meghaladta az 5 grammot.

A tanulmányban vizsgált országok 
közül Kína az egyetlen olyan, ahol 
a résztvevők 80 százalékának na-
gyobb a sóbevitele napi 5 grammnál. 
A többi országban a résztvevők fo-
gyasztása napi 3 és 5 gramm között 
van (azaz 1,5 és 2,5 teáskanálnyi).

„A World Health Organization azt 
ajánlja, hogy kevesebb, mint 2 gramm sót 
fogyasszunk naponta – ez egy teáskanál 

volt köszönhető – az elméletek sze-
rint –, hogy a valószínűtlenül nagy 
állatok alkotta madagaszkári mega-
fauna (benne óriáslemurokkal és a 
világ legnagyobb valaha élt mada-
rával, az elefántmadárral) viszonylag 
sokáig fennmaradhatott.

Most azonban a Londoni Zoológiai 
Társaság kutatócsoportja 10 500 éves, 
egyértelműen emberi mészárosmunka 
nyomait viselő elefántmadárcsontokra 
bukkant Madagaszkáron – áll a 
Science-hez tartozó Science Advances 
című folyóirat hasábjain. Eszerint az 
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fogyasztása látszólag fordított arányban 
állt a szívinfarktussal és összességében a 
halálozási rátával, és nem volt összefüg-
gésben a sztrókkal. Azt találtuk, hogy 
minden fő szív- és érrendszeri probléma, 
beleértve a halált is, csökkent azokban 
az országokban, ahol a káliumfogyasz-
tás nőtt. A kálium megtalálható zöldsé-
gekben, gyümölcsökben, tejtermékekben, 
burgonyában, diófélékben és babfélékben” 
– mondta Mente.

Az adatok a PHRI jelenleg futó 
kutatásából származnak, mely azokat 
a járványszerű betegségeket hivatott 
feltérképezni, melyek városokban és 
vidéken várhatók „A közegészségügyi 
stratégiáknak a legjobb bizonyítékokon 
kell alapulnia. Vizsgálatunk megmu-
tatta, hogy a közösségi szintű beavatko-
zásnak a sófogyasztás csökkentése érde-
kében csak az olyan közösségeket kellene 
érintenie, ahol magas a fogyasztás. A 
sófogyasztást mérséklő intézkedéseknek 
pedig feltétlenül egyéb, az étrendet egészé-
ben fejlesztő törekvésekbe kellene ágya-
zódnia” – mondta Martin O’Donnell, 
a tanulmány társszerzője.

(McMaster University)

használtak. A génkiütés célpontja 
természetesen a STAT3 volt, amely 
ezekben az egerekben két speciális 
génszekvencia között helyezkedett 
el az előzetes génmanipulációnak 
köszönhetően. A speciális szekven-
ciákat egy olyan enzim ismerte fel, 
amelyik képes kihasítani a DNS-
ből ezeket és így a STAT3 köztük 
lévő génjét is. A feltételes kiütés 
lényege, hogy ezt az enzimet egy 
bizonyos vegyület aktiválja, így 
szabályozható a kiütés ideje. Jelen 
vizsgálatban a STAT3-at csak a 
tumorsejtek agyba fecskendezése 
után ütötték ki a kutatók. Az ered-
mények szerint a génkiütött egerek 
esetében jóval kevesebb és kisebb 
méretű tumor alakult ki, mint a 
vad típusú egereknél, ami alátá-
masztja a STAT3 tumornövekedést 
serkentő hatását. Az utóbbi egerek 
egy részét szilibininnel kezelték és 
ezeknél is jelentősen lecsökkent a 
tumorok mennyisége és mérete, te-
hát a STAT3 kiütése és a szilibinin 
kezelés hasonló hatású volt.

A pozitív eredményeken felbuz-
dulva, a kutatók egy betegcsopor-
ton is kipróbálták a szert. Olyan tü-
dőrákos betegeket kezeltek, akik-
nél már kialakultak agyi áttétek. 
A kórház korábbi, szintén tüdőrá-
kos betegeivel hasonlították össze 
őket. A szilibininnel kezelt csoport 
tagjai a terápia megkezdését köve-
tően átlagosan 15,5 hónapig, míg 
a másik csoport betegei átlagosan 
csupán 4 hónapig maradtak élet-
ben. A szilibinin tehát ígéretesnek 
tűnik az agyi áttétek kezelésében, 
de még nagyobb csoportokkal is 
meg kell ismételni a vizsgálatot.

ReichaRdt RicháRd

Madagaszkár déli részén. Azzal riasz-
tották az őslénytankutatókat, hogy 
dinoszauruszcsontokat találtak. Ki-
derült, hogy erről szó sincs, a leletek a 
rég kihalt madagaszkári megafauna 
képviselőihez: hatalmas lemúrokhoz, 
orrszarvúkhoz és elefántmadarakhoz 
tartoznak. A leleteket akkor felcím-
kézték, és elhelyezték a múzeum rak-
tárában. Csak nemrégiben fedezték 
fel rajtuk az emberi feldolgozást jelző, 
éles eszközzel ejtett vágásokat. 

Nem minden kutató gondolja úgy, 
hogy e leletek bizonyítanák, hogy 
Madagaszkár már tízezer éve folya-
matosan lakott. Egyesek felvetik, 
hogy talán egy-egy csónak kikötött 
a szigeten, de utasaik nem maradtak 
sokáig, így hatásuk nem volt jelen-
tős az állatvilágra. Emellett, érve-
lésük szerint egyetlen leletből nem 
lehet általánosítani. A villámháborús 
(Blitzkrieg) hipotézis – mely szerint 
az emberi telepesek azonnal villám-
háborút indítanak az állatvilág ellen, 
amely ennek hatására rövid időn be-
lül teljesen átalakul – számos esetben 
helyesnek bizonyult. Az új-zélandi 
moák például alig kétszáz évvel a 
maorik megérkezése után eltűntek a 
Föld színéről.

K. M.

Máriatövissel  
az agytumorok ellen

Az elsődleges daganatokból szár-
mazó tumorsejtek agyba kerü-

lése nem egyszerű folyamat, ám né-
hány tumorsejt átjuthat az agy vé-
delmi rendszerén. A behatolt 
tumorsejtek viszont az esetek 
többségében hatékonyan tudnak 
osztódni az agyban, bár egyelőre 
nem tudni, hogyan és miért alakul 
ki a tumorsejtek számára kedvező 
környezet. Nemrég azonban a 
Gironai Egyetem kutatói kimutat-
ták, hogy a máriatövis (Silybum 
marianum) magjaiból nyerhető ki-
vonat, a szilibinin eredményes lehet 
az agyi áttétekkel szemben. Egy 
friss kutatás miközben a szilibinin 
hatásmechanizmusát vizsgálta, ki-
derítette, hogy a tumorok növeke-
dését egy bizonyos agyi sejttípus-
ban bekövetkező működésbeli vál-
tozás segíti.

Korábbi eredmények alapján úgy 
tűnt, hogy a szilibinin a STAT3 
nevű transzkripciós faktor műkö-
dését is befolyásolja és a kutatók 
most ezen a szálon indultak el. A 
transzkripciós faktorok határozzák 
meg, hogy a sejtekben milyen és 
mennyi fehérje jöjjön létre, ily mó-
don meghatározó szerepet töltenek 
be a sejtek működésében. Számos 
más transzkripciós faktorhoz ha-
sonlóan a STAT3 is egy kémiai 
módosítás a foszforiláció révén ak-
tiválódik – egy sejtben tehát minél 
több a foszforilált STAT3, az annál 
nagyobb hatással van a szóban for-
gó sejt működésére. 

A kutatók ezúttal több mint 90 el-
távolított áttétes agytumorban vizs-
gálták a STAT3 foszforiláltságát. Az 
eredmények szerint a foszforilált, 
vagyis aktív STAT3 az asztrocitákban 
jelenik meg nagyobb mennyiségben, 
s gyorsabb tumornövekedéssel páro-
sult. Mivel az asztrocitáknak egyéb-
ként az immunválasz szabályozásá-
ban van fontos szerepük, a kutatók 
arra gyanakodtak, hogy ezek a mó-
dosult működésű asztrociták gátol-
ják a tumor elleni immunválaszt és 
így segítik a tumorok növekedését.

A kutatócsoport a további vizs-
gálatokat egereken végezte, ame-
lyek esetében mesterségesen kel-
tettek agyi áttéteket. A normális, 
vagyis vad típusú egerek mellett 
feltételesen génkiütött egereket is 

Az asztrociták védik és táplálják 
az idegsejteket 

(FORRÁS: ANTIBODIES-ONLINE.COM)
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12 új holddal bővült             
a Jupiter családja

A Jupiter holdjainak száma 67-ről 
79-re bővült az elmúlt két év so-

rán megpillantott és azonosított 12 
új kísérője révén. A holdakat egy, a 
Pluton túli bolygó keresésére indított 
kampány során fedezték fel, mivel a 
Jupiter éppen azon az égrészen tartóz-
kodott, amerre a felmérésben a kuta-
tók távcsövei néztek. A felvételek 

alapján Jupiter-holdként azonosított 
égitesteket hosszabb időn át figyelni 
kellett, hogy a pályaadataikból egyér-
telmű legyen: valóban újonnan felfe-
dezett holdakról van-e szó.

A tucatnyi holdból 9 a bolygótól 
távoli, retrográd holdak számát 
gyarapítja, s körülbelül 2 év alatt 
tesznek meg egy kört a bolygó kö-
rül. Két új hold normál, prográd 
keringési irányú, s a Jupiterhez kö-
zelebb is helyezkedik el, alig egy 

éves keringési idővel.
A kisebb holdak kelet-

kezését részben a Jupiter 
életének korai szakaszá-
ban volt nagyobb hol-
dak ütközései eredmé-
nyének vélik.

A legizgalmasabb azon-
ban a külön nevet is kapott 
holdacska, a Valetudo: az 
égitest valószínűleg a leg-
kisebb a Jupiter-családban, 
alig egy kilométer átmérőjű 
s másfél év alatt járja be a Ju-
piter körüli útját. A külön-
legessége azonban a pályá-
jában rejlik: keringési iránya 
prográd, azonban távolabb 

kering a többi prográd holdnál, gya-
korlatilag a retrográdok közt szá-
guld, azokkal szemben, s a pályája 
kilóg a többi prográd hold keringési 
síkjából is. A különös pálya miatt 
megvan annak az esélye, hogy a 
Valetudo frontálisan ütközzön vala-
melyik retrográd holddal

A felfedezők szerint valószínű, 
hogy a különböző holdcsoportok 
születésében ehhez hasonló folyamat 
lehetett a főszereplő: egy nagyobb, 
prográd hold ütközés során hozta 
létre a retrográd kis holdakat, ekkor 
az égitestek feldarabolódtak s a ma-
radványok nagy része mára elpor-
ladt és eltűnt. A Valetudo egy ilyen 
egykori frontális karambol utolsó 
prográd „túlélője” lehet.

Az új felfedezések segítségével a 
Naprendszer korai időszakára is rá-
pillanthatunk: a Jupiter „első gene-
rációs” holdjainak ütközése akkor 
zajlott le, amikor már nem volt a 
bolygó környezetében a Naprend-
szer születéséből visszamaradt por és 
gáz, különben ezek hatására az apró 
(1–3 kilométeres) töredékek rég a Ju-
piterbe zuhantak volna.

(Carnegie Institution)

A dominancia furcsa 
megnyilvánulásai

A z azonos nemű egyedek közötti 
szexuális kapcsolat állatok körében 

egyáltalán nem olyan ritka, mint azt 
gondolnánk. Mivel az ilyen magatartás 
legalábbis közvetlenül nem vezet utó-
dokhoz, adaptivitásának (vagy hátrá-
nyának) magyarázatára számos, eddig 
csak hellyel-közzel bizonyított elmélet 
született. Fajtól függően az azonos 
nemű partnerek kapcsolatának előnyös 
oldalát magyarázzák a szociális kapcso-
lat erősítésével, a jövendő heteroszexuá-
lis párzási tevékenység gyakorlásával, 
illetve azzal is, hogy az ilyen módon 
„aktív” egyedek a másik nem számára 
vonzóbbá válhatnak. A homoszexuális 
aktusok előnytelenségét pedig azzal in-
dokolják időnként, hogy itt nincs más-
ról szó, mint egyszerűen „tévesztésről”.

Brit kutatók friss tanulmányában 
egy gyászbogárfaj, a Gnatocerus 
cornutus hímjei körében előforduló 

azonos ivarú szexuális tevékenységet 
vizsgálták. Kiindulási hipotézisük az 
volt, hogy ennél az igen agresszív 
bogárnál az efféle párzási viselkedés 
összefüggésben lehet a hímek között 
kialakuló dominanciaviszonyokkal. 
A Gnatocereus-ok erős rágóikkal 
küzdenek, és a vesztesnek mene-
külnie kell a győztes területéről. A 
nőstényekkel így neki nincs sok esé-
lye párosodni. A kísérletek során azt 
vizsgálták, vajon a másik hímeket 
meghágó gyászbogarak nőstények-
kel való párosodási esélye hasonlóan 
nagyobb-e, mint ha agresszív küzde-
lemben lett volna a nyertes fél.

A fő kísérletben sorsolásos alapon 
hímeket raktak össze párosával, elő-
re kijelölve mindig az egyiküket 
fókusz-egyednek. Ez a bogár volt a 
megfigyelt példány, amelyet 20 perc 
együttlét után a hím partner helyett 
egy nősténnyel eresztettek össze. A 
vizsgálat eredménye szerint azok a 
hím-párosok, ahol homoszexuális 
aktusokra került sor, sokkal keveseb-
bet verekedtek, különösen akkor, ha 
az azonos nemű hágásokat általában 
ugyanaz az egyed hajtotta végre. A 
nősténnyel való találkozáskor pedig 

ÉT-ETOLÓGIA

elsősorban azon fókusz-hímek voltak 
sikeresek a valós párosodások terén, 
amelyek domináns szerepkört játszot-
tak a hím-hím szex során. A párhu-
zamosan futó, agresszivitást vizsgáló 
tesztben pedig megerősítették a kuta-
tók azt a korábbi eredményt, hogy a 
valós harcokban nyertes hímek sike-
resebbek a hölgyek körében.

A gyászbogarak miniatűr modell-
világában tehát első ízben sikerült 
kísérletes bizonyítékot találni arra, 
hogy az azonos nemű egyedek sze-
xuális kapcsolata, legalábbis a hímek 
esetében, szolgálhat a fizikai agresszió 
kiváltására a dominancia-vetélkedés 
során, mely hasonló előnyökhöz vezet 
a nőstényekért folyó harcban, mint az 
igazi verekedések megnyerése.

PongRácz PéteR
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TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

Kol Erzsébet (1897–1980) a havon és jégen élő algák legismertebb szak-
értőjének számított a maga korában. Bejárta a sarkvidékeket, s nemzet-
közi kapcsolatai révén Földünk olyan kriovegetációiból is szerzett mintákat 
és írta le fajaikat, ahova ő maga nem is jutott el. A Stuttgartban kiadott 
Kriobiologie című monográfiáját napjainkban is alapműnek tekinthetjük. 
Algagyűjteménye és mikrofotográfiái ma a Magyar Természettudományi 
Múzeum egyedülálló ritkaságainak számítanak. A botanikatörténész Gom-
bocz Endre a tudósnő által Alaszkában gyűjtött magasabbrendű növények 
közül többet is róla nevezett el (mint például a vízszintes 1. és 20.), a szlovák 
algológus František Hindák pedig egy, a Tátrából általa leírt nemzetségnév-
vel (vízszintes 41.) tisztelgett Kol Erzsébet előtt, aki azonban revideálta az 
ide sorolt taxonok besorolását, megfosztva azokat az ő nevétől. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére 
a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják meg. A 
név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A róla elnevezett egyik növény tudományos nevének 
első része. 7. Ajándékoz. 9. Putty ...; színésznő a némafilm korszakában. 
10. Zsuzsi. 11. A színházi siker hangos jele. 13. Nigériai nép tagja. 14. 
Állathajlék. 15. A magyar klasszicista építészet európai rangú alakja, legis-
mertebb alkotása a Magyar Nemzeti Múzeum épülete (Mihály, 1773–1855). 
18. A múlt idő jele. 20. A tudományos név második része. 22. ... Sámuel; 
Árpád-házi király. 24. Rakétahajtású páncéltörő gránát, röv. 25. A fénymá-
soló is ez. 28. Kockabelső! 30. Magyarország egyik legjelentősebb római 
kori romterülete a mai Tácnál. 32. Következmény kiváltója. 34. Az ukrán 
zaporizzsjai autógyár névbetűi. 35. Bánk bán és Melinda fia. 37. Filmszín-
házi vetítőberendezés. 39. Alsó végtagunk. 40. Férfi megszólítása. 41. A 
František Hindák adta, a tudósnő által revideált nemzetségnév.

A HÓNAP KÉPE
SZEPTEMBER

Sterk Pál (Budapest, vbkinizsi@freemail.hu) – Népmese – 
című képe 38. számunkban jelent meg.
Édesapám, én szerencsét próbálok! – Az a dolgod! Ezért 
vagyunk itt a Földön… – Az évszázadokat átvészelt tölgy 
robusztus dereka picit hátradőlni látszik az erőfeszítés-
től, hogy minél messzebbre juttassa óvatos gonddal, 
legkisebb gyermekét, akinek súlyát hatalmassá teszi, 
hogy minden nemzedék szülői szeretete koncentrálódott 
benne.  Ám nem feketelyuk, fel kell pattannia, energiájá-
ból jövőrobbanás keletkezhet.  (H. J.)

FÜGGŐLEGES: 1. Bölcsődalt énekel. 2. Becézett Emerencia. 3. Válogatott 
pécsi labdarúgókapus (Imre, 1937–2015). 4. Század (időszak), röv. 5. A Tátrai 
Band egyik albuma (asztrofizikai fogalom is). 6. Kortárs történész, tudományos 
kutató, tanár (László). 7. Elavult hordómérték. 8. Énekeket tartalmazó (könyv). 
12. Összesereglik, gyülekezik, régiesen. 16. Lásd ott!, röv. 17. Kiskunsági Nem-
zeti Park, röv. 19. Kopár, lombtalan. 21. ... Tognazzi; néhai olasz színész. 23. 
Kusza csomó. 25. Telt ...; molett. 26. Francia csillagász, fizikus, politikus, a Nap 
kromoszférájának felfedezője (François, 1786–1853). 27. Párosával kéri! 29. 
Arany János egyik trilógiájának címadó hőse. 31. Lágy hangnem. 33. Életéve-
ink száma. 36. Egyes állatok has alatti prémje. 38. A görög ábécé 16. betűje.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Borbásia, Sorbus borbasii
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Óhazából újhazába – 
Emberi és családi sor-
sok az emigrációban 
címmel nyílt kiállítás a 
Mikes Kelemen Program 
keretében a Magyar Nem-
zeti Levéltár Országos Le-
véltárában. 

A kiállítás célja, hogy 
megjelenítse az európai kulturális értékek megőrzésé-
nek módjait és stratégiáit a diaszpórában élő magyar csa-
ládok és közösségek körében. Ezt a Mikes Kelemen 
Program során beérkezett dokumentumokon ke-
resztül több tárló, tabló és interaktív tábla segítségé-
vel mutatják be az érdeklődőknek. A tárlat az óha-
zától egészen az újhazáig kíséri végig számos ma-
gyar ember sorsának alakulását. Igyekszik megjele-
níteni az elvándorlás okait, az út során fellépő 
nehézségeket, az új társadalomba való beilleszkedés 
viszontagságait, és bemutatja az európaiság, ma-
gyarság megtartásának ma is működő kulturális intéz-
ményeit. A tárlat 2018. december 31-ig látogatható.

A Magyar Természettu-
dományi Múzeum és a 
Magyarhoni Gombász 
Egylettel közösen meg-
rendezett Őszi gomba-
napok című kiállítás el-
készítésében a látogatók 

is aktívan közreműködhetnek: az általuk gyűjtött és be-
hozott friss vadon termő gombát a szakemberek megha-
tározzák és – igény szerint – kiállítjuk. A legszebb gom-
bákkal szépségversenyre lehet benevezni, a sorrend a kö-
zönség szavazatainak alapján fog eldőlni, az első három 
helyezett díjazásban részesül.

A kiállításon nemcsak 
a most fellelhető nyári-
őszi fajokat lehet meg-
ismerni, hanem a tava-
sziakat is, utóbbiakat 
élethű, fagyasztva-szá-
rított gombapreparátu-
mok formájában. A jel-
legzetes illatú gombá-
kat szagminták alapján 
(gombaszimatszonda) azonosíthatják a vállalkozó szelle-
mű jelentkezők. Lesz külön gyereksarok is, ahol a fiata-
labb korosztály tagjai játékos formában tanulhatják meg 
a legfontosabb ehető és mérgező gombafajokat.

A Magyar Természettudományi Múzeum Kupolacsar-
nokában 2018. szeptember 28–30. között (péntek-
szombat-vasárnap) látogatható kiállítás 10 órától 18 óráig 
tart nyitva.

Françoise Gilot velen-
cei, indiai és szenegáli 
utazásai során 1974 és 
1981 között rengeteg 
vázlatot készített az ott 
látottakról, saját be-
nyomásairól és élmé-
nyeiről. A vázlatfüze-
teket most a nagykö-
zönség is kézbe veheti, 

a TASCHEN háromkötetes, díszdobozban megjelenő 
különleges kiadványával. A vázlatkönyvek egy illuszt-
rált füzettel egészülnek ki, amely tartalmaz egy átfogó 
bevezetőt, egy interjút a 
művésszel a munkájáról és 
utazásról, valamint a raj-
zokon feltűnő, kézzel írt 
szövegek fordítását.

A Várfok Galéria a kiad-
vány megjelenésével pár-
huzamosan az őszi évadot 
Françoise Gilot egyéni 
kiállításával nyitja, mely-
nek témája az utazás lesz. 
Gilot festészete, életműve 
az utóbbi évtizedekben 
fokról fokra került az őt 
megillető helyre. Számos 
csatát kellett megvívnia, míg levetkőzve magáról a „Pi-
casso múzsája” címet, a szakma világszerte elsőrangú, 
önálló művészként ismerte el. A tárlat október 30-ig 
várja az érdeklődőket.

Havi rendszerességgel, 
keddenként jelentkező új 
sorozatot indított Múlt-
idézés a kulisszák mö-
gött címmel a Bajor Gizi 
Színészmúzeum, melynek 
keretében olyan színészle-
gendákról vetítenek fil-
meket, mint Tolnay Klá-
ri, Darvas Iván, Mészáros 
Ági és Ruttkai Éva.

A múzeum célja, hogy a 
gyűjteményekben föllel-
hető gazdag anyagból vá-
logatva még többet mutas-
sanak meg az érdeklődők-

nek a művészek életútjáról, pályájáról, miközben a XX. 
századi magyar színháztörténet egy-egy izgalmas kor-
szakát is megismerhetjük.

A következő, október 16-i alkalommal Darvas Ivánt 
ismerhetik meg a nézők.

Elvándorlások Utazás Gilot-val

Gombamustra

Színészlegendák
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A hátlapon
Nathan Phillips Square

Toronto belvárosának egyik moz-
galmas központi tere a Nathan 
Phillips Square. A Queen Street és a 
Bay Street kereszteződésénél talál-
ható sétány északi oldalán a toron-
tói Városháza (Toronto City Hall) 
látható, keleti oldalát pedig a régi 
Városháza (Old City Hall) épülete 
határolja. Nevét a város egykori 
polgármesteréről, Nathan Phillips-
ről kapta, aki 1955 és 1962 között 
állt a város élén.

A teret két építészmérnök, a Vá-
rosházát is tervező Viljo Revel és 
Richard Strong tájépítész tervezte, s 
1965-ben adták át a nagyközönség 
számára. Azóta a tér koncertek, 
művészeti kiállítások, heti termelői 
piacok helyszíneként is funkcionál, 
valamint a helyiek körében közked-
velt téli fényfesztiválnak, a szabad-
téri újévi ünnepségnek és egyéb 
nyilvános eseményeknek is ottho-
nául szolgál.

A téli hónapokban a tér közepén 
található tükörmedence korcsolya-
pályává változik, mely igen népsze-
rű kikapcsolódási forma a torontói-
ak, valamint a turisták körében is. 
Kanada legnagyobb tere évente kö-
rülbelül 1,5 millió látogatót vonz, 
ami közismert látványosságának, a 
hatalmas Toronto feliratnak is kö-
szönhető.
Kép: padmeeblog.wordpress.com

Szöveg: papp csilla
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Egy	rendhagyó	kisemlős	
A hazai emlősközösség talán legbizar-
rabb képviselői a földikutyák. Talaj-
lakó életmódhoz szélsőségesen alkal-
mazkodott rágcsálók, melyek ideális 
esetben egész életüket a földfelszín 
alatt töltik, a zoológusok közül is csu-
pán nagyon kevesen találkozhatnak 
velük, de nem csak megpillantani 
nehéz egyedeiket, a megismerésük is 
kihívást jelent a kutatók számára.

Alaszkai	ősnyomok
Alaszkában, a Denali Nemzeti Park-
ban a hadroszauruszok, avagy „kacsa-
csőrű” dinoszauruszok és a hatalmas 
karmaikról hírest therizinoszauruszok 
nyomfoszíliáinak egymás melletti elő-
fordulása egy új teóriát vet fel. Eszerint 
a térség egy ősi „országút” volt 65–70 
millió évvel ezelőtt, s a mai Alaszka 
helyén létezett Beringia-földhídon 
keresztül bonyolódott le az állat- és 
növényfajok kicserélődése Észak-
Amerika nyugati fele és Ázsia között. 

Az	idegrendszer	sokrétűsége
Az idegrendszer hallatlan összetettsé-
géről tanúskodik egyebek mellett az 
a tény, hogy máig nem értjük teljesen 
a működését. Az agyat leíró számok 
is elképesztők, a legismertebb becslés 
szerint 86 milliárd idegsejt alkotja, 
amelyeket egyesek szerint körülbelül 
1,5 x 1014 szinapszis köt össze.
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