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A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és 
népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az 
Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályáza-
tot hirdetett a Műegyetem oktatóinak, tudományos 
kutatóinak és hallgatóinak.

A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME 
hallgató kategóriában hirdettük meg.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy 
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat 
vártunk, amelyekben a pályázók közérthető, ismeretter-
jesztő módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, 

módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudomá-
nyos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályaművek benyújtási időszaka március 18-án lezá-
rult. Ezúton köszönjük annak a tizenkét szerzőnek, aki 
– önálló vagy társszerzőként jegyzett – cikkét beküldte 
szerkesztőségünkbe, hogy pályamunkájával megtisztelte 
idei felhívásunkat. Egyben tájékoztatjuk Pályázóinkat és 
Olvasóinkat, hogy az írásokat a pályázat meghirdetői ál-
tal felkért, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen oktató tekintélyes kutatókból, valamint az 
Élet és Tudomány szellemi köréhez tartozó tudományos 
újságírókból álló zsűri bírálja el. 

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé-
ről. A díjátadásra 2019 tavaszán a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem ünnepi rendezvényén kerül sor.

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Homoki gyalogcincér. Németh Tamás 
felvétele a Gyalogcincérek a mongol pusztákról 
című cikkhez
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evolúcióbiológiai kutatások bizony-
sága szerint a legnagyobb bajnok a 
lávatücsök (Caconemobius fori), vagy 
összehasonlíthatatlanul jobban hang-
zó hawaii nevén az ūhini nēnē pele. 

A Science beszámolója szerint a 
Hawaii-szigetcsoport főszigetének 
egy részét (amelynek neve az egyér-
telműség kedvéért szintén Hawaii, 
vagy a Nagy Sziget) tavaly elborító, 
majd megszilárduló láva után maradt 
holdbéli tájon elsőként megtelepedő 
többsejtű élőlény bizony a lávatücsök 
volt. Az azonban mindeddig rejtély, 
hogy ez az alig ismert rovar ponto-
san milyen jellegzetességei segítségé-
vel tudja kolonizálni azt az élőhelyet 
is, ami nem sokkal korábban még iz-
zott, és semmi más nem él meg rajta.

A Minnesotai Egyetem entomoló-
gusai ezekben a napokban kezdték 
évtizedek óta az első kiterjedt expedíci-
ót, amelynek a lávatücsök áll a fókusz-
pontjában. Noha a helyi lakosok már 
rég észrevették, hogy a megdermedő 

A lávának csak             
a tücskök örülnek

A Hawaii-szigetcsoport a létét 
is az intenzív vulkanikus tevé-
kenységnek köszönheti, nem 
csoda hát, hogy a szigeteket 
lakó emberek és állatok hozzá-
szoktak a szinte folyamatos vul-

kanizmushoz. A hawaii tűzhányók 
a turizmusból élők nagy szerencsé-
jére nem robbanásszerű, hatalmas 
és gyors pusztítással járó kitöréseket 
szoktak produkálni. Úgynevezett 
pajzsvulkánok, amelyekből nem ki-
robban a láva, és nem pöfög magából 
kilométeres magasságba emelkedő, 
majd összeomolva a hegy lejtőin le-
zúduló vulkanikus hamufelhőket 
sem. Ehelyett az olvadt kőzettömeg 
szinte folyamatosan, semmivel sem 
törődő komótossággal hömpölyög a 
föld mélyéből, majd lassan, de meg-
állíthatatlanul folyik végig a tájon, 
míg tart az utánpótlása.

Ez a jellegzetesség előnyös az em-
beri élet megóvása szempontjából, de 
az anyagi és természeti károk ettől 
függetlenül jelentősek, és a sziget lá-
vaöntéstől leginkább veszélyeztetett 
területei gyakorlatilag lakhatatla-
nok. Persze a természeti károk csak 
a felületes szemlélő számára tűnnek 
kárnak, aki nem lát tovább az azon-
nali, antropocentrikus nézőpontból 
pusztításnak tűnő jelenségeknél.

A helyi élővilág az évmil l iók 
során azonban már alkalmazkod-
hatott az előre láthatóan ismét-
lődő lávaöntésekhez, és ebben az 

láván mindig a lávatücsök telepszik 
meg először, a biológia sokáig nem 
vett tudomást róla. Latin nevet is 
csak 1978-ban kapott. Négy évvel 
korábban fedezte fel a hivatalos tudo-
mány, amikor a hawaii Bishop Mú-
zeum kutatói éppen a friss lávamezőt 
tanulmányozták. Nem tücsköt fogni 
mentek, így nem volt náluk rovar-
fogó csapda. Viszont kiürült boros-
üvegeket valamiért igen, így azokat 
használták csapdának, beléjük pedig 
csali gyanánt büdös sajtot ettek. Ily 
módon hat nap alatt 153 tücsköt fog-
tak (és szinte semmi mást).

Felfedezték, hogy a tücsök már 
három hónappal a lávaöntés után is 
megjelenhet a tájon, és a szél által 
kívülről odafújt növényi részekkel, 
illetve a parton tajtékzó tengervíz 
által hozott fehérjékből táplálkozik. 
A legkülönösebb nem is az vele kap-
csolatban, hogy hogyan marad élet-
ben a meddőnek tűnő tájon, hanem 
az, hogy mire az első növények meg-
telepszenek az újonnan képződő ta-
lajszemcséken, addigra a lávatücskök 
mind egy szálig eltűnnek. Senki sem 
tudja, hogy ez miért van így (vélhe-
tően kiszorítja őket egy kompetítor), 
illetve az sem ismert, hogy hol vésze-
lik át azt az ínséges időt, amíg éppen 
nincs a területen friss lávaöntés.

A lávatücsök láthatóan világ egyik leg-
rejtélyesebb rovarja. Amikor Marlene 
Zuk, a Minnesotai Egyetem bioló-
gusa hallott a tavalyi jelentős láva-
öntésekről, azonnal eszébe jutott 
a tücsök, és felismerte, hogy itt az 
alkalom fellebbenteni a fátylat a 
rovart övező megannyi titok né-
melyikéről. Azonnal pályázott az 
amerikai Országos Tudományos 
Alapítvány (NSF) ilyen esetekre 
tartogatott gyorsreagálású támoga-
tására (rapid-response grant), és in-
dulhatott Hawaii-ra.
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A hawaii Kilauea vulkán tavalyi kitörése után hömpölygő lávafolyam 
(FOTÓ: UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY)
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közé tehető. Ez egyben az első tudo-
mányos nevet is kapott emlős az afri-
kai kontinens kréta üledékeiből. 

A mókusméretű állat minden jel 
szerint az emlősök egy, a déli félte-
kéről eredeztethető csoportjához, a 
Gondwanatheria-félék közé tartozott. 
Ugyanakkor a példány mutat olyan 
jellegzetességeket (például a zománc 
nélküli, szegszerű fogak), amelyek 
gondolkodóba ejtették a kutatókat a 
tekintetben, hogy mely kihalt vagy 
élő emlőscsoporttal is hozható ösz-
szefüggésbe. Az új fajt Galulatherium 
jenkinsi-nek nevezték el, utalva a 
délnyugat-tanzániai lelőhely kőzet-
tani egységére, a Galula Formáció-
ra, amelyből a maradvány előkerült. 
A therium latin eredetű szó, jelentése: 
fenevad. A fajnévvel pedig a tudósok 
Farish Jenkins, a Harvard Egyetem 
professzora előtt kívántak tisztelegni.

A Galulatherium egyetlen példányát 
még 2002-ben találták, amikor a 
Rukwa Rift Basin Projekt kutatói egy 
kis csontdarabra lettek figyelmesek, 
melynek csücske kibukkant az erózió 
nyomán a Rukwa-völgy vörös, kréta 
időszaki homokkövéből. A találatot 
kényes preparálás követte, majd a csa-
pat 2003-ban bejelentette, hogy egy új 
emlősről van szó. A felfedezők ugyan-
akkor eleinte tartózkodtak attól, hogy 
a fajt el is nevezzék, hiszen akkor szinte 
még semmit sem tudtak annak anató-
miájáról. Az azóta eltelt években nagy 
felbontású CT-felvételek készültek az 
állkapocsról, felfedve annak belső ana-
tómiáját, és lehetővé téve a névadást.

„A maradványok elemzése egy kö-
zös együttműködés eredménye, melyben 
az anatómia kiváló szakértőivel együtt 
bogoztuk ki, hogy milyen állat is ez a 
Galulatherium – magyarázta Patrick 
O’Connor, az Ohioi Egyetem anató-
miaprofesszora, a tudományos munka 
főszerzője. – A sűrűségalapú mikroCT-
felvételek lehetővé tették számunkra, hogy 

A kutató szerint a lávatücsök a mai 
ismereteink szerint egészen valószí-
nűtlen pionír, hiszen nélkülözi mind-
azokat a tulajdonságokat, amelyeket a 
biológusok hasznosnak tartanak az új 
élőhelyek meghódításához. Ilyen tulaj-
donságok a generalista tűrőképesség, a 
nagy mobilitás (lehetőleg röpképesség), 
illetve a gyors szaporodás. A lávatü-
csökre ezek közül egyik se jellemző. 
Nincs szárnyuk, így nem ciripelnek, és 
a kutatók nem is tudják, hogy akkor 
hogyan találnak a hímek párt maguk-
nak. Párzás közben más tücsökfajok 
nőstényei gyakran szívnak ki nagy 
tápértékű folyadékot a hím testéből, 
ami miatt azok akár 3-8 százalékát is 
elveszíthetik testtömegüknek, és kiszá-
radnak. Ha ez a lávatücsökre is jellem-
ző, akkor végképp érthetetlen, hogyan 
képesek életben maradni a kifejezetten 
forró és száraz környezetben.

Az expedíciónak tehát számos kínzó 
kérdésre választ kell találnia. A kuta-
tók azonban nem mennek fegyverte-
lenül. A hetvenes évekbeli elődeik ál-
tal tesztelt, és rendkívül hatékonynak 
bizonyult borosüvegeket és messziről 
is azonosítható sajtot visznek maguk-
kal a tücskök fülön csípésére.

Kovács MárK

Emlős fenevad a dínók 
korából

Kutatók egy csapata nemrégiben 
mutatta be a világnak az afrikai 
kontinens kréta időszaki üledékeiből 
valaha ismert legteljesebb emlősma-
radványt. A tudomány számára új 
ősemlősfaj különleges bepillantást 
enged a kréta időszak emlőseinek 
sokféleségébe.

Az egyesült államokbeli Ohioi 
Egyetem kutatóiból kovácsolódott kis 
csapat külföldi kollegáikkal társulva 
dolgozott azon a leletanyagon, mely 
az új emlősfaj maradványát szolgáltat-
ta. A munkájukból született tudomá-
nyos publikációt az Acta Palentologica 
Polonica nevű tudományos folyó-
iratban közölték. A névadó lelet egy 
aránylag jó állapotban levő alsó állka-
pocs, melynek kora 100–66 millió év 

részleteiben vizsgáljuk meg az állkapcsot, 
valamint a benne ülő, folyamatosan nö-
vekvő, zománcmentes fogakat, és hogy 
összehasonlítsuk a Galulatheriumot más 
kréta időszaki és fiatalabb emlősök marad-
ványaival is. Ugyancsak összehasonlításo-
kat végeztünk modern kori lajhárok fogai-
val is annak érdekében, hogy megtaláljuk a 
legmegfelelőbb modellt a Galulatherium 
egyedi típusú fogazatához.”

A Gondwanatheria-félék Argentína 
és Madagaszkár késő-mezozoikumi 
és kora-kainozoikumi rétegeiből a 
legismertebbek, de érdemes megemlí-
teni a hozzájuk sorolható antarktiszi és 
indiai leletanyagot is. A kutatók a vi-
lág több tájáról származó korai emlős-
leleteket is megvizsgáltak, hogy még 
jobb képet kaphassanak az afrikai pél-
dányról. „Tény, hogy a Galulatherium 
az első, fajszinten is azonosítható kréta 
időszaki emlős Afrikából, s ez módfelett 
izgalmas – tette hozzá David Krause, 
a Denveri Természet és Tudomány 
Múzeum paleontológus kurátora. – 
A tű nagyon kicsi, és a szénakazal na-
gyon nagy, de úgy sejtjük, további tűkre 
számíthatunk a szénaszálak közt.”

A Galulatherium zavarba ejtő történe-
te és legközelebbi rokonainak azonosí-
tása csak a kezdet a kutatók számára. 
Bárminemű betekintés abba, hogy a 
krétában milyen emlősök éltek Afriká-
ban, különleges dolog, ám úgy tűnik, 
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A késő-kréta kor emlősei jellemzően kis méretűek voltak. A képen egy Maotherium. 
(KÉP: MARK A. KLINGER)

A Galulatherium állkapcsa
 (KÉP: O’CONNOR ÉS MTSAI., 2019)
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hogy a Galulatherium nem őse egyet-
len, a kontinensen ma élő emlősnek 
sem. Akkor mi történt vele és rokon-
ságával? Mikor érkeztek az Afrikát ma 
benépesítő emlősök ősei a kontinensre? 
A Galulatheriummal egyidőben már 
ott élhettek a kontinensen, csak még 
nem találtuk meg a maradványai-
kat? „Minden kérdés, melyet csak további 
fosszíliák válaszolhatnak meg, kihangsú-
lyozza a további kutatások szükségességét” 
– jegyezte meg O’Connor.

„Az állkapocs leírásával valójában épp-
hogy csak bekapcsolódtunk abba, hogy 
kirakjuk az emlősök evolúciójának ha-
talmas puzzle-ját” – mondta Nancy 
Stevens, az Ohioi Egyetem professzo-
ra, a cikk társszerzője. A Galulatherum 
természetesen nem az egyetlen állat, 
melynek maradványaira bukkantak 
a Rukwa-völgyben. Előkerültek itt 
a korai krokodilok bizarr ősei, sőt 
három különböző hosszúnyakú dino-
szaurusz maradványai is.

szabó Márton

SCIndikátor 2019

A SCIndikátor célja, hogy felku-
tassák azokat a fiatalokat, akik a 
nagyközönség számára is érdeke-
sen tudnak mesélni tudományos 
kutatásaikról. A Nők a Tudo-
mányban Egyesület (NATE) har-

madszor hirdette meg egyetemisták 
és PhD-hallgatók részére tudomány-
kommunikációs versenyét. A szép 
számú jelentkező közül két forduló 
után 13-an vehettek részt a Budapest 
Music Centerben március 6-án meg-
rendezett döntőn. Ahogy korábban, 
most is 3 perc állt rendelkezésére a fel-
lépőknek, hogy a – sok esetben elvont, 
tudományos – témájukat látványosan, 
izgalmasan, kerek egészként adják elő. 
A zsűri az előadók kiállását, a produk-
ciók közérthetőségét, kreativitását ér-
tékelte, és az is fontos szempont volt, 
hogy a fiatalok milyen fejlődést értek 
el a november óta tartó mentorprog-
ram során. Tovább nehezítette a dön-
tést, hogy a jutalmazó kutyakiképzés-
től a gyerekkori elhízás problémáján 
és gravitációs hullámok kutatásán ke-
resztül a mindfulnessig sokféle, egy-
mással nagyon nehezen összehasonlít-
ható téma került színpadra. 

Végül a 2019-es Év SCIndikátorának 
Lévay Krisztinát választották. A BME 
gyógyszervegyész-mérnök doktoran-
dusza olyan komposztálási technológi-
át fejleszt csapatával, amely alternatívát 

nyújt az egyszer használatos műanya-
gok helyett. Míg az utóbbiak lebom-
lása 1000 évbe is beletelhet, addig a 
politejsav (PLA) alapú műanyagok más 
előnyök mellett kevesebb, mint egy 
hónap alatt lebomlanak. Lévay Krisz-
tina az 500 000 forintos fődíj mellett 
több különdíjban is részesült, például 
május végén a Brain Bar fesztiválon is 
bemutathatja kutatási területét. 

De üres kézzel senkinek sem 
kellett hazamennie, hiszen min-
den versenyző részt vehet a Brain 
Bar rendezvényén, többen nyer-
tek előfizetést, könyvjutalmat, 
konferenciarészvételi lehetőséget. 

A versenyzők bemutatkozása és a 
döntő felvétele megtalálható az inter-
neten, ezért mi a program hátteréről 
kérdeztük a szervezőket. A harma-
dik SCIndikátor versenyen a koráb-
biaknál többféle témakör jelent meg 
a fellépők repertoárjában. Szigeti 
Fannit, a NATE ügyvezetőjét elő-
ször a változtatásokról, és a program 
jövőjéről kérdeztük: „Ezúttal még 
tudatosabb volt a toborzási folyamat, 
együttműködő média és szakmai part-
nerségeket építettünk, újragondoltuk a 
mentorprogramot, nagyobb hangsúlyt 
kaptak a személyre szabott alkalmak. 
Szeretnénk minél több tudomány iránt 
érdeklődő fiatalhoz eljutni, és a téma-
körök tágítása reményeink szerint még 
több fiatalt szólít majd meg.  Ami a jövőt 
illeti, egész évben folyik a mentoráció, 
kapcsolatépítő eseményeket és aktív 
társadalmi szerepvállalást igénylő prog-
ramokat szervezünk. Létrejött a tudo-
mánykommunikációs Alumni progra-
munk, ami a FameLab és az OTDK 
kiválóságai előtt is nyitva áll.”

Mivel a SCIndikátor nem „csak” 
verseny, hanem legalább olyan mér-
tékben mentorprogram is, ezért Zsíros 
László Róbert mentorvezetővel a fel-
készítés mikéntjéről beszélgettünk.

„Száznyolcan jelentkeztek a mostani fel-
hívásra, közülük választotta ki a szakmai 
zsűri azt a harmincat akiket az elődöntőre 
hívtunk. Nem volt meghatározott bejutási 
ponthatár, nem voltak jó vagy rossz vála-
szok, inkább azt nézték, ki milyen témá-
val és motivációval indul, kik azok, akik 
legtöbbet profitálhatnak a programból, 
és kiket látnának viszont a színpadon. 
A felkészítés sem egy egyszerű előadói tré-
ning volt, bár az ívét a döntős előadásukra 
húztuk fel. Frontális oktatás helyett sok-
kal inkább hasonlított egy játékokkal teli 
közös alkotói folyamathoz, ahol nem csak 
prezentációs készségeket kaptak, hanem 
fejleszteni tudták önbecsülésüket, előadói, 
közösségi és érvényesülési készségeiket is.” 
– mondta el lapunknak.

Természetesen megkérdeztük a 
győztest is, milyen szándékkal in-
dult a versenyen, és szerinte minek 
köszönhető, hogy őt választották az 
év scindikátorának. Lévay Krisztina 
szerényen a következőket válaszol-
ta: „Szerettem volna, ha a PLA tech-
nológia eljuthatna az emberekhez, és a 
SCIndikátor nagyon jó kommunikációs 
csatornának tűnt. Bónuszként kaptam az 
előadói készségem fejlődését, de nagyon iz-
galmas volt átélni a többiekkel közösen ezt 
a fejlődési folyamatot. Úgyhogy nemcsak 
én kerültem ki ebből a programból győzte-
sen, hanem mindenki, aki részese lehetett. 
A zsűri sokféle szempont alapján ponto-
zott, és hogy én lettem a győztes, az egy 
matematikai összesítésnek köszönhető.”
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– 10 évvel ezelőtt egy lapunknak 
adott interjúban azt állította, hogy 
fontosak Önnek a szakmai elismeré-
sek. Ez a díj megfelelő visszajelzés?
– Kutatóként elsősorban a saját kí-
váncsiságunk hajt minket. Kis lépé-
sekkel haladunk, s ha valamilyen 
eredményt elérünk, az bennünk töb-
bé-kevésbé elégedettséget szül, de 
nehéz objektíven megítélni a valódi 
teljesítményünket. Ma a tudomány-
ban az ad visszajelzést a munkássá-
gunkra, hogy milyen lapban publi-
kálunk, mennyi hivatkozás érkezett 
a cikkünkre. De vannak olyan te-
vékenységek, aminek a nagy részé-
ről nem beszélhetünk – ilyen az ipa-
ri környezetben végzett innováció. 
A Gábor Dénes-díj azért különleges, 
mert elsősorban ezt az innovatív te-
vékenységet próbálja meg értékelni.

Bár én kaptam a díjat, de érdemes 
megkérdőjelezni, hogy ez mennyi-
ben a saját teljesítményemet ismeri el. 
Az itt futó gyógyszerkutatási progra-
mok gyakorlatilag 30-40 embernek 
több országban, különböző cégeknél, 
de együtt, egy csapatban végzett 
munkái. A bírálóbizottság az ezen 
kutatásokból született szabadalmak és 
cikkek alapján ítélt. Ez a díj számom-
ra jól összecseng azzal, hogy a Servier 
itthoni kutatóintézete 10 évvel ez-
előtt alakult. Úgy élem meg, hogy 
ez a díj kevésbé személyes elismerés, 
inkább arra vonatkozik, hogy jó öt-
let volt megalapítani, jó úton halad 
az intézet.

INTERJÚ KOTSCHY ANDRÁSSAL

A SEJTEK 
LELKIISMERETE

– Egyszer úgy fogalmazott, hogy 
2008-ban Blaskó Gábor vezetésével 
„nyeretlen kétévesekkel” indult a ku-
tatócsoport. Gondolták, hogy egy évti-
zed alatt az élmezőnybe kerülhetnek?
– Egyének szintjén egy erős és ütőké-
pes csapat állt össze rögtön az elején, de 
nem nagyon volt gyógyszerkutatási 
tapasztalatunk. Rengeteget és folya-
matosan tanultunk, és nagy kitartásra 
volt szükségünk. Ha az egyes kutatási 
témákat nézem, például a most díja-
zott onkológiai programot,  nehéz 
utat jártunk be; voltak olyan pillana-
tok menet közben, amikor patthely-
zetbe kerültünk, kilátástalannak 
tűnt továbblépni.
– Meséljen a díjazott kutatásról! 
Mit kell erről tudni?
– A programozott sejthalált visszafo-
gó, a sejtet életben tartó vegyületcsa-
lád több tagból áll, de 3 olyan tagja 
van, ami kezdettől fogva látszott, 
hogy nagyon fontos lehet az onkoló-
giában: a Bcl-2, a Bcl-XL és az a bi-
zonyos Mcl-1, amivel mi is foglal-
koztunk. Erről a fehérjéről évtizedek 
óta tudják, hogy nagyon jó célpont 
lehet a gyógyításban, ha ezt gátoljuk, 
bizonyos rákos sejtek nem tudják el-
kerülni a szervezet egészségét bizto-
sító programozott sejthalált. Például 
egyes limfómák, mielómák, leuké-
mia esetén az Mcl-1 túlműködése 
kulcsfontosságú. Rengeteg gyógy-
szergyár, akadémiai és ipari kutató-
csoport nekivágott, hogy keressen rá 
hatóanyagot. Hogy ez mennyire 

nem triviális, azt jól mutatja, hogy 
máig velünk együtt összesen 3 befu-
tó van, akinek klinikai vizsgálatban 
vannak gyógyszerjelöltjei. Tehát na-
gyon sok, komoly háttérrel és nálunk 
sokkal több tapasztalattal rendelkező 
cég is belevágott ebbe, de különböző 
okok miatt feladta, és kiszállt belőle.
– És minek köszönhető, hogy 
Önöknek sikerült a célegyenesbe érni?
– Szerintem az egyik erősségünk 
az, hogy az átlagnál kritikusabbak 
vagyunk saját magunkkal szem-
ben. Sokszor nem mertük elhinni, 
hogy egy eredményünk tényleg 
annyira jó, mint amilyennek tűnik. 
És néha kiderült, hogy jó, hogy kri-
tikusak voltunk, mert tényleg nem 
stimmelt valami a kísérleti felállás-
ban. Ez az óvatosság volt a kulcsa, 
hogy ahelyett, hogy tovább rohan-
tunk volna a rossz irányba, megfelelő 
pályára sikerült visszaállítani a témát.

Egyszer olyan mélypontra jutottunk, 
hogy hónapokon keresztül nem tud-
tunk egyről a kettőre jutni. Akkor azt 
mondtuk, nincs mese, nekünk most le 
kell ülni fizikailag is egy asztal köré. 
Egy hét múlva ott ültünk mindannyian 
egy párizsi irodában, és reggeltől estig 
próbáltuk kitalálni, hogy mi az, amire 
még nem gondoltunk, ami kisegíthet 
minket. A nap végére valahogy sike-
rült lelket öntenünk egymásba, körvo-
nalaztuk, hogy merre tovább. És ak-
kor kinyílt az ajtó, és bejött az egyik 
technikus (a biológiai kutatást végzik 
Franciaországban), és letett az asztalra 

Az egészséges sejtjeink rendszeres önvizsgálatot tartanak, s ha hibás a működé-
sük, akkor megsemmisítik magukat. Ezt nevezzük programozott sejthalálnak. Az 
egyik oka a rákos sejtek „sikerének”, hogy a sejtet életben tartó fehérjék túlműkö-
dése miatt ez a „lelkiismeret” nem működik. Kotschy András kutatócsoportja erre 
a kihívásra adott válaszként olyan gyógyszermolekulát fejlesztett, mely egérmodel-
leken sikeresen gyógyított rákos megbetegedéseket az egyik, programozott sejtha-
lált feltartóztató fehérje gátlásával. A Servier Kutatóintézet igazgatóját tavaly 
decemberben Gábor Dénes-díjjal tüntették ki az onkológia területén elért sikeréért.
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találnunk, akkor az nagyon sok ráktí-
pusra elősegítheti a kezelést. A szakér-
tők másik fele azt mondta, hogy ha 
az Mcl-1 fehérjét gátoljuk, akkor 
minden sejtet el fogunk pusztítani, 
túl sok káros mellékhatása lesz.  

És ezt nem a levegőbe mondták. 
Ugyanis hogy tud egy biológus dolgoz-
ni, ha kíváncsi arra, hogy vajon mi tör-
ténne, ha gátolnánk az Mcl-1 fehérjét? 
Gátlószere nincs, arra viszont vannak 
eszközei, hogy akár egy sejtből, akár 
egy élő szervezetből teljesen eltüntessék 
a fehérjét. Ha genetikai úton olyan álla-
tot hoztak létre, amiből hiányzott ez az 
Mcl-1, az már embrionális állapotban 
sem volt életképes. Ha pedig csak ak-
kor szedték ki egy „trükkel”, amikor 
már felnőtt az állat, veseelégtelenség, 
májelégtelenség, szívelégtelenség ala-
kult ki. Erre alapozták, hogy nem érde-
mes ezzel foglalkozni, mert a gyógy-
szerjelölt nem lesz biztonságos. 

A gondolati csavar az, hogy nem 
ugyanazt jelenti, ha egy gyógyszerrel 
gátoljuk egy fehérje működését, mint-
ha kitöröljük a sejtekből az egész fe-
hérjét. Hajlamosak vagyunk leegysze-
rűsítve gondolni a fehérjékre: van egy 
enzim és annak egy adott szerepe. 
Pedig az Mcl-1 az élő sejten belül sok 
10 000 más fehérjének és az összes sejt-
alkotónak a társaságában működik; 
biztos, hogy sok minden mást is csinál, 
mint ez az egy szerep, amit ismerünk. 
Bíztunk abban, hogy a biológusok ál-
tal ismert káros hatások jó része azért 
van, mert a fehérjét teljesen eltüntet-
ték a rendszerből. 

– S végül a kísérletek igazolták, hogy 
a gátlás biztonságos megoldás lehet?
– Igen, fogtunk egy egeret, beültet-
tünk egy (emberi) daganatot, az 
S63845-tel gátoltuk benne az Mcl-1-et 
és néztük, hogy ha a betegség 
gyógyul, akkor az állat összes többi 
szervében észrevehető-e valami ká-
ros elváltozás. Azt láttuk, hogy sem-
mi, és ez egy nagyon jó hír.

De volt még egy csavar a történetben: 
tudtuk, hogy a molekulánk az emberi 
daganatban lévő Mcl-1 fehérjéhez sok-
kal erősebben kötődik, mint ugyanen-
nek a fehérjének az egérváltozatához. 
Félő volt, hogy becsapjuk magunkat, 
hogy csak az egérben és az emberben 
lévő Mcl-1 különbsége miatt marad-
nak épek az egér egészséges sejtjei.

Erre jött egy zseniális ausztrál kuta-
tócsoport, akik olyan egereket tudtak 
létrehozni, amikbe nem kellett embe-
ri daganatot beültetni, hanem önma-
gukban rákosak lettek és a dagana-
tuk túlélésének az Mcl-1 volt a kulcsa. 
Az S63845-nek ez a nagy értéke, 
amit a témához tudományosan hoz-
zátett: általa bizonyítottan képesek 
lettünk egereket meggyógyítani a sa-
ját egérrákjukból anélkül, hogy bár-
milyen káros elváltozást láttunk vol-
na a többi szervükben. 
– Hogyan lehet elérni, hogy ennyire 
szelektív legyen egy molekula?
– A tudományoskodó válasz az, hogy 
megnézzük a kiszemelt és elkerülni kí-
vánt célpontok szerkezetét és tudato-
san úgy tervezzük a molekulánkat, 
hogy a kívánt szelektivitást elérjük. 

egy aznapi eredményt: idő közben 
a tudtunk nélkül megszületett a meg-
oldás, ami, hála Istennek, kizökken-
tett miket a gödörből.
– Mi volt ez a mélypont?
– 2008-ban elsőként egy amerikai 
cégnek születtek molekulái, amik 
nagyon hatékonyan kötődtek az 
Mcl-1-hez, de nem tudtak bejutni a 
sejtbe. Mi 2009 környékén szembesül-
tünk a problémával, hogy voltak na-
gyon jó jelöltjeink, amik már hatéko-
nyan és szelektíven kötődtek, és mi si-
keresen sejtbe is juttattuk őket, viszont 
innen nem tudtunk minőségileg to-
vábbjutni: túl sok molekulát kellett be-
vinnünk a sejttenyészetbe ahhoz, hogy 
elpusztuljon, s tudtuk, hogy ekko-
ra méretekben nem lehet adagolni. 
Viszont mikor ezen a mélyponton 
sikerült túljutnunk, onnan gyakor-
latilag egy lendületből eljutottunk 
az S63845-ig. 
– Ez a molekula lett a klinikai je-
löltjük?
– Az S63845-ös nem a klinikai jelöl-
tünk, azt S64315-nek hívják. Utóbbi 
szerkezete jelenleg még nem publi-
kus. Az S63845 egy köztes állapot 
volt. Ahhoz nem volt elég jó mole-
kula, hogy gyógyszer legyen belőle, 
viszont rengeteg fontos kérdést meg-
válaszolt az Mcl-1-gyel kapcsolatban. 
– Milyen kérdésekre adott választ?
– A biológus társadalomban egészen a 
legutóbbi időkig volt egy megosztott-
ság. Az orvosok, farmakológusok, bi-
ológusok fele azt mondta, hogy ha si-
kerül az Mcl-1-re gátlómolekulát 

A programozott sejthalált gátló fehérje hatástalanítása gyógyszerjelölttel
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sejtekben, ahol mind a három fehérje 
egyformán dolgozik a sejt életben tar-
tásáért, hiába gátoljuk az egyiket, a 
másik kettő biztonságosan működik.

Az a fő kérdés, hogy mekkora a kü-
lönbség a között a mennyiség között, 
ami a gyógyításhoz kell, és a között, 
ahol megjelenhetnek az egészségre 
káros hatások. Ezt terápiás indexnek 
szokták nevezni, és hála Istennek 
úgy tűnik, hogy az S63845-nél je-
lentős különbség van. 
– Hogyhogy mégsem ez lett a klini-
kai jelölt?
– Az S63845 praktikus szempontból 
nem volt megfelelő. Nem elég, hogy 
egy vegyület sokat tud, nekünk arra is 
föl kell készülnünk, hogy ezt utána 
nagy tételben lehessen gyártani és a ve-
gyület elég stabil legyen. Ha például 
egy afrikai „patikába” kerülne, ahol 
egy sátorban áll a polcon fél évig 30 fo-
kon 100% relatív páratartalom mellett, 
ott se történjen semmilyen változás a 
hatóanyagban. Ez a molekula erre nem 
volt alkalmas, de innen viszonylag 
egyenes volt az út a klinikai jelöltünkig.
– Most kiélezett a klinikai verseny?
– Igen. Mire a molekulánk klinikai 
tesztelésbe került, megjelent egy 
Amgen nevű cég egy másik ható-
anyaggal. Majd bő egy évvel utánunk 
az AstraZeneca gyógyszergyár is 
megkezdte a klinikai vizsgálatokat. 

Ugyanakkor „klinikára menni” 
mindig egy nagy kérdőjel. Abból, 
hogy hogyan viselkedik egy egérben 
egy daganat, vagy hogy mi történik 
a sejtekkel egy Petri-csészében, 
ezekből bizalmat meríthetünk arra 
vonatkozóan, hogy mi zajlik majd 
az emberben, de végső soron itt de-
rül fény mindenre.

Meg van az őszinte válasz: kezdetben 
nem volt túl sok információnk fehérje-
szerkezetekről, kötődési módról, csak 
szisztematikusan változtattuk a mole-
kulánkat, és néztük, hogyan alakul a 
kötődése a különböző célpontok fe-
lé. Egy szerencsés kémiai változtatás 
hatására két dolgot láttunk: megnőtt 
az affinitás az Mcl-1 felé, a másik két 
fehérje pedig gyakorlatilag kiesett a 
célpontok közül. 
– És miért nem árt az egészséges 
sejtekben? Különbséget tesz a sejtek 
között is?
– Ebből a szempontból nem válogat. 
Az egészséges és a rákos sejtekben egy-
formán zajlik a belső működés; egyféle 
dinamikus egyensúly van. Ha kívülről 
ránézünk a rendszerre, azt látjuk, hogy 
nincs változás. De valójában azok a fe-
hérjék, amiknek az a feladatuk, hogy 
beindítsák a programozott sejthalált, 
és azok a fehérjék, amik őket kordában 
tartják, többé-kevésbé egyenlő meny-
nyiségben vannak jelen a sejtben.

A rákos sejtek érzékelik, hogy nem 
normális sejtek, ez felfokozza a sejt el-
pusztításáért felelős fehérjék működé-
sét. Ugyanakkor valamilyen belső ge-
netikai átprogramozódás nyomán 
azért tud a rákos sejt megmaradni, 
mert az életben maradásért felelős há-
rom fehérjéből valamelyiket „túlprog-
ramozza”, mennyiségét jelentősen 
megnöveli. Így a rákos sejtben is kb. 
ugyanannyi molekula van, ami élet-
ben akarja tartani, mint ami el akarja 
pusztítani, csak a három kulcsjátékos 
közül legalább az egyikből sokkal több 
van. Tehát azon ráktípusoknál, ahol az 
Mcl-1 van túltermelésben, elegendő 
azt gátolni, így elindulhat a rákossejt-
pusztulás. Mindeközben az egészséges 

– Már bő egy éve klinikán van a ha-
tóanyag. Vannak már eredmények?
– Vannak, de még nem beszélhetek 
róluk.
– Arról azért beszélhetünk, mi zaj-
lik ezalatt itt a kutatóintézetben?
– Amikor mi útjára indítunk egy 
gyógyszerjelöltet, akkor lezárul a ku-
tatás ránk eső része és a téma átkerül 
az úgynevezett fejlesztési szakaszba. 
Elengedjük a kezét, számunkra pedig 
új témák jönnek. Úgy átlagban leg-
alább 100 kutatási projekt kell, hogy 
közülük egyből gyógyszer legyen… 

A Servier cégen belül 5 kulcs terá-
piás terület van, amiből az onkológia 
az egyik és talán a legdinamikusab-
ban fejlődő. De történelmileg van 
egy nagyon erős szív- és érrendszeri 
betegségi kutatásunk, nagy múltúak 
a központi idegrendszeri vizsgálataink, 
foglalkozunk cukorbetegséggel, illet-
ve viszonylag új az immun inflamációs 
területen az autoimmun betegségek 
irányába történő elmozdulás. 
– Többször elhangzott a beszélgeté-
sünk során: hála Istennek. Számít 
a kutatói pályájában a hit?
– Minden bizonnyal, hiszen a hit és aho-
gyan azt megéli az ember, átszövi a teljes 
életét. Például hívőként alapvető tapasz-
talat, hogy van valami, amit nem látok, 
és amire nincs közvetlen racionális bi-
zonyítékom, ennek ellenére tudok bele 
kapaszkodni, hozzá ragaszkodni. A ku-
tatói lét bizonyos értelemben ugyaner-
ről szól; van egy hipotézis, amire nincs 
bizonyítékom. A különbség az, hogy 
kutatóként én állítom föl a hipotézist, és 
eltökélten keresem a bizonyítékot. 
Emellett azzal kapcsolatban, hogy mi 
minden történik például egy élő szerve-
zetben, és mennyi váratlan eredmény 
jöhet, ha kezelni próbáljuk, talán elfo-
gadóbb vagyok: a természet vagy a Te-
remtő – ki hogyan akarja megfogal-
mazni – ezt jobban tudja, mint én; ez 
hívőként talán kevesebb frusztrációt 
okoz. Néha elgondolkodom azon is, 
hogy vajon ez az elfogadás csökkenti-e 
a kíváncsiságom. Azzal nyugtatom 
magam, hogy jó pár emberről tudunk, 
akik az évszázadok során sokat letettek 
a tudomány asztalára, s nem okozott 
problémát, hogy mellette hívők is vol-
tak, vagy érdekes módon olykor menet 
közben találták meg a hitet a tudomány 
mellett. Pedig nem Istent keresték, de 
valahogy szembe jött velük.

Tegzes Mária
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Cikkünkben az első megfigyelő, 
Kazimierz Kordylewski (1903-
1981) lengyel csillagász két fiá-

val,  Leszek és Zbigniew Kordylewskivel 
készített interjúnkat közöljük.
– Hányan vannak testvérek, és mi-
vel foglalkoznak a híres csillagász 
gyermekei?
Zbigniew Kordylewski (ZK)  
– Négyen vagyunk testvérek,  Jerzy 
matematikus, Zbigniew csillagász, 
Wanda zenész és Leszek biológus.
Leszek Kordylewski (LK) – Édes-
apánk 1929-ben feleségül vette tanít-
ványát, későbbi kolléganőjét, Jadwiga 
Pajakot (1905-1977). A II. világháború 
előtt két fiuk született, Jerzy és Zbigniew, 
közvetlenül a háború után pedig lányuk, 
Wanda és fiuk, Leszek. Apánk még 
több gyereket szeretett volna, de a világ-
háborús körülmények ezt megakadá-
lyozták. Arról álmodozott, hogy vala-
mennyi gyermeke csillagász lesz. A fiúk 
mind tudósok lettek, akik a felsőoktatás-
ban, valamint az akadémiai kutatásban 
tevékenykednek. Mindhárom fiú meg-
nősült és felnőtt gyermekeik vannak. 
Az 1935-ben született Jerzy csillagásznak 
kezdett el tanulni, de matematikusként 
doktorált. Az 1938-ban született fiata-
labb fiú, Zbigniew hű maradt a csillagá-
szathoz. Krakkót azonban el kellett 
hagynia, amikor a hatóságok úgy dön-
töttek, eltörlik a csillagászképzést, abban 
a hitben, hogy a kommunista társada-
lomban kicsi az igény e foglalkozásra. 
A Wroclawi Egyetemen folytatta 
csillagászati tanulmányait, amikor 

Lengyelország háború után vissza-
nyert nyugati területén minden téren 
nagy fejlesztések indultak. Zbigniew 
asztrofizikából doktorált. Az 1945-ben 
született Wanda Krakkóban tanult ze-
nét, de miután feleségül ment egyik 
évfolyamtársához, az 1946-ban szüle-
tett Jacek Dutka énekeshez, főállású 
háziasszony lett, három gyermek bol-
dog édesanyja. 1947-ben születettem 
én, a legkisebb fiú. Biológiából szerez-
tem PhD-t és nagydoktori fokozatot. 
Chicagóban dolgozom kutatóként és 
igazságügyi szakértőként.
– Véleményük szerint mi(k) édes-
apjuk legfontosabb tudományos 
eredménye(i)?
ZK – Kétségtelenül a Föld porhold-
jának fölfedezése.
LK – Igen, vitathatatlanul e fölfede-
zéséről a legismertebb. Hitem sze-
rint azonban legjelentősebb ered-
ménye azon eredeti módszerek ki-
fejlesztése volt, amelyeket saját csil-
lagászati kutatásaiban alkalmazott. 
Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) 
professzorral együtt rádióteleszkópot 
és kronokinematográfot is épített. 

Az utóbbi egy videókamerával fölsze-
relt hordozható távcső, amivel olyan 
változó csillagászati jelenségeket lehe-
tett időbeliségükben is pontosan re-
gisztrálni, mint például a napfogyat-
kozások. Mindig hangsúlyozta az em-
beri szem fontosságát a vizuális megfi-
gyelésekben. Csillagász tevékenysége 

INTERJÚ KAZIMIERZ KORDYLEWSKI LENGYEL CSILLAGÁSZ FIAIVAL

PORHOLDMÉRÉS 
POLARIMETRIÁVAL

Már az 1950-es években felvetődött, hogy a Föld és a Hold gravitációjának hatása az L4 és L5 Lagrange-
pontokban égi mechanikai porszívóként az évmilliók során összegyűjtheti a bolygóközi port, miáltal 
a Földnek a Hold mellett két laza porholdja is lehet. Amióta 1961-ben Kazimierz Kordylewski lengyel 
csillagász két fényes foltot észlelt a Föld-Hold rendszer L5 Lagrange-pontja környékén, azóta e 
képződményt Kordylewski-porholdnak hívják. Sok csillagász azonban kétségbe vonta e jelenség 
létét, mondván, hogy ha össze is gyűlne ott bolygóközi anyag, akkor a Nap, a napszél és a többi 
bolygó gravitációs hatása kisöpörné azt onnan. Egy képalkotó polariméterrel fölszerelt földi 
távcsővel Slíz-Balogh Judit, Barta András és Horváth Gábor új, polarizációs bizonyítékot találtak a 

Föld-Hold rendszer L5 Lagrange-pontja körüli porhold létezésére.

A Földnek a Hold keringési síkjában létezik két olyan pontja, amelyikbe egy harmadik kis 
testet helyezve, az a Földdel és Holddal szinkronban együtt keringve nem változtatja meg 
relatív helyét. E két pontot L4 és L5 Lagrange-féle librációs pontnak nevezik a csillagászok, 
mert Joseph Louis Lagrange (1736-1813) olasz-francia matematikus fedezte fel őket 
1772-bent. Az L4 pont a Hold pályáján mozogva 60o-kal megelőzi a Holdat, míg az L5 pont 
a Holdat követi 60o-kal. Mindkét pontban és közvetlen környékükön csapdába esnek a 
megfelelő sebességgel rajtuk átmenő vagy a közelükben elhaladó bolygóközi anyagré-
szecskék, amelyek librálnak, azaz ide-oda lengve keringenek e pontok közelében.

Kazimierz Kordylewski 1954-ben
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legnagyobb hányadát ilyen, szemmel 
történő megfigyelések képezték a vál-
tozócsillagok és a Hold miatti csillag-
fogyatkozások vizsgálatában. Továb-
bá ő fedezte föl a T Tauri csillagot, 
amikor az eget szabad szemmel pász-
tázta. E vörös csillagot korábban so-
hasem észlelték a rutinszerűen hasz-
nált fényképeken, amelyek emulziója 
nem volt érzékeny a vörös fényre.

A később róla elnevezett porhold első 
megfigyeléseit is szabad szemmel vé-
gezte a Tátrában az 1950-es években, 
miután egy speciális módszert fejlesz-
tett ki szemének arra történő tréninge-
zésére, hogy egészen halvány fénylése-
ket is láthasson a retinája pálcikáira ala-
puló szélső (perifériás) látásával.

Miután nem sikerült a porhold létét 
igazolni az akkor rendelkezésre álló 
optikai technológiákkal, amatőr csil-
lagászok csoportjait alkalmazta a hal-
vány porholdfény létének bizonyításá-
ra a Föld-Hold rendszer L4 és L5 Lag-
range-pontjainak számításokkal meg-
jósolt égi helyein. Lengyel áruszállító 
hajókkal az Atlanti- és Csendes-óceán 
egyenlítői régióiba vitte ezen amatőr 
csillagászokat, ahol egymástól függet-
lenül följegyezték minden gyér égi 
fénylés pozícióját, miután begyakorol-
tatta velük a teljes sötétségbeli szabad 
szemmel történő észlelést. Minden 
résztvevőnek saját égi térképe volt. 
Arra kérte őket, hogy e térképen jelöl-
jék be x-el azon helyeket, ahol szabad 
szemmel bármiféle halvány fénylést 
észlelnek. E számos független gyakor-
lott megfigyelő által az égbolt térké-
pén bejelölt x pontok szórt halmaza a 
porhold igen gyér fényének kollektív 
bölcsesség szerinti átlagát jelentette. Ez 
végül a porhold égi helyének vizuális 
detekciójához vezetett az elméletileg 
megjósolt hely (a Föld és Hold L5 Lag-
range-pontja) közelében.

Mindezen túlmenően apánk to-
vábbi jelentős eredményének számít 
egy függvényillesztési módszer ki-
dolgozása, amivel a változócsillagok 
fényességminimumait lehetett gyor-
san meghatározni.

Összegezve, legnagyobb hozzájárulása 
a csillagászathoz az optikai adatok köz-
vetlen vizuális elemzése rendkívüli érté-
kének következetes hangsúlyozása volt. 
Nem bízott ezen adatok egyedüli tech-
nikai feldolgozásában, ami az esetleges 
műtermékek miatti hibás értelmezések-
hez vezethetett volna. Számára a leg-

MAGYAROK RÉSZVÉTELE A KUTATÁSBAN

A történet a Keszthelytől nem messze fekvő Rezi község közelében 1982-ben tartott 
magyar katonai hadgyakorlaton kezdődött, amikor két ELTE-s előfelvételis egyetemis-
ta, a csillagásznak készülő Koltai László és a fizikusnak készülő Horváth Gábor egy teli-
holdas éjszakai őrségben unatkozva az égitestek mechanikájáról beszélgettek. Utóbbi egy 
Csepel katonai teherautó ponyvás platóján őrködve akkor tudta meg Koltaitól, hogy a Hol-
dat 60o-kal megelőzi, illetve követi egy-egy igen halvány, szabad szemmel alig észlelhető 
porhold, amit Kazimierz Kordylewski fedezett föl 1961-ben. Horváth Gábort annyira megra-
gadták e rejtélyes porholdak, hogy később, már végzett fizikusként öccsével, Ákossal 
együtt számítógéppel modellezték az öt Lagrange-pontból induló részecskék pályáit és a 
Kordylewski-porhold kialakulását – erről szóló cikkünk a Fizikai Szemlében jelent meg. 

Később kifejlesztette a képalkotó polarimetria módszerét és polarimétereivel bejárta a 
fél világot különféle égi polarizációs jelenségekre vadászva. Mivel e polariméterek nem 
távcsővel voltak ellátva, ezért a Kordylewski-porholdat sokáig nem tudta polárszűrő- és 
lencsevégre kapni, pedig több hazai és külföldi csillagászt is biztatott erre.

Slíz-Balogh Judit csillagász doktoranduszként Érdi Bálint csillagász és Tél Tamás el-
méleti fizikus ELTE-s professzorok javaslatára a Kordylewski-porholdak kaotikus vi-
selkedését vizsgálta számítógépes modellezéssel, mely témából 2015-ben és 2017-ben 
egy-egy cikket írt Süli Áron csillagásszal és Kovács Tamás elméleti fizikussal. Mikor a 
ELTE Biológiai Fizika Tanszékének Környezetoptika Laboratóriumában Horváth Gábor 
polarizációs előadássorozatán értesült a Kordylewski-porholdak képalkotó polarimetri-
ai észlelésének lehetőségéről, az Estrato Kutató és Fejlesztő Kft. vezetője, Barta András 
segítségével fölszerelte a Badacsonytördemicen lévő magánobszervatóriuma egyik te-
leszkópját egy képalkotó polariméterrel, és nekiállt a Kordylewski-porholdat e polarizá-
ciós távcsővel „levadászni”. Kitartó próbálkozása hamarosan meghozta az első ered-
ményt, cikkük a Monthly Notices of the Royal Astronomical Society című szaklapban je-
lent meg. Közben pedig folytatta a Kordylewski-porhold kialakulásának számítógépes 
vizsgálatát, mely szintén eredményes volt. (A kutatásról bővebben a Természet Világa 
áprilisi számában olvashatnak).

Mindkét magyar kutatási eredmény nagy nemzetközi visszhangot keltett, ami például 
kétszáznál több recenzióban, méltatásban és híradásban is megnyilvánult a legkülönfé-
lébb nemzetek elektronikus portáljain. Miután a médiábol értesült a Kordylewski-porhold 
polarimetriai megfigyeléséről, Kazimierz Kordylewski legfiatalabb fia, Leszek fölvette a 
kapcsolatot a magyar kutatókkal. Leszek most egy könyvet ír édesapja csillagászati tevé-
kenységéről és hagyatékáról, aminek ékköve a Kordylewski-porhold fölfedezése.

Kazimierz Kordylewski (baloldalt áll) 
és családja (balról jobbra: Leszek, 

Wanda, Jadwiga Pajak, Zbigniew és 
Jerzy) 1960-ban
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pontosabb optikai megfigyelő eszköz az 
emberi szem volt, amit akkoriban meg-
ítélése szerint egyetlen mérőberendezés 
sem volt képes felülmúlni.
– A Kordylewski-porholdat jól is-
merik Lengyelországban?
LK – A fölfedezés mint szenzáció, vi-
szonylag jól ismert, mert ilyen kis fé-
nyességű (magnitúdójú) jelenséget ad-
dig nem sikerült földi megfigyelőknek 
észlelniük. A szak- és amatőrcsillagá-
szok egyaránt jól ismerik és értik e té-
mát, de sokan mások alkalmasint nem 
rendelkeznek a részletek megértéséhez 
szükséges csillagászati ismeretekkel. 
Az emberek nem fogják fel, mennyire 
nehéz a porhold megfigyelése, és miért 
tartott édesapánknak oly sok évig 
szemléltetni és publikálni e porhold lé-
tét. A közvélemény szerint egy csilla-
gászati fölfedezés olyan könnyű lehet, 
mint például megfigyelni egy új üstö-
köst vagy csillagot, amikor az észlelés 
dicsősége azt a megfigyelőt illeti, 
aki először vette észre az új égitestet. 
A porhold esetében azonban rengeteg 
időbe telt kifejleszteni a saját eredeti 
módszereit valami régóta létező, de 
gyakorlatilag láthatatlan dolog vizuali-
zálására és dokumentálására.
ZK – A lengyel csillagászok sokáig 
agyonhallgatták a fölfedezést, s inkább 
csendben maradtak ez ügyben. Ugyan-
is szkeptikusok voltak, mivel nem volt 
hatékony módszerük a porhold lété-
nek igazolására. A közelmúltban né-
hány fiatal lengyel csillagászt föllel-
kesítettek édesapánk munkái és ere-
deti megfigyelési módszerei. Ezért 
terjesztik eredményeit a diákság kö-
rében és a nagyközönségnek tar-
tott csillagászati ismeretterjesztő 
előadásokban is.
– Annak ellenére, hogy egy nagyon 
halvány optikai jelenségnek számít, 
mi inspirálta Kordylewskit a por-
hold megfigyelésére?
LK – A Merkúr, Vénusz és Föld kivéte-
lével a Naprendszer bolygói egynél több 
holddal rendelkeznek. Föltételezése sze-
rint a Földnek a Holdon kívül lennie kell 
legalább még egy égi kísérőjének, ami 
azonban túl kicsi, s ezért nem figyelték 
meg korábban. Amikor megismer-
kedett Lagrange égi mechanikai 
háromtest-problémával kapcsolatos el-
méletével, először egy szilárd, tömör égi-
testet kezdett el keresni, amit a Föld-
Hold páros L4 és L5 Lagrange-féle 
librációs pontjai ejthettek csapdába a 

Nap-Jupiter rendszer akkor már jól is-
mert görög (L4 Lagrange-pont környé-
ki) és trójai (L5 Lagrange-pont környéki) 
kisbolygóihoz hasonlóan. Miután szabad 
szemmel és fotometriával (fényképe-
zéssel) nem detektált egyetlen ilyen 
kompakt égitestet sem, poznani sze-
nior kollégája, Jozef Witkowski 
(1892-1976) professzor azon ötletét kö-
vette, miszerint a Föld és Hold L4 és 
L5 librációs pontjaiban apró porré-
szecskék gyűlhettek össze az idők fo-
lyamán. Ezután úgy döntött, hogy e 
föltételezett porhalmaz által szórt hal-
vány fény szisztematikus keresésére 
összepontosít ideális megfigyelési kö-
rülmények között (legkedvezőbb idő-
járás, horizont alatti telihold) Lengyel-
ország (Kasprowy Wierch) és Szlová-
kia (Lomnic) magashegyi csillagászati 
obszervatóriumaiban. Végül a trópu-
sok óceáni régióiban, hajók legfelső 
emeletén, teljes éjszakai sötétségben, 
szabad szemmel végzett megfigye-
lések bizonyultak a legeredménye-
sebbeknek az ottani ideális viszo-
nyoknak köszönhetően.
ZK – A Föld-Hold rendszer L4 és L5 
librációs pontjaibeli tömör holdacska 
utáni keresés sikertelenségét követő-
en, 1952-ben Witkowski professzor, 
a poznani Csillagászati Obszervatóri-
um igazgatója, a bolygóközi por e 
pontokbeli lehetséges sűrűsödését jó-
solta. E por becsült térfogati sűrűsége 

azt sugallta, hogy a megfigyeléséhez 
elegendően erős szórt fényt kelthet. 
Apánk a változócsillagok gyakorlott 
megfigyelőjeként tudatában volt az 
emberi szemben rejlő bámulatos lehe-
tőségeknek. Habár szemünket nem le-
het fizikai mértékegységek mérésére 
kalibrálni, lelkesítette az emberi szem 
azon képessége, hogy eléggé érzékeny 
a fényintenzitásbeli igen csekély eltéré-
sek megkülönböztetéséhez is.
– A Kordylewski-porhold létét szá-
mos csillagász megkérdőjelezte azon 
spekulációra hivatkozva, hogy a Föld-
Hold rendszer L4 és L5 Lagrange-
pontjaiban csapdába esett részecskéket 
a Nap gravitációs zavaró hatása kisö-
pörheti. Hogyan reagált Kordylewski 
e kritikára, föltételezésre?
LK – Egészen biztos volt a dolgá-
ban, hiszen a saját szemével látta a 
porholdat.
ZK – Ügyes és gyakorlott megfi-
gyelőként ellenőrizni akarta, hogy e 
kritika jogos-e. A porhold utáni ki-
tartó keresését azon kérdés tapaszta-
lati ellenőrzésének szándéka hajtotta, 
hogy igaz-e a hipotézis, miszerint a 
Föld-Hold rendszer L4 és L5 pontjai 
gravitációs egyensúlyának állítólagos 
hiánya megakadályozhatja egy stabil 
objektum ottani kialakulását és hosz-
szú idejű fönnmaradását.

HorvátH Gábor
Slíz-baloGH Judit

A csillagos ég fantáziaképe a Föld-Hold rendszer L5 Lagrange-pontja környékén lévő 
Kordylewski-porholddal, a Földdel, a Holddal és a Nappal
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A z 1811-ben született Josef 
Hafenbredl iskolái elvégzé-
sét követően – immár Jo-

seph Alexander Hübner néven – ha-
mar kitűnt tehetségével, amelyre 
maga Metternich herceg is felfigyelt 
és elnöki irodájában alkalmazta. Így 
indult diplomáciai karrierje, amely 
során előbb 1837-ben követségi tit-
kárként Párizsba, majd 1841-ben 
Lisszabonba, aztán három évvel ké-
sőbb mint főkonzul Lipcsében szol-
gál. 1848-ban Milánóban tartózko-
dik, amikor kitör az olasz forrada-
lom. A felkelők túsz gyanánt letar-
tóztatják, de néhány hónap múlva 
kalandos körülmények között kisza-
badul egy fogolycserének köszönhe-
tően. Szabadulását követően a fővá-
rosba siet, ahol az októberi bécsi fel-
kelés miatt menekülő V. Ferdinánd 
és családja kíséretében Olmützbe tart. 
Azon kevés beavatott személy közé tar-

JOSEPH ALEXANDER HÜBNER KÖVETJÁRÁSAI

SÉTA A VILÁG KÖRÜL

tozik, akik előre tudták V. Ferdinánd 
lemondását, sőt ő szerkesztette a le-
mondási oklevelet.

A magyar forradalom leverését kö-
vetően 1849-ben Párizsba utazik, 
majd néhány hónap múlva már 
Ausztriát képviseli nagykövetként a 
Francia Köztársaságban, egészen 
1859-ig, amikor is az olasz–francia 
hadüzenetet követően a kormány 
visszahívja. A háború alatt előbb ró-
mai nagykövetté nevezik ki, de rövid 
idő múltán onnan is visszaszólítják. 
Bach felmentését követően az őt váltó 
Goluchowski belügyminisztersége 
alatt, 1859. augusztus 21-én rendőr-
miniszterré nevezik ki. A miniszter-
ségről azonban két hónap múltán le-
mond. Bár 1865-ben nyugdíjba vo-
nul, mégis újabb nagyköveti megbí-
zatást kap, mely során a Szentszéknél 
képviseli Ausztria érdekeit. Vatikáni 
megbízatásáról 1867-ben visszahív-
ják, ekkortól kezd életében az utazás 
és az írás központi szerepet kapni. 

Látogatása célja
Első nagy utazását a Séta a világ körül 
című kétkötetes művében, útinapló-
szerűen dolgozza fel. Az eredeti, 
francia nyelven megjelent mű 1871-
ben került a párizsi könyvesboltok 
polcaira Promenade autour du monde 
címmel. A könyv nagy sikert aratott 
a kor olvasóinak körében, így rövi-
desen angol, majd német nyelvre is 
lefordították. 

A Földet megkerülő vállalkozásába 
az olvasó 1871. május 14-én kapcso-
lódhat be, amikor Hübner a corki ki-
kötőben várja a felszállást a China 
gőzhajóra, amellyel első célállomása, 
New York felé indul. Amerika, Ja-
pán és Kína bejárását követően 

1872. január 13-án érkezik vissza Eu-
rópába, Marseille-ba a Tigris nevű 
hajó fedélzetén. 

Az utazást megelőzően minden cél-
országhoz kapcsolódóan mint jó dip-
lomata, megfogalmazza „látogatása” 
céljait: „Utazásom vagyis inkább a világ 
körüli sétámnak czélja: hogy a Szikla-
hegységen túl, a Sierra Nevada őserdei-
ben meglássam a polgárisodás küzdelme-
it a vad természettel; hogy a felkelő nap 
országában lássam nehány nevezetes 
ember bátor kísérletét, kik nemzetöket 
rögtönözve akarják a haladás ösvényére 
terelni; hogy a mennyei birodalomban 
megfigyeljem a rejtett, de folytonos, 
többnyire szenvedélyes, de mindig daczos 
ellentállást, mely a khínai szellem és a 
betolakodó európai polgárisodás között 
fennáll.”

Hübner remek stílusban írt, ráadá-
sul éles megfigyelő képességének 
köszönhetően olyan dolgokról is be-
számol, amelyet előtte kevesen fo-
galmaztak meg. A szerző nem egy 
Lóczy Lajos-szerű földrajztudós, aki 
utazása során új földrajzi felismeré-
sekre jut, de nem is egy Almásy 
László-féle felfedező, aki hihetetlen 
bátorsággal vág neki az ismeretlennek. 

Josef Hafenbredl neve vélhetően keveseknek mond bármit is, holott híres osztrák követ és utazó volt, 
aki még diákkorában Joseph Alexander Hübnerre cserélte nevét. Történelmi fordulókban igencsak 
gazdag diplomatamúltjának köszönhetően olyan helyekre jut el, olyan személyekkel találkozik, és 
olyan összefüggéseket fogalmaz meg az 1870-es években, amelyet utazó előtte nem tett meg. Úttörő 
jellegű könyveiből az olvasó megismerheti Amerika számos vidékét, az oly sokáig elzárt Japánt vagy 

éppen Kína folyton nyüzsgő városait. Műveivel beírta magát az utazási irodalom nagyjai közé.

Joseph Alexander Hübner portréja 

A magyar nyelvű kiadás



be, s most egy ház kapuja előtt állt meg. 
Belépünk, s a verandára sietünk. 
A végtelenség tárúl fel előttünk. 

A tenger hullámai megtörnek azon 
természetalkotta emelvényen, melyen a 
ház áll. Jobbra tőlünk a Coast-Range 
hosszú lánczolata, balra egy fehér sík, a 
part huzódik tova, előttünk a Csendes-
tenger fekszik. Épen szemközt velünk, 
csekély távolságra három szirt emelkedik 
a vízből. A középsőn számtalan vizi ma-
dár tanyáz. Mint a szikla, melyen tartóz-
kodnak, oly feketén és mozdulatlanul áll-
nak ott, mintha kőből volnának kifarag-
va. A másik két sziklán, csoportokban 
heverészve, óriási alakokat látunk. Né-
hányan alusznak, mások játszadozni lát-
szanak, ismét mások dühös csaholások kí-
séretében marakodnak. A sokat említett 
oroszlány-fókák ezek. Ez állat California 
számtalan szirtjein gyakori. Az előttünk 

kiemelkedő három szikla lakói állami olta-
lomban részesűlnek. Törvény védelmezi 
azokat a vadászok lelkesedése elől. E szaba-
dalmazott szirtek körűl czivakodnak az óri-
ások, egyik a másik elé akar vágni, nagy se-
besen felkúsznak a sziklára, vagy nehézke-
sen visszaloccsanak a morajló árba. Bőrük 
nedves állapotban sötétszürke, de mihelyt 
megszárad, szőke, mint az oroszlányé. 

Egyszerre némi távolságban óriás bál-
na tünik fel. Ekkor zaj riaszt fel figyel-
mes szemlélésemből. Több, gazdag öltö-
zetű hölgy, és fiatal divathősök, minde-
nik távcsővel felfegyverkezve kirohan-
nak a kioszkból a karzatig, kiváncsian 
nézve az új jövevényre. A nyitott ajtó-
kon keresztül látni az elhagyott asztalo-
kat, telve csemegékkel, s a magasabb 
ínyenczség minden termékeivel: a 
polgárisúltság kicsinyességei, a természet 
vad nagyszerűségével szemben.” 

Amerikát 1871. július 1-én hagyja el a 
China nevű gőzhajóval és indul a mint-
egy ötezer mérföldes, megállás nélküli 
útra, melynek célállomása Yokohama. 
A több mint három hétig tartó hajó-
úton fogalmazza meg sommás véle-
ményét az Újvilágról. A diplomata sze-
rint Amerika egy nagy és dicső ország, 
gazdag ifjú életerőben, így ha a jövő-
ben nem követ el súlyos hibát, akkor 
gazdag és nagy nemzet marad. 

Chinával Japánba
Az óramű pontosságú China hajónak 
köszönhetően pontosan a tervezett 
időpontban, 1871. július 24-én lép a 
felkelő nap országának titokzatos 
partjára. Hübner egy olyan Japánba 
érkezik, amely előzőleg komoly refor-
mokon és számos viharos időszakon 

Báró Hübner Sándor – ahogy nevét 
1884-ben a magyar olvasóközönség 
megismerte a Séta a világ körül for-
dítójának, Toldy Lászlónak köszön-
hetően – utazása során sem más, 
mint egy diplomata, aki nem felfe-
dez, csak megfigyel és e megfigye-
léseiről útinaplójában beszámol.

Az oroszlányok vidékén
Hosszú útja során mindig csak ott jár, 
ahová kényelmesen, hajón, vonaton, 
kocsin vagy éppen lovon el lehet jut-
ni. Amerikát keresztülszeli New 
York, Washington, Chicago, Salt-
Lake City, Corinna és San Francisco 
érintésével: „Új-Yorkban az idegent, 
mindjárt megérkezése napján a Közpon-
ti-parkba, Washingtonba a Capitóliumba, 
Chicagóban a gabnatárakba, San Fran-
ciscóban Cliffhouseba vezetik. A legérde-
kesebb látnivalók az „oroszlányok” mint 
azt Amerikában mondják. Én részemről 
Cliffhousenak adom az elsőséget. 
Ennél sajátszerűbb és egyszersmind 
vonzóbb valamit még nem láttam. Itt a 
természet mindent megtett, ami lehet-
séges volt. Azon kis kioszkot kivéve, 
mely observatórium gyanánt szolgál, 
nyoma sem látszik emberi kezeknek. 
Konzulunk, Mücke úr, ki gyakran volt 
szeretetre méltó kalauzom, és 
fáradhatatlanúl felelgetett számos kér-
déseimre, az oroszlányokat is meg 
akarta nekem mutatni. Gig-jébe – 
könnyű nyitott kocsijába – ültünk, mely 
elé egy oly pompás ügető ló volt fogva, 
amilyenek csak Amerikában teremnek. 
A nemes állat a hat mérföldnyi távolságot 
lehetőleg kevés számú percz alatt futotta 

 Az 1856-os párizsi békeszerződés aláírása (Hübner középen, hátul áll)
(ÉDOUARD DUBUFE FESTMÉNYE)

A kínai törvényszék illusztrálása
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változásnak a megismerése volt. 
Noha az említett kötet megjelenése 
előtt több Japánról szóló munka ke-
rült az olvasóközönség elé a nagyvi-
lágban, de Hübner nézőpontja teszi 
igazán különlegessé és egyedivé a 
művet az akkor piacon fellelhető 
ilyen könyvek között. A szerző véle-
ménye kétségekkel és kérdésekkel 
teli volt az ország jövőjét illetően. 

„Az idegen hírlapok, s a legtöbb Yoko-
hamában lakó külföldi, azt tartják, hogy 
az út jó, amelyen haladnak, csakhogy 
igen gyorsan haladnak előre. Én ezt az 
utat sem tartom jónak. Azt hiszem, hogy 
az igazi reformnak mindenekelőtt a szí-
veket kell mozgásba hoznia. A felebaráti 
szeretetnek és az önmagáról való lemon-
dásnak csiráját kell oda letenni. Csak, ha 
ez megtörtént, lehet erőszakoskodásokat 
és vérboszút sikerrel kiirtani, és emberba-
ráti intézményeket megalapítani. A női 
méltóság elismerésével tisztul és szilárdul 
meg a házassági kötelék, emelkednek az 
erkölcsök, születik ujjá a család, pedig a 
család alapja mindenütt az állami társa-
dalomnak. Ha ezek megvannak, akkor a 
tulajdon iránti tisztelet, s a köznyugalom 
szükséges biztosítékai maguktól is meg-
lesznek. És ezen biztosítékok nélkül az 
iparnak valódi és tartós felvirágzása is 
üres képződés. Ha ez meglesz, akkor jön 
el majd ideje annak, hogy táviróoszlopokat 
állítsanak és vasutakat építsenek. De ez-
zel kezdeni a dolgot úgy hiszem nagy té-
vedés, annál inkább, mert itt a nemzet 
jobbjairól, nem pedig európai spekulánsok 
jó üzletéről van szó. A japán megtanul-
hatja, miképen kell kezelni táviró ké-
szüléket, hogyan kell vezetni a gőz-
mozdonyt, s ezért mégis barbár marad, 

ment keresztül. Megszűnt az évszá-
zados elszigeteltsége, túl volt egy pol-
gárháborún és az újonnan létrehozott 
központi hatalom az elmaradott feu-
dális országból készült iparosodott 
nagyhatalmat létrehozni. Óriási mér-
tékben fejlődött és változott, ami 
Hübner szerint korántsem biztos, 
hogy hosszú távon fenntartható és 
boldog országot fog eredményezni. 

Bár a teljes elszigeteltsége megszűnt, 
de az ország jelentős része a szerző 
ottlétekor még mindig nem volt 
utazható. Az 1854–1858 között kötött 
„béke, barátsági és kereskedelmi” 
szerződések értelmében csupán öt ki-
kötőváros és két nagyváros volt meg-
nyitva idegenek előtt. Emellett külön 
engedéllyel csak néhány földrajzilag 
neves helyet lehetett meglátogatni, 
azt is kizárólag hivatalos kísérettel. 
Hübnernek a teljes út során előnye 
származott jelentős diplomáciai 
múltjából, így amellett, hogy utazása 
gördülékeny és szervezett volt, még 
magas rangú japán államférfiakkal is 
találkozhatott. Művében különleges 
rész, amikor leírja találkozását a volt 
(Sawa) és az új (Iwakura) külügymi-
niszterrel, valamint a miniszterel-
nökkel (Sanjo) is. 

A Japánban töltött kicsivel több 
mint 2 hónap élményeiből a szerző 
elsősorban nem a természeti szépsé-
gekre vagy földrajzi látnivalókra 
koncentrálva írja naplóját, hanem 
sokkal inkább a polgárosodó Japán 
társadalmára, illetve az ott végbe-
menő gyors ütemű változásokra és 
hatásaikra fókuszál. Hübner uta-
zásának eredendő célja is ennek a 

ha koldús mellett megy el és szükségét ér-
zi annak, hogy pallosának élét a 
nyomorúlton megpróbálja, vagy ha főnö-
ke rendreutasítja és ő megsértett becsületé-
nek helyreállítása végett hasát felhasítja. 

Mindezen kérdéseket igen gyakran be-
szélik meg az ügynökségekben. Ha elmon-
dott nézeteimet az urak előtt fejtegetem, 
barátságos mosolylyal felelnek, jobb nevelé-
sűek, semhogy hangosan felkaczagnának. 
De ezzel nem csillapítják le azon aggodal-
maimat, hogy ezen reformpróbálgatá-
sok rossz gyümölcsöket teremhetnek. 
A mi polgárisodásunkkal való érintkezés 
romboló hatással volt eddig még mindig a 
vad, vagy félvad népekre, ha ezen érintke-
zéseket a kereszténység által való megvilá-
gíttatás meg nem előzte.” 

Kína
Japánt elhagyva Hübner utazása az 
utolsó állomáshoz érkezett, mely 
Kína volt. Az ország területeit te-
kintve a harmadik legnagyobb volt a 
világon, csak Oroszország és Anglia 
előzte meg, amennyiben az utóbbi-
nak a gyarmataival együtt számított 
területét vesszük. Népesség tekinte-
tében azonban az első helyet foglalta 
el a maga 425 millió fős lakosságával. 
A szerző csakúgy, mint utazása többi 
állomásán, elsősorban a társadalmi 
viszonyokra és azon belül is a polgá-
rosodás kihívásaira koncentrál Kíná-
ban is. Természetesen az utazása so-
rán látottakat is rögzíti, de nem olyan 
mélységben, mint egy klasszikus út-
leírásban szokás volt. Hübnernek 

A japán építészet remekei Yedóban

Indiánusok



Kínában is lehetősége volt találkozni 
az aktuális kormányzat vezetőjével, 
Kung hercegével. A találkozót a 
szerző „semmitmondó társalgásnak” 
említi és a herceg személye sem nyű-
gözte le a sokat látott diplomatát.

„Yih-sin, Kung herczege, körülbelől 
negyven éves. Ahhoz, hogy mandsu, vo-
násai igen szabályosak, kifejezése, mond-
hatnám ábrándozó, rövidlátása miatt 
szemeivel pislog. Tréfáit kellemes, kissé 
gúnyos mosolylyal kezdi. Mielőtt meg-
szólal, keményen szeme közé néz a meg-
szólítandónak, de mihelyt beszélni kezd 
lesüti a szemét. Termete czingár, s alig 
mondható középmagasnak. Vonásai 
pettyhüdtek, arczszíne fakó. Máskülön-
ben a nagyurak gondtalansága, egyked-
vűsége és egyszerűsége jellemzik. Látni 
rajta, hogy sokat csalódott, és hogy sok 
dolog iránt eltompúlt. Sokkal jobban 
tudja, mily kevéssé boldogít a hatalom, 
semhogy annak birtokát túlbecsülné, 
amivel nem azt akarom mondani, hogy 
kész arról lemondani, vagy azt magától 
könnyedén elvétetni. Kissé asszonyias 
kezeit roppant hosszú körmök teszik 
feltünővé. Ez itt oly szokás, melynek 
megvan a maga jelentősége. A férfiak 
azért növesztik meg körmeiket, hogy je-
lentsék, miszerint nem végeznek kézi 
munkát; a nők azért nyomorítják meg 
lábaikat, hogy megkülönböztethetőek le-
gyenek a mongol nőktől, s hogy bebizo-
nyítsák, miszerint a khínaiak nem no-
mádok. Mert ha ezek volnának, a nők 
nem nélkülözhetnék lábaikat! Bal kezén 

a herczeg zöld vesekőből készűlt nagy 
gyürűt hord. Öltözete igen egyszerű: sö-
tétkék kabát, világoskék hajtókával és 
gallérral. Sapkáján a gomb és bojt kar-
mazsinveres. A herczeget nem tartják 
nagy tehetségű embernek, de mint 
hallám, van benne egy állásának 
megbecsűlhetetlen tulajdonsága, t.i., hogy 
megtalálja a kellő embereket és mindeni-
ket a maga helyére tudja állítani.”

Hübner Kínával szemben is megfo-
galmazza kritikáját. Meggyőződése, 
hogy minden igaz kínai a belső harag 
és bosszúság mélyen gyökerező érze-
tével néz az idegenekre, sőt ennek né-
ha hangot is ad. A diplomata szerint 
ez a viselkedés az európai betelepülők 
vagy hittérítők szempontjából veszé-
lyeztető körülmény lehet. Művének 
Kínával foglalkozó részében egy je-
lentős fejezetet szentel az 1870. június 
21-én történt tiencsini mészárlásnak, 
mely során körülbelül 60 ember halt 
meg és jókora diplomáciai feszültsé-
get okozott Kína és Franciaország 
között. Az utazás során Hübner által, 
a témában végzett kutatómunkának 
valódi eredménye nem lett, ponto-
sabban új információ nem derült ki az 
eset kapcsán. Egyetlen következmé-
nye csupán az volt, hogy a munka 
során döntötte el a szerző, hogy úti-
naplóját hazatérését követően könyv 
formájában megjelenteti. 

A Brit Birodalmon keresztül
Az 1871-ben megjelent mű nagy sike-
rét talán annak köszönheti, amely 
magát a művet is igazán különlegessé 
teszi. Hübner diplomatamúltját, kap-
csolatait ügyesen kamatoztatva jut el 
a más utazók elől többnyire elzárt 
messzi területekre, amelyeknek népe-
it, a felkeresett országok polgárosodá-
sát úttörő módon mutatja be. Mind-
emellett persze hozza a „kötelezőt” is, 
így műve nem veszít útleírás jellegé-
ből sem. Teszi mindezt úgy, hogy az 
útinaplókban megfogalmazott tipikus 
információk mellett mindig ad hozzá 
egy kis pluszt is. Ez a hübneri plusz az, 
amely miatt kimagasló és több nyelvre 
lefordított útleírás lett a bemutatott 
mű. Ilyen erős kezdés után nem csoda, 
hogy következő nagy utazásának – 
ugyancsak kétkötetes – feldolgozása, 
a magyarul A Brit birodalmon keresztül 
címmel 1892-ben megjelent könyve 
ismét nemzetközi siker lett.

Bíró Dániel

Kung hercege

Nyelv és Élet

A költészet napjára

A magyar nyelv egyik legtalálóbb sza-
va: költő. Az anyamadár életre kelti, 
költi az utódokat. Fészkében a remény 
melegszik, és várakozik a napvilágra. 

A költő dolga sem különb: reményt 
adni a munkában megfáradt, a mun-
kanélküliségtől meggyötört, a ma-
gányba süllyedő, a társaitól megalá-
zott, a feladatok előtt megtorpanó, a 
kudarcokkal sújtott  embereknek.

Mit várunk el a költészettől? Talán 
hogy tegye szebbé az életünket. An-
nak életét, aki a verset írja, és azét is, 
aki olvassa, hallgatja. 

A nagy magyar költők mindig fontos-
nak tartották, hogy elmondják, meny-
nyire bíznak anyanyelvünk kifejezőere-
jében, változatosságában, színességé-
ben. Petőfi Sándor jóvoltából a népmese 
nyelvén  ismerhetjük meg és élvezhetjük 
János vitéz kalandos történetét. 

Arany János a fűzfapoéta Vojtinának 
ad a nyelvhasználatra is megszívlelendő 
tanácsokat. Ábrányi Emil több szakaszos 
költeményben dicsőíti a magyar nyelvet. 
Ady Endrénél a forradalmi indulat  nyel-
vi újításokban, eredeti formákban ölt 
testet. Kosztolányi és Babits esztétikai 
szempontokból is foglalkozik a nyelvvel, 
keresik a „legszebb magyar szavakat”. 
Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, 
Tersánszky Józsi  Jenő a nyelv olyan réte-
geit tárta fel, amelyek az iskolai oktatás, 
a hétköznapi élet során homályban ma-
radtak volna. És akkor József Attilát 
nem is említettük.  Radnóti Miklós éle-
tében az utolsó szalmaszál volt a nyelv. 

Manapság gyakran emlegetik a háló-
zatokat. Ha jól meggondoljuk, a költé-
szet is hálózat. A háló csomói a versek. 
Ha valamelyikük rándul egyet, a többi is 
megremeg. Mozgásba lendül az egész.

Lehet, hogy ez a világirodalom?
A szobrász kővel, fával, fémmel, 

műanyaggal alkot. A festő a színeket 
hívja segítségül, ha teremteni akar. 
A zenész a hangok világából merít. 
A költő „anyaga”, eszköze a nyelv.

A költészet napja tehát – nyugodt 
szívvel mondhatjuk – a nyelv ünnepe is.

Gyárfás enDre

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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A nyári időszámítás elvi-
leg nem túl nagy, mind-
össze 1 órás igazodási terhet 

ró az ember cirkadián ritmusára és ez-
zel összefüggésben az alvás-ébrenlét 
időzítésére. Éppen e csekély idő miatt 
sokáig föl sem merült, hogy a kérdés 
egészséggel kapcsolatos vonatkozásait 
vizsgálják. Nyilvánvaló, hogy a hábo-
rús áldozatok igen magas száma mel-
lett ez nem volt, nem lehetett szem-
pont, az olajválságot követő időkben 
viszont már bőven lehetett volna.

Kétségtelen, hogy az ember cirkadián 
ritmusában lehet annyi plasztikusság, 
hogy ehhez az elhanyagolhatónak 
tűnő változtatáshoz, mint az éven-
ként kétszeri óraátállítás, alkalmaz-
kodni tudjon, de vajon alkalmazko-
dik-e valójában? Kérdés továbbá az 
is, hogy a vitatható mértékű ener-
gia-megtakarítás indokolja-e jelen-
leg is az alkalmazkodás terheinek 
(egészségi és baleseti kockázat) vise-
lését? Kérdésként tehetjük fel azt is, 
hogy az óraátállítás megszüntetése és 
egy állandósított nyári időszámítás 

2.
rész

A NYÁRI  IDŐSZÁMÍTÁS ÉS AZ ÓRAÁTÁLLÍTÁS 

EGY DÖNTÉS 
BIOLÓGIAI HATÁSAI

bevezetése esetén vajon milyen 
egészségügyi hatásokkal kéne szá-
molnunk? És vajon, ha valóban van 
egészségügyi kockázata a nyári idő-
számítás állandósításának, akkor me-
lyek azok a csoportok, akik leginkább 
ki vannak téve e káros hatásoknak?

Bár ezen kérdéskörök hazai vizs-
gálatáról nem tudunk, a nemzetkö-
zi mérések és az elmúlt évtizedek 
történelmi tapasztalatai, illetve a 
kronobiológiával kapcsolatos növek-
vő ismereteink talán értékelhető 
támpontul szolgálhatnak e kérdések 
körültekintő megválaszolásához.

Amennyiben az első kérdésre össz-
pontosítunk, vagyis arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy az ember 
cirkadián ritmusa milyen mérték-
ben alkalmazkodik a tavaszi óraátál-
lítás okán előírt siettetéshez, min-
denképpen érdemes számba venni 
Till Roenneberg (neves német 
kronobiológus) igen figyelemre mél-
tó kutatási eredményét, melyet több 
mint 21 000 németországi alany al-
vási szokásainak elemzésére alapozott. 

Megfigyelése szerint az emberek al-
vásának időzítése szabadnapokon (a 
külső kötöttségek hiányában) szorosan 
összefügg a hosszúsági körrel, amelyen 
élnek. Keleten az emberek korábban al-
szanak el és ébrednek föl, mint nyuga-
ton, még akkor is, ha egyazon időzóná-
ban, sőt egyazon országon belül mérjük 
ezt. Vagyis, az emberek a Nap állásá-
hoz is igazítják saját alvásukat, nem 
csak, és talán nem is elsősorban ahhoz, 
hogy hány óra van éppen.

A kérdés körbejárása nyomán szüle-
tett érdekes megfigyeléseknek azon-
ban koránt sincs végük ezzel. 55 000 
közép-európai alany alvás-időzítésé-
nek elemzése ugyanis arra utal, hogy 
az emberek a napkelte évszakos inga-
dozásához igazítják szabadnapi alvásu-
kat, de csak a standard (téli), és nem a 
nyári időszámítás ideje alatt. A téli nap-
fordulót követően, ahogy a Nap egyre 
korábban kezd felkelni, az emberek is 
elkezdenek egyre korábban kelni a 
szabadnapjaikon: vagyis az alvásukat 
egyre korábbi időpontra helyezik át. 
Tehát az ember biológiai órája követi a 
természeti/fizikai hatásokat. Azonban 
az elalvás és az ébredés időzítésének a 
napkeltéhez való stabil viszonya a nyári 
időszámításra való átálláskor megtörik. 

Magyarországon legutóbb 1980-ban vezették be újra a nyári időszámítást, amely azóta folyamato-
san érvényben van. Minden évben a tavaszi óraátállításkor egy órával előbbre állítjuk az óráinkat. 
Az Európai Parlament a közelmúltban döntött arról, hogy 2021-től eltörli az óraátállítást és a 
tagállamokra bízza, melyik időszámítást alkalmazzák. A kérdéskör pontos megértéséhez élettani 

és lélektani vizsgálatok adhatnak segítséget.

Napfelkelte a 2001 Űrodüsszeia 
című filmben 

Bronzkori Napszekér a
 Dán Nemzeti Múzeumban
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A fentiek fényében jogos a kérdés: 
van-e egészségkockázata magának 
az óraátállításnak, tehát a nyári idő-
számításra való évenkénti átállás-
nak? A válasz az évtizedek alapján 
felgyűlt tapasztalatok fényében 
egyértelműen igenlő. Az órák tava-
szi siettetésének első napjaiban, he-
tében bizonyíthatóan kialvatlanok 
vagyunk, kisebb fokú az ébersé-
günk, illetve sokkal több a (közle-
kedési) baleset és a szívinfarktus is a 
szokásosnál. Az iskolások tavaszi 
kialvatlansága szintén összefüggés-
ben áll a nyári időszámításra való át-
állással. Még olyan megfigyelés is 
van, amely szerint a bírák ilyenkor 
szigorúbb ítéleteket hoznak, mint 
máskor, amit szintén a kialvatlansá-
gukkal magyaráznak a kutatók.

A kérdés továbbgondolása kapcsán 
azonban jogosan merülhet fel az is, 
hogy az egészségügyi hatások első-
sorban magából az ismétlődő óraát-
állításból adódnak (néhány vizsgálat 
szerint, habár kisebb mértékben, de 
az őszi óraátállítást követően is meg-
emelkedik a szívinfarktus előfordu-
lása), és nem járna olyan jelentős ne-
gatív következménnyel hosszú tá-
von az, ha egyszerűen állandósíta-
nánk a nyári időszámítást (korábbi 
kelést), mert pár év alatt a szerveze-
tünk esetleg alkalmazkodna az új 
időszámítási rendszerhez.

Sötétség és világosság 
Magyarországon

A nyári időszámítás állandósításának 
előnyeit hangoztatók általában azzal 
érvelnek, hogy ebben az esetben a 
tavasz végi és a nyári hónapokban 

továbbra is élvezhetnénk a hosszú, 
világos estéket, s ez jó hatással lenne 
az egészségünkre oly módon, hogy 
több lehetőségünk lenne a szabad-
ban tartózkodnunk és természetes 
napfényben lennünk.

Valóban, a természetes napfény, a 
szabad levegő nagy érték és olyan le-
hetőség, amit érdemes megragadni. 
Sajnálatos módon azonban ebben az 
esetben a nyári időszámítás lenne ér-
vényes a téli, sötétebb hónapokban 
is, amikor ez, a nem-időzónánknak-
megfelelő időszámítás, az ún. 
permanent social jetlag-et (állandó-
sult társadalmi időzóna zavart) ered-
ményezné, amely akár kellemetlen 
meglepetésekkel is szolgálhatna.

A nyári időszámítás állandósítása 
Magyarországon például azzal járna, 
hogy a téli hónapokban (november 
végétől február elejéig) csak reggel 8 
óra után lenne napfelkelte, az év leg-
sötétebb heteiben pedig fél 9-kor kel-
ne a Nap. Igaz, ezekben a sötét regge-
lekkel jellemezhető hetekben a Nap 
délután később is nyugodna, 16:45 és 
18:00 között. Kérdés azonban az, 
hogy vajon ez a késő délutáni (vagy a 
nyári hónapokra jellemző esti órákba 
nyúló) többletnapfény kárpótolna-e 
minket azért, hogy a tél folyamán kö-
rülbelül 11 héten keresztül anélkül kel-
lene elkezdenünk dolgozni, vagy be-
ülni az iskolapadba, hogy aznap ,,reg-
gel” láttuk volna a felkelő Napot.

Nemzetközi tapasztalatok 
tükrében

Két országot mindenképpen érdemes 
megvizsgálnunk Európában, ahol kí-
sérletet tettek egy földrajzilag nem 
megfelelő időszámítás állandósítására. 
Spanyolországban, ami Európa nyuga-
ti felén található, korabeli politikai 
megfontolások alapján bevezették a 
közép-európai időt. A Németország-
hoz való illeszkedés és a Nagy-Britan-
niától való elkülönülés ezen szimboli-
kus lépése miatt Spanyolország földraj-
zi helyzetének megfelelő helyi ideje és 
standard időszámítása között jelenleg 
olyan jellegű az eltérés, amilyen akkor 
lenne Közép-Európában, ha állandó 
nyári időszámításra térnénk át. Azaz 
Spanyolországban későn kel a Nap és 
sokáig van világos esténként.

Érdekes, és a fenti Till Roenneberg-
féle kutatásokat megerősítő az a mód, 
ahogyan erre a spanyol társadalom 

Ezen a ponton túl a két tényező (a 
napkelte ideje és az alvás ideje) már 
nem függ össze egymással. Legköze-
lebb a standard (téli) időszámításra va-
ló visszatérés előtt kezdjük el ismét a 
Naphoz igazítani alvásunkat.

Elmondhatjuk tehát, hogy az iparo-
sodott országok lakói is a hosszúsági 
fokok alapján időzítik az alvásukat, 
amihez a standard időszámítás áll a 
legközelebb. A nyári időszámítás ettől 
való eltérést jelent, amit a cirkadián 
ritmusok nem követnek maradékta-
lanul, vagy legalábbis fél év nem elég 
az alkalmazkodásukhoz.

Napnyugta a sashalmi Reformátorok 
teréről nézve
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földrajzilag megfelelő időzónába. 
Kérdés, hogy ezt a lépést időszerű-
nek tartják-e most megtenni az óra-
átállítás eltörlésével kapcsolatos Eu-
rópai Unió döntése miatt.

A földrajzi Európa másik felén, 
Oroszországban, az óraátállítás eltör-
lésével kapcsolatos tapasztalatok szin-
tén sokatmondóak. A 2011-ben tör-
tént, állandó nyári időszámításra való 
áttérést követően a kora hajnali (értsd: 
éjszakai) kelés állandósulása miatt a 
gyerekek és a kamaszok krónikus ki-
alvatlansága, valamint az aggasztó 
baleseti statisztikák oda vezettek, hogy 
rövid időn belül, 2014-ben, vagyis 
mindössze 3 év után az ország vissza-
tért a standard (téli) időszámításra.

Télen is nyáron?
Az óraátállítás eltörlésének követ-
keztében tehát döntéshelyzetbe ke-
rültünk azzal kapcsolatban, hogy 
melyik időszámítást (standard téli 
vagy nyári) állandósítjuk. A meg-
alapozott döntéshez fontos lát-
nunk, hogy a ,,népszerűbb” nyári 
időszámítás állandósításával gya-
korlatilag a jelenlegi (téli) spanyol-
országi és a 2011-2014 közötti 
oroszországi helyzetbe kormányoz-
zuk magunkat azok ismert előnyei-
vel és hátrányaival együtt, és felme-
rül a kérdés, hogy vajon társadal-
munk spanyol vagy orosz módra 
fog-e alkalmazkodni?

reagált. A spanyol emberek órái ugyan 
megmaradtak közép-európai állás-
ban, a napirendjük azonban átállt a 
hosszúsági foknak megfelelő vagy 
ahhoz közelítő állásba: az órák alap-
ján később (valójában pedig a hosszú-
sági foknak megfelelően) kezdődik 
az iskola, a munka, az ebédszünet, 
stb. Vagyis minden ugyanakkor tör-
ténik, mint a szomszédos országok-
ban, például a nyugat-európai idő 
szerint működő Portugáliában, és 
„mintegy mellékesen”, többet mutat-
nak az órák.

Két fontos tényező árnyalja még 
a spanyol helyzetet. Egyrészt Spa-
nyolországban az ország déli fek-
vése folytán a téli és a nyári nappa-
lok hossza között nincsen akkora 
különbség, mint hazánkban, s az, 
hogy télen nem rövidülnek meg 
annyira a nappalok, megkönnyíti 
az alkalmazkodást. Másrészt a spa-
nyol szieszta-kultúra részben lehe-
tővé teszi az elmaradt éjszakai al-
vás nappali pótlását.

Úgy tűnik tehát, hogy a spanyo-
lok az évtizedek során képesek vol-
tak valamennyire alkalmazkodni 
(kivédeni a társadalmi időzóna za-
vart), oly módon, hogy gyakorlati-
lag az életmódjukat nem az órák-
hoz, hanem a Nap állásához igazí-
tották. Időről időre azonban felme-
rülnek olyan vélemények, hogy az 
országnak újból vissza kéne térnie a 

Azaz, esetleg elkezdünk olyan na-
pirendi változtatásokat kieszközöl-
ni, amilyeneket spanyol honban fo-
ganatosítottak? Ilyen lenne a 9 órai 
vagy még későbbi iskolakezdés, 
munkakezdés, kései nyitva tartás. 
Kérdés persze, hogy ebben az eset-
ben nyernénk-e egyáltalán valamit a 
kései világossággal, hiszen pontosan 
annyi idővel kellene tovább dolgoz-
nunk, amennyit látszólag nyertünk.

Vagy az állandó nyári időszámítás 
orosz változatára szakosodnánk in-
kább? És valóban elszántan belevetnénk 
magunkat a hajnali sötétségben való 
munkakezdésbe egy délutáni vagy es-
ti világosabb óráért cserébe? Mint lát-
tuk, ezt az oroszok sem bírták sokáig.

Ha azonban az állandó standard 
(téli) időszámításra állnánk be, ak-
kor ugyan nem kellene olyan ko-
rán felkelnünk, mégis számolnunk 
kellene azokkal az elégedetlenke-
dő hangokkal, amik a viszonylag 
korai sötétedés miatti nemtetszés 
hangjai lesznek. De vajon az ő 
hangjuk hangos lesz-e annyira, 
hogy elvonja a döntéshozók figyel-
mét azon társadalmi csoportokról, 
akik a nyári időszámítás állandósí-
tása esetén a leginkább ki lesznek 
téve az egészségügyi kockázatnak?

A gyerekek, akiknek esélyük sincs vé-
leményt nyilvánítani (és akiket egyéb-
ként még a munkakezdés előtt visznek 
óvodába, iskolába) és a még tanuló fia-
talok fogják leginkább megsínyleni a 
felkelő Nap hiányát a téli hónapokban. 
Emellett a korai munkakezdéssel dol-
gozókra és a bagoly kronotípusba tar-
tozókra valószínűleg szintén nagyobb 
egészségügyi kockázatot ró majd, ha 
olyan döntés születik, amelynek értel-
mében télen is a nyári időszámítás sze-
rint kell élnünk Magyarországon.

Reménykedünk benne, hogy ez 
nem következik be, és a földrajzilag 
megfelelő, téli időszámítást preferá-
ló döntés születik hazánkban, mert 
belátjuk, hogy érdemesebb megbe-
csülni a felkelő Napot.

Rónai Katalin ZsuZsanna 
BódiZs RóBeRt

Alkony a Rajna felett
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

ladja a 600-at. Nyugat felé a Cseh-medencéig, keleten az orosz Távol-Keletig 
értek el, és Magyarországon is él hat fajuk. Ez a szám eltörpül Közép- és Bel-
ső-Ázsia fajgazdagságához képest, bár bőven jut belőlük a Balkán-félszigetre 
és az Ibériai-félszigetre is. Mongóliában 17 faj és 16 alfaj előfordulásáról van 
tudomásunk, ezek szinte valamennyien kizárólag az ország területén élnek.

A gyalogcincérek általában tavasszal jelennek meg – a magasabb 
hegységekben gyakran még a hó teljes elolvadását sem várják meg. A 
kifejlett bogarak a növényzeten legelésznek, a nyári kánikula idejére 
már le is rakják petéiket, majd eltűnnek. Amikor ez a cikk megjelenik, 
Magyarországon akkor indul a gyalogcincérek csúcsszezonja.

Merkl Ottó

A cincérek túlnyomó többsége lárva korában elhalt fákban fejlő-
dik. Mongólia nagy része fátlan sivatag vagy sztyepp, Kaszab 
Zoltán, a magyar zoológia egyik legnagyobb alakja mégis nagy-

jából ezer cincérpéldányt hozott haza az ottani expedícióiról. Hogyan le-
hetséges ez? Úgy, hogy a zsákmány 90 százaléka gyalogcincér volt.

Maga Kaszab Zoltán (1915, Farmos – 1986, Budapest) fizetés nélküli 
gyakornokként kezdett dolgozni 1937-ben Budapesten, a Magyar Termé-
szettudományi Múzeum Bogárgyűjteményében, és 1985-ben főigazgató-
ként ment nyugdíjba. A múzeum volt élete során az egyetlen munkahelye. 
A bogarak (Coleoptera) rendjén belül a gyászbogarak (Tenebrionidae) 
családjának világszerte elismert szakértője volt. Ebből a családból 
olyan gyűjteményt hozott létre, amely a tudományos körök szerint mind 
a mai napig a maga nemében a legjobb a világon. Természetesen Ma-
gyarország bogárfaunáját is gyűjtötte és kutatta. A Természettudomá-
nyi Múzeum ma nagyjából hárommillió bogárpéldányt őriz a Föld szinte 
minden tájáról, és mivel valamennyi hazai bogárfaj képviselői megtalálha-
tók benne, a legteljesebb ilyen jellegű gyűjtemény országunkban. Létre-
hozásában Kaszab Zoltánnak meghatározó szerepe volt. 

Kaszab Zoltán a tudományos világ legnagyobb elismerését kétségkívül 
mongóliai gyűjtéseivel vívta ki. Az 1960-as években hat alkalommal járt 
Mongóliában, amelynek állatvilágát akkoriban még nagyon kevéssé is-
merték. Egyszemélyes expedícióin – melyeken csak a terepjárót vezető 
sofőr kísérte el – bejárta a távoli ország minden tájegységét, a fagyos 
hegyvidékektől a forró Góbi sivatagig. Összesen majdnem félmillió állat-
példányt hozott haza, melyek ma a Természettudományi Múzeum féltett 
kincsei közé tartoznak. Szinte minden bogárcsoportból bőségesen gyűj-
tött Mongóliában, így cincérekből (Cerambycidae) is, melyek közül a már 
említett gyalogcincérek (a Dorcadionini nemzetség tagjai) tették ki szerze-
ményeinek túlnyomó többségét. A gyalogcincérek onnan kapták nevü-
ket, hogy hártyás szárnyuk nem lévén, nem tudnak repülni. A talajon 
mászkálnak, legfeljebb a lágyszárú növényekre kapaszkodnak fel. De 
hol él a lárvájuk, ha nincsenek fák a közelükben? A talajban, főleg pá-
zsitfüvek, illetve néha nősziromfélék gyökerei között.

Mivel a gyalogcincérek nem repülnek, és igazából gyalogolva sem tudnak 
túl nagy távolságokat megtenni, nyilvánvaló, hogy elterjedésüknek egy-
egy nagy folyó vagy magashegység gátat szab. Ha pedig az egyes 
populációk ilyen könnyen elszigetelődnek egymástól, az a faj- és 
alfajképződés melegágya. Az ismert gyalogcincérfajok száma jóval megha-

GYALOGCINCÉREK A 
MONGOL PUSZTÁKRÓL

Eodorcadion humeralis impluviatum, nőstény (balra) és Eodorcadion 
maurum, hím (NÉMETH TAMÁS ÉS GRABANT ARANKA FELVÉTELEI)

Eodorcadion heros, hím

Kaszab Zoltán Kelet-Mongóliában, Cagan Nuur falu közelében, 1968 
júniusában (KASZAB ZOLTÁN FELVÉTELE)
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Az ősrobbanás utáni töredékmásodpercekben az egész akko-
ri univerzumot még kvark-gluon plazma töltötte ki. Ma már 
azonban csak rendkívül különleges körülmények között lehet 
előállítani ezt az egzotikus állapotú anyagot. Ilyen hely a CERN 
Nagy Hadronütköztetője, vagyis az LHC, ahol Varga-
Kőfaragó Mónika fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóintézet 
munkatársa az ALICE nevű detektorral vizsgálja a kísérle-
tek során létrejött részecskéket. A fiatal szakemberrel arról 
beszélgettünk, milyen eszközöket fejleszt, hogyan végzi a 

kutatásokat, és mi köze mindennek a rák kezeléséhez.

AZ ŐSROBBANÁSTÓL  
A RÁK KEZELÉSÉIG

Erről az anyagról úgy gondoljuk, 
hogy egy nagyon sűrű, de tökéletes 
folyadék és az ősrobbanás utáni töre-
dékmásodpercben ez töltötte ki az 
univerzumot. 
– Látják ilyenkor a kvarkokat és a 
gluonokat meg a kvark-gluon plaz-
mát, vagy kapnak egy csomó adatot, 
ami utal arra, hogy mi keletkezett?
– Az utóbbi. Szabad kvarkokat egy-
általán nem lehet megfigyelni. 
Mi a kirepülő kvarkot nem 
mint részecskét látjuk a detek-
torban, hanem egyirányba kire-
pülő rengeteg részecskeként. 
Ezeket hívjuk jeteknek. A 
kvark-gluon plazmát pedig már 
csak a kifagyott darabjaiból 
fogjuk látni. Ahhoz szoktam 
hasonlítani, hogy ha egy szobá-
ban egy vízzel teli és egy üres 
lufit lövünk szét egymás után, 
akkor a falon látható nyomok-
ból meg lehet állapítani, hogy 
milyen anyag volt benne. 
– Ez eddig elég egyszerűen 
hangzik. Tehát nem a nyomo-
kat nézik, hanem egy csomó 
adatot kapnak.

– Nézzük a nyomokat is. Azt a részt, 
ahol az ütközés után kirepülnek a ré-
szecskék, hagymahéjszerűen körbe-
vesszük detektorokkal. Minden egyes 
detektoron, ahol átrepül a részecske, 
nyomot hagy és ezekből utólag, 
szoftveresen állítjuk össze annak a 
képét, hogy merre repült, milyen tö-
megű, milyen típusú, milyen energi-
ájú, milyen impulzusú részecske volt. 

– Csillebércen, a Wigner Kutató–
intézetben beszélgetünk, mintegy 
1000 kilométerre az LHC-től. Ön 
tagja a magyar ALICE csoportnak, 
de itthonról is tud kutatni, vagy 
mindig ki kell utaznia a CERN-be?
– Minden kutatócsoport, amely tagja 
a kollaborációnak, hozzáfér az összes 
adathoz és mivel a munka nagy ré-
sze számítógépen történik, igazá-
ból mindegy, hogy az ember hol ül 
a világban. Persze nem a saját kis 
laptopunkat használjuk, hanem a 
nagy központi adatbázist, és ter-
mészetesen gyakran dolgozunk 
kint a CERN-ben is. 
– Hogyan dolgozik ALICE-szal? 
– Az egyik kutatási területem a ne-
hézion-fizika. Az ALICE az LHC 
négy nagy detektorának egyike. 
Neve az A Large Ion Collider 
Experiment rövidítéséből ered, tehát 
nehézionok ütközését figyeljük meg. 
Ez azt jelenti, hogy ólom-ólom és 
proton-proton ütközések eredmé-
nyét hasonlítjuk össze. Azt próbá-
lom megnézni, hogy az ütközésben 
keletkező kvarkok hogyan hatnak 
kölcsön a kvark-gluon plazmával. 

Egy ólom-ólom ütközés képe az ALICE-detektorban 
(FORRÁS: ALICE CERN)
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– Annak, aki az adatok elemzésével 
foglalkozik, nem sokat változtat a 
munkáján, hogy működik-e éppen a 
gyorsító vagy sem. Amíg vannak 
adatok, amiket fel lehet dolgozni, 
addig nekünk bőven van mit csinál-
ni. Csak a 2018 végén felvett ólom-
ólom ütközési adatok feldolgozásá-
val is el lennénk néhány évig. 
– Itt minden a technikáról szól, meg 
arról, hogy minden eddiginél egyedibb 
berendezéseket építsenek. E mellett 
van még szerepe a kutató kreativi-
tásnak?
– Mindenképpen van. Abban a ré-
szében is, hogy konkrétan milyen tu-
lajdonságait vizsgáljuk az anyagnak. 
A PhD ideje alatt még a témavezető 
mondja meg, de ahogy szép lassan 
halad az ember a pályán, előbb-utóbb 
neki kell megmondania, mi az az ér-
dekes irány, amivel érdemes foglal-
kozni. Amikor olyan nagy leállás 
van, mint a mostani, nekünk kell 
meghatározni, milyen fejlesztéseket 
érdemes végezni. Amikor 2013-ban 
kikerültem a CERN-be, már bőven 
eldőlt, hogy a mostani leálláskor mit 
kell majd csinálnunk. Tehát nem 
most kell eldöntenem, hogy jövőre 
mit fogok csinálni, hanem 5-10 évre 
előre kell tervezni. Már a következő 
nagy leálláskor elvégzendő fejleszté-
seken gondolkodunk, sőt azon is, 
hogy az LHC után mi az, amit érde-
mes lenne vizsgálni. 

Trupka ZolTán

fókuszálni a tumorra, így kritikus szer-
vek környékét is lehetne kezelni és ke-
vesebb a mellékhatása, mert az ép szö-
veteket kevésbé roncsolja. Viszont ah-
hoz, hogy pontosan tudjuk, hol áll meg 
a proton, nagyon jól kell ismernünk a 
tumor előtti szövetek energiaelnyelő 
képességét. Ezt az ismeretet CT-ké-
pekből nyerjük jelenleg, amiket foto-
nokkal állítanak elő. De amikor átszá-
mítjuk a fotonokból nyert energiael-
nyelő képességet protonokra, van egy 
kis bizonytalanság. Ha ugyanezt a CT-
képet protonokkal tudnánk előállítani, 
a bizonytalanságot 7-8 százalékról fél 
százalék alá lehetne csökkenteni! 
– Hol tartanak a fejlesztésben?
– Az ALICE-nál viszonylag nagy 
energiájú részecskéket kell a detek-
tornak érzékelnie. Most azt tesztel-
jük, hogy sokkal kisebb energián ho-
gyan viselkedik és egyszerre hány 
részecskét lehet vele érzékelni. 
Az ALICE-ban azt figyeljük, hol 
ment át egy részecske, itt viszont ar-
ra lesz szükség, hogy helyet és ener-
giát is mérjünk vele, mert azt akar-
juk kideríteni, hogy amikor átrepül 
egy proton a páciensen, mennyi 
energiát veszít. A műszerben felvált-
va van egy érzékeny detektor, aztán 
egy alumínium réteg, majd megint 
egy detektor, és így tovább. Össze-
sen 41 réteg és így azzal mérjük az 
energiát, hogy meddig jutott benne 
a proton. A prototípus remélhetőleg 
még idén meglesz. 
– Most, hogy nem működik az 
LHC önkéntelenül is felmerül a 
kérdés: mit csinál egy részecskefizi-
kus részecskegyorsító nélkül?

Ezeket az adatokat használjuk a 
kvark-gluon plazma vizsgálatához. 
Mindez persze csak elmondva ilyen 
egyszerű. Egyebek mellett nekünk is 
szembe kell néznünk a big data prob-
lémával. Másodpercenként akár 600 
millió ütközés is történhet, ez 2-4 
GB-nyi elmentett adatot jelent, szin-
tén másodpercenként. Ezeknek a je-
leknek a szűrése, azonosítása, értel-
mezése, feldolgozása külön történet.
– Akkor inkább azt kérdezem, ho-
gyan vesz részt a műszerfejlesztésben.
– A műszerfejlesztés a másik témám. 
Tavaly decemberben – várhatóan két 
évre – leállították az LHC-t. A kar-
bantartás mellett fel is újítják a gyor-
sító nagy részét és részben a kísérlete-
ket is. Az ALICE-ben is komoly vál-
tozások lesznek. Például a legbelső, 
úgynevezett nyomkövető detektort 
le fogják cserélni egy újra. Ennek a 
fejlesztésében is részt vettem. Ebben 
szilícium lapocskák az érzékelők, és 
ha átmegy rajtuk egy részecske, ak-
kor az elektron lyukpárokat kelt és az 
elektronokat kiolvassuk. A detektor 
1024x512 pixeles, vagyis félmillió pi-
xelünk van egy pici 3 cm x 1,5 cm 
méretű lapocskán. Úgy kell elképzel-
ni, mint a mobiltelefon kameráját, 
csak azt látható fényre optimalizál-
ták, ezt pedig az LHC energiáján 
történű ütközésekben keletkező töl-
tött részecskékre. Ebből fognak be-
szerelni több ezer darabot. 
– Ha ilyen nagy a hasonlóság, akkor 
fel lehet használni ezeket az érzéke-
lőket másra is?
– Igen, sőt olyannyira, hogy most egy 
proton-CT eszközön dolgozom nor-
vég egyetemekkel együttműködésben. 
Az ALICE-hoz kifejlesztett érzékelőt 
orvosi alkalmazásra is szeretnénk hasz-
nálni, méghozzá a rák kezelésének 
pontosítására. Jelenleg ha sugárkezelés-
sel próbálják elpusztítani a rákos daga-
natokat, többnyire fotonokkal sugá-
rozzák be. Ennek az a hátránya, hogy a 
fotonok legnagyobb része ott nyelődik 
el, ahol belépnek a szövetbe. Ha beljebb 
van a tumor, rossz helyen okozzuk a 
legnagyobb roncsolást. Viszont be lehet 
sugározni töltött részecskékkel is. Ezek 
viszonylag kevés energiát adnak le be-
lépési helyükön, és ott adják le a legtöb-
bet, ahol megállnak. Utána pedig iga-
zából semmit. Azt, hogy hol álljanak 
meg a protonok, pontosan tudnánk 

A kutatást az NKFIH 
OTKA K120660 

pályázat támogatta

Az ALICE-detektor vázlatos felépítése (FORRÁS: ALICE CERN)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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V irágok nyitják a tavaszt, ők most köszöntik az új évet. A kozmikus körforgásban a napfordulóval kez-
dődött az új ciklus, mintegy negyed keringéssel ezelőtt, ám a táj még mindig télutó: kopasz ágak, 

avar… De talán csak a böjti szelektől nem hallani a kattanásokat; a hosszabb nappalok, a meredekebb nap-
sugarak most állítgatják át az élet kapcsolóit. Egyszerre szerény, pici virágok szirmai pattannak… Picik? 
Hatalmasak! Egy csepp nektárt nyújtanak az áttelelőknek, ami most az élet folytatása. A kínálók önös mel-
lékszándéka is ez, s talán a néző-olvasóé is: újrakezdeni ismét ugyanúgy, ha szerencsénk van, kicsit jobban…

H. J. 
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6

1. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.
com) –  Sáfrány – A napfényben szinte világít 

a pucér földön

2-3. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@
gmail.com) – Kockáztatva – Ez nem az ibolya 
jellegzetes, fodros levele, más meg itt még 

nem bontott friss levelet. Aztán a levél átlib-
ben egy korhadó fadarabra, ahol alaposan 

szemügyre vehetjük régi ismerősünket. A rej-
tőzés mesterműve most inkább magára vonja 

a figyelmet. Ám a pille éhes.

4. Fejes Nikolett (Debrecen, fejes.nikolett1@
freemail.hu) – Apró szépség

5. Szántói Krisztián (Sümeg, szantoik@gmail.
com) – Tavaszi hérics – Déli hegyoldalon

6. Balogh Lajos (Szombathely-Herény) – 
Virágtündér Kert – Téltemetők

Kérjük, megmutatni szánt képét 
jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre, és a tárgy-
rovatba írja: ét-galéria. Jutalma a „kiál-
lításban” megnyilvánuló elismerés.  

A hónap képe 5000 Ft díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 

4

5
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LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Benedek Máté feladványa

A számmal jelölt képek közül melyik illik a másik hat közé?

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Püspökladány

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: C

(Felváltva következnek a sokfogú és a négyfogú sárkányok. Hátu-
kon lévő pöttyeik száma a velük szemben lévővel összesen 8. Ha 
az óramutató járásával megegyező irányban nézzük őket, taréjuk 
színe megegyezik az előttük, pöttyeik színe pedig a mögöttük lé-

vő sárkány mezőjének háttérszínével.) 

Hány éves Dóri, ha az apukája 4 évvel idősebb az anyukájánál, 
aki pedig kétszer annyi idős, mint az első gyermeke, akinél Dóri 

5 évvel fiatalabb? A család összéletkora 167 év.

Mely számok illenek a következő oszlopba?



Az evés mint merész kaland

E rovat előző cikkében egy olyan ku-
tatásról volt szó, amelyből kiderült, 
hogy az emberek sokszor azért választ-
ják az egészséges étel helyett az egész-
ségtelent, mert az az előítélet él ben-
nük, hogy ami egészséges, az kevésbé 
finom. Emellett az is számít, hogy ha 
túl erőteljesen akarnak valakit rábe-
szélni valamire, például arra, hogy 
egészségesen táplálkozzon, akkor köny-
nyen felébredhet benne a „csak azért is” 
típusú ellenállás. Ám lehet, hogy az 
egészségtelen – kalóriadús, erősen cuk-
rozott vagy éppen túl sós, zsírban sült 
– ételeknek más varázsuk is van: fo-
gyasztásuk erősítheti a társas kapcsolato-
kat. Ezt a meghökkentő, és látszólag 
teljesen értelmetlen ötletet az UCLA 
két kutatója, Jenna R. Cummings és 
A. Janet Tomiyama vetette föl – és 
nem alaptalanul…

Cummings és Tomiyama abból indult ki, hogy egy 
olyan világban, ahol állandóan figyelmeztetnek ben-
nünket az egészségtelen ételek kockázataira, az ilyen 
ételek fogyasztása vagány tettnek, a veszéllyel dacoló 
merész kalandnak tűnhet. Márpedig ismert dolog, 
hogy ha többen együtt részt vesznek valamilyen koc-
kázatos kalandban, az fokozhatja közöttük az össze-
tartozás érzését. Ezt az egyébként tapasztalatból is jól 
ismert jelenséget támasztja alá például az a kísérlet, 
melyben házaspárokat kértek arra, hogy tíz egymást 
követő héten egy-egy alkalommal vegyenek részt kö-
zösen valami olyan tevékenységben, melyet kellemes-
nek tartanak. Más házaspároknak viszont ugyanilyen 
gyakorisággal számukra izgalmas elfoglaltságban kel-
lett együtt részt venniük. Akik izgalmas kalandokban 
vettek részt, azoknak a tízhetes időszak végére lénye-
gesen nagyobb mértékben nőtt a kapcsolattal való elé-
gedettségük, mint a többieknek.

A kérdés tehát: lehet-e a „veszélyes” ételek közös fo-
gyasztása is összekovácsoló erő? Cummings és 
Tomiyama kísérletében száz személy vett részt, még-
pedig egy jó barátjával együtt. A kísérlet célja – a ku-
tatók meséje szerint – turmixitalok véleményezése 
volt. A baráti párosok kétfajta turmix közül választ-
hattak, de mindkettőjüknek ugyanolyan italt kellett 
megkóstolniuk. Az egyik turmix igazi „bűnös élvezet” 

volt, a leírás szerint zsíros tejből, sok cukorral készült 
és 620 kalóriát tartalmazott, a másik ellenben könnyű 
és egészséges ital volt, zsír és hozzáadott cukor nélkül, 
mindössze 140 kalóriával.

Miután a baráti párosok a kóstolás ürügyén elfo-
gyasztották az italt, a pszichológusok jó néhány kér-
dőívet kitöltettek velük, többek között olyanokat is, 
melyek azt mérték, mennyire érzik szorosnak kap-
csolatukat azzal a barátjukkal, akivel a kísérletre ér-
keztek. Nos, az egészséges italt kortyolgatókhoz ké-
pest azok, akik a „bűnös élvezetben” vettek részt, köze-
lebb érezték magukat barátjukhoz, különösen akkor, ha 
egyébként az életben odafigyeltek a diétás szabályok-
ra. Ilyenkor ugyanis az, hogy a cukros-zsíros turmix 
elfogyasztásával kirúgtak a hámból, még inkább me-
rész kalandnak tűnt.

Ez a kutatás is megvilágít egy apró részletet, mely 
közelebb visz annak megértéséhez, hogy miért ra-
gaszkodnak annyira az emberek az egészségtelen éte-
lek fogyasztásához. Cummings és Tomiyama kísérle-
te természetesen nem ad átfogó magyarázatot, azt 
azonban jelzi, hogy az étkezésnek számtalan lélektani 
vetülete van, és olyan – tudattalan – folyamatok is 
működésbe léphetnek, melyek könnyen gyengíthetik 
az elsősorban észérveken alapuló közegészségügyi 
kampányok hatását.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Az ár nem számít (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Vérből mérhető fájdalom

Az orvostársadalom egyik álma 
vált valóra: sikerült olyan tesztet 

létrehozni, mely a vérben található 
biomarkerekből tárgyilagosan hatá-
rozza meg, milyen mértékű a páciens 
fájdalma. Az Indiana University School 
of Medicine (USA) új fejlesztése segít-
het az opiát típusú fájdalomcsillapítók 
helytelen használatának legyőzésében. 
Az Alexander Niculescu pszichiátria 
professzor által vezetett kutatás során 
több száz páciens követését végezték 
el, hogy kidolgozzák a tesztet, mely a 
vérből tárgyilagosan kimutatja, 
mennyire komoly a páciens fájdalma. 

„Egy olyan vérteszt prototípusát fej-
lesztettük ki, mely tárgyilagosan meg tud-
ja mutatni az orvosnak, hogy a páciens-
nek van-e fájdalma, és az milyen komoly. 
Mivel a fájdalom egy szubjektív érzés, 
mostanáig csupán a páciens beszámolójá-
ra vagy az orvos megfigyeléseire hagyat-
kozhattunk” – mondta Niculescu.

A kutatás során a vér biomarkereit 
figyelték meg. Ahhoz hasonlóan, 
ahogy a vérben található glükóz meg-

neki, akkor felírták a fájdalomcsillapí-
tót. Mostanra látszik, hogy ez a hozzá-
állás óriási problémát okozott. Muszáj 
alternatívát találnunk az opiátokra, az 
embereket pedig pontosan kezelnünk” – 
mondta  Niculescu.

A fejlesztés a tárgyilagos fájdalom-
mérésen túl azt is lehetővé teszi, 
hogy a páciens egyéni panaszaira 
leginkább hatékony fájdalomcsilla-
pító kiválasztásában segítse az or-
vost. „A biomarker olyan, mint egy ujj-
lenyomat. Összevetve egy adatbázissal 
kiderül, mely hatóanyagok fogják nor-
malizálni a páciens állapotát” – ma-
gyarázta Niculescu. Az új felfedezés 

Energiatakarékosság és víz

A víz világnapján, március 21-én 
és 22-én immár ötödször ren-

dezték meg Szigetmonostoron az 
ÖKO-Szigetet. Nem véletlen az ál-
talános iskolás korosztálynak szóló 
esemény helyszínválasztása: főváros-
unk ivóvizének 80 százaléka a 
Szentendrei-szigetről, a Szigetmo-
nostor környéki kutakból szárma-
zik, így ideális helyszín ivóvízkin-
csük értékének szemléltetésére.

A kétnapos programsorozatra Szi-
getmonostor 100 kilométeres körze-
téből hívtak meg iskolákat. Budapest-
ről, Telkiből, Fótról, Dunakesziről, 
Érdről, Szentendréről, Budakalász-
ról, Nagytarcsáról, Dunabogdányból 
és természetesen Szigetmonostorról 
érkeztek gyerekek és kísérők, ösz-
szesen csaknem ezren. A rendezvény 
fővédnöke Áder János köztársasági 
elnök volt – az ez évre kiemelt témá-
nak pedig a környezettudatos ener-
giagazdálkodást választották. Ennek 
jegyében tartották meg előadásaikat 
a meghívott előadók is.

giák – véleménye szerint a megújuló 
energiaforrások használatának legna-
gyobb nehézségére, az energiatárolás-
ra 10 éven belül villámgyorsan elter-
jedő, gazdaságos megoldások fognak 
születni. Lányi András, az ELTE 
egyetemi docense, az ÖKO-Sziget 
szakmai védnöke sokkal pesszimis-
tább húrokat pengetett: rámutatott, 
hogy olyan társadalmi változásokra 
lenne szükség a párizsi klímaegyez-
mény céljainak eléréséhez, amelyhez 
távlati gondolkodás lenne szüksé-
ges. Jelenleg úgy tűnik, a társadalom 

növekedett szintje a cukorbetegség 
biomarkere, az újonnan megfigyelt 
biomarkerek a fájdalom mértékéről 
adnak tájékoztatást. Mivel az Ameri-
kai Egyesült Államokban rendkívüli 
mértékben nőtt az opiát típusú fájda-
lomcsillapítók túladagolása, időszerű, 
hogy a pontosabb gyógyszerezéshez 
az orvosok eszközt kapjanak.

„Az „opiátjárvány” azért tudott kifej-
lődni, mert az orvosok túl sok függőséget 
okozó gyógyszert írtak fel, mivel nem 
volt arra tárgyilagos mérési eszköz, hogy 
a páciensnek van-e fájdalma, és valójá-
ban mekkora. Jó alternatívára sem volt 
gyakorlat. Ha a személy azt mondta, fáj 

Harmat Ádám, a WWF Éghajlat-
változás és energia programjának ve-
zetője felvázolta a problémákat, ame-
lyet a fosszilis energiahordozók hasz-
nálata okoz és okozott. Ifj. Chikán 
Attila, az ALTEO Energiaszol-
gáltató Nyrt. vezérigazgatója ezen 
problémák lehetséges megoldásaira 
hívta fel a figyelmet, a megújuló 
energiák szerepére mutatott pél-
dákat vállalatának portfóliójából. 
Pozitív hangvételű előadásában 
rámutatott, hogy milyen gyorsan 
fejlődnek az energetikai technoló-
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tehát az opiátok kiváltásában is segít-
het amellett, hogy jelentős lépést te-
szünk általa a precíziós medikáció felé 
a fájdalomcsillapítás területén. „Bár-
mely területen az a cél, hogy a pácienst 
olyan gyógyszerrel kezeljük, mely a legna-
gyobb haszonnal és a legkisebb kárral jár. 
A precíziós gyógyszereléssel elkerülhetők 
az olyan nagy léptékű problémák, mint az 
opiátjárvány” – tette hozzá  Niculescu.

A fejlesztés harmadik haszna, hogy 
mérni tudják azon biomarkereket 
is, melyek a kliens jövőben kialaku-
ló fájdalmára figyelmeztetnek, így 
előre jelezhetővé válik a krónikus 
fájdalom. Niculescu érdekes rész-
letekkel is szolgált a kutatás mene-
téről: „Olyan fájdalom-biomarkereket 
kerestünk, melyek általánosak. Ada-
taink azonban arról árulkodnak, hogy 
vannak biomarkerek, melyek a nők, 
mások a férfiak esetében működnek job-
ban. Lehetséges, hogy vannak markerek, 
melyek inkább fejfájást jeleznek, mások 
kötőszöveti- vagy izomfájdalmat, és így 
tovább. Ezen a területen szeretnénk to-
vább haladni a kutatással.”

Indiana University

Az évgyűrűkből ugyanis nem kizá-
rólag a fa kora ál lapítható meg. 
A növekedés körülményei, illetve 
mértéke, az élőhely, az éghajlat, a te-
rület lejtése és vízzel való ellátottsága 
mind nyomot hagynak a növényben.

Az évgyűrűk vizsgálatából kiderült, 
hogy a vízfelhasználásban érintett 
területeken élő fák érzékenyebbé 
váltak a nyári aszályokra a vízkiter-
melés megkezdését követően. 
Ez főképp növekedésükre van hatás-
sal, amit a száraz időszakok alatt keske-
nyebbre növő gyűrűk bizonyítanak.

Elmondható tehát, hogy a talajvíz 
mennyiségének, illetve felszínhez 
való közelségének csökkenése negatí-
van befolyásolja a fák növekedését és 
fejlődését. Mivel a csökkenő talajvíz-
szintből nem tudnak vizet felvenni, 

nehezebben viselik el a nyári száraz-
ságokat és fokozottabban megsínylik 
a csapadék nélküli időjárást.

Érdekesség, hogy a vizsgált terü-
leten a hőmérséklet nem befolyásol-
ta a fák növekedését, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a meleg 
időszakokat probléma nélkül ké-
pesek lennének átvészelni, ameny-
nyiben adott hozzá a megfelelő víz-
mennyiség. 

A jövőben fokozódhat a nyomás az 
erdőkön a vízkivonás és a gyakoribb, 
szárazabb időszakok összeadódó ha-
tása miatt. Ezért a vízkitermelést 
úgy szükséges megtervezni, hogy az 
ne befolyásolja a fák életkilátásait és 
az erdők más közösségeit sem. A ku-
tatók ezért a kitermelés csökkentésé-
ben látják a megoldást.

DáviD Tibor

egyik elemének (sem a politikusoknak, 
sem a gazdasági szereplőknek, sem a 
magánembereknek) nem tartozik a pri-
oritásai közé, hogy unokáinknak élhető 
Földet örökítsünk át.

A rendezvény célja persze éppen az 
volt, hogy ezen változtasson. A ko-
moly előadásokon kívül az általános 
iskolás célközönséget rengeteg más 
program is segítette, hogy megis-
merje és magáénak érezze a környe-
zeti problémákat. Az Öko-játszótéren 
töltött játékos tanulás után farmlátogatá-
son vettek részt, ahol a lokális és a távol-
ról érkező élelmiszereknek az energia-
felhasználással kapcsolatos összefüggé-
seire ébredhettek rá. A 3-4. osztályosok 
klímakiállítás keretében ismerkedtek 
meg a környezeti problémákkal, az 5-6. 
osztályosokat egy, a szervezők által 
fejlesztett megújulóenergia-tanösvény 
várta, a 7-8. osztályosok ökolábnyom 
workshopon vehettek részt. A tudo-
mány, a természet és a környezetvéde-
lem szépségeire a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park, az MTA Ökológiai Kutatóköz-
pont és az Országos Meteorológiai 
Szolgálat szakemberei is felhívták a 
figyelmet, akiknek standjait szabad 
programok keretében látogathatták a 
gyerekek.

P. B.

Szomjazó fák

A folyók, tavak, tengerek látvá-
nya, vagy a szemünk elé képzelt 

hatalmas víztömegek képe gyakran 
elfeledteti velünk, hogy nem csak a 
föld felett, hanem alatta is jelentős 
vízmennyiséget találhatunk. A ta-
lajvizet a növények és az emberek 
egyaránt használják, egyre növekvő 
mértékű a mezőgazdasági, ipari és 
lakossági alkalmazás. A növények 
közül sok faj részben, vagy egészben 
a talajvízre hagyatkozik. E készletek 
azonban végesek, és túlzott haszná-
latukat vagy kimerítésüket elsősor-
ban a növényzet érezheti meg. 

Ahogy a Freiburgi Egyetem leg-
frissebb tanulmányában olvasható, az 
elmúlt évtizedek folyószabályozásai, 

valamint a fokozódó lakossági és ipa-
ri célú vízkivonások okozta talajvíz-
szint-csökkenés különösen megterhelő 
az ártéri erdők fái számára. Ráadásul 
az éghajlatváltozással járó, gyakrabban 
előforduló és hosszabb ideig tartó szá-
razságok intenzívebb talajvíz-felhasz-
nálást eredményezhetnek, így nehezít-
ve tovább a növények vízfelvételét.

A kutatás az ártéri erdők faállomá-
nyának jelentős részét kitevő kocsá-
nyos tölgyre fókuszált, ugyanis korábbi 
eredmények alapján ismert, hogy ez a 
faj a többinél érzékenyebb a környezeti 
változásokra. A kutatók arra szerettek 
volna választ kapni, hogy a csökkenő 
talajvízszint és a nyári szárazság mek-
kora hatással van a tölgyek életére.

A Rajna menti vizsgálat három er-
dőt érintett, melynek fáiból az elem-
zéshez évgyűrű-mintákat vettek.  
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Határtalanul gondos apák

A népszerű mondás is, miszerint 
„Anya csak egy van”, az anyák 

utódgondozásban betöltött, az apáé-
nál általában hangsúlyosabb szerepé-
re utal. Az evolúcióbiológiában ren-
geteg tanulmány foglalkozik ma-
napság is annak megértésével, mi-
lyen szelekciós hatások alakítják 
egyes fajok, rokonsági körök eseté-
ben az utódgondozást – ezen belül is 
azt, hogy vajon melyik szülő fog időt és 
energiát fordítani az utódokra. E vizs-
gálatok értelemszerűen azt a kérdést 
helyezik előnybe, hogy vajon „miért 
éri meg” az anyának az utódokkal 
maradni. 

Csak kevés olyan állatcsoportot 
ismerünk, ahol a kizárólagos apai 
gondozás megjelenne, nemhogy 
viszonylag gyakori volna. Ilyenek 
például a halak – az ivadékgon-
dozást folytató fajok esetében az 
egyszülős apai gondozás tekinthető 
sokszor jellemzőnek. Ezt a halak 
esetében azzal magyarázzák, hogy 
íváskor a párból a hím bocsájtja ki 
másodiknak az ivarsejtjeit – vagyis 
a nősténynek van előbb alkalma a 
„dezertálásra”. Vagyis ha az adott 
faj esetében az utódgondozás adap-
tív (szükséges), a hím lesz az, aki 
„ottragad” az utódok mellett.

Talán ennél is érdekesebb hely-
zet alakult ki egyes újvilági pók-
fajoknál, amelyeknél úgy tűnik, a 
hímek számára egyenesen „presz-
tízskérdést” jelent a minél látvá-
nyosabb apai helytállás. Az ilyen 
pókoknál ugyanis a nőstények 
azokat a hímeket részesítik előny-
ben, amelyek petékre vigyáznak. 
Lehetőleg minél többre! Ez egy 
öngerjesztő folyamat, ahol a leg-
gondosabb apák egyre nagyobb 
petehalmazt őriznek, és ennek lát-
ványa egyre több potenciális part-
nert vonz hozzájuk. 

ÉT-ETOLÓGIA

Brazil és Costa ricai kutatók most 
azt vizsgálták, hogy egy kaszáspók 
faj, a Quindina limbata esetében a 
hím utódgondozó viselkedés egy 
különösen szélsőséges formája, a má-
sok petéinek „örökbefogadása” vajon 
ténylegesen emeli is a mostohapeték 
túlélési esélyeit, vagy csak a látvá-
nyosság számít, azaz az örökbefoga-
dó hím mintegy biodíszletnek hasz-
nálja a petéket újabb nőstények oda-
csábítására. Az említett faj hímjei kis, 
kör alakú sárfészket építenek hossza-
dalmas munkával, ennek belsejében 
rakják le a petéket a nőstények. A kí-
sérlet során egyes fészkekből eltávolí-
tották az őrködő hímet, majd meg-
figyelték, hogy egyrészt lesz-e olyan 
pók, amely átveszi a fészek őrzésének 
szerepét, másrészt van-e különbség a 
petéket felfaló ragadozók látogatási 
gyakoriságában a gazdátlan, a neve-
lőapák, illetve az eredeti hímek által 
őrzött fészkeknél. 

Az eredmények szerint a gazdát-
lanná tett fészkeket sokkal gyakrab-
ban fogadta örökbe hím kaszáspók, 
mint nőstény. Másrészt először sike-
rült kimutatni azt, hogy e pótapák 
jelenlétében a peterabló ragadozók 
éppúgy elkerülték e fészkeket, mint 
azokat, amelyekre az eredeti apák 
vigyáztak. Vagyis a peték örökbefo-
gadása nemcsak a hím párra találási 
esélyeit fokozza, hanem tényleges 
túlélési esélynövekedést okoz az utó-
dok számára.

Pongrácz PéTer
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Megjelent a 
Természet Világa 

áprilisi száma

A népiesen vad pünkösdirózsának is nevezett Paeonia banatica a szub-
mediterrán hegy- és dombvidéki klímát kedvelő bennszülött növényünk 
(vízszintes 1.), s ez utóbbiból adódóan hazánkban csupán a Kelet-
Mecsekben található meg, igaz, világállományának többsége, 95 szá-
zaléka itt él. Állományait a tarvágások veszélyeztetik: fokozottan védett, 
eszmei értéke 250 ezer forint. Jó fejtést kívánunk! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 
150 éve született magyar botanikus nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A fokozottan védet faj közönséges neve. 6. Szent-
pétervár folyója. 10. ... és a negyven rabló; mesecím. 11. Féktelen. 
12. Filmoperatőr eszköze. 13. Növényi támasz. 14. Prágai sas! 15. 
Olténia legjelentősebb folyója. 17. Nagycsoport, röv. 18. Tehéncsapat! 
20. Középen nyom! 21. Könyvet megjelentető intézmény. 22. A pincébe. 
24. Havas sáncról elrugaszkodó sportoló. 26. Boráról híres község 
Szerencs mellett. 28. Háromtagú együttes. 29. Fehér építőanyag. 30. 
A te tulajdonod. 32. Nálunk téli vendég ez az énekesmadár. 34. Komá-
romhoz közeli városka a Concó és a Székes-patak összefolyásánál. 
35. Csendesen folyat. 36. Oldott, kötetlen. 37. A központi hatalmakkal 
szembenálló szövetség volt az első világháború idején.

FÜGGŐLEGES: 1. Dunántúli hegység. 2. Maszkot viselő. 3. Franciaor-
szág Gard megyéjének székhelye. 4. Tamási Áron trilógiahőse. 5. Nincs 

Próbálja ki!

haja. 7. Szórványos férfinév. 8. Seben képződő bevonat. 9. Pénzzel 
tartozik. 13. Büntetést megszab. 16. Édes öntet. 18. Trafikáru, bizalmas 
szóval. 19. Kérem ...!; Igenis! 21. Törökország, Irán és Irak területén élő 
nép tagja. 23. Szívós, ellenálló. 25. Műbíráló, elavult szóval. 26. Rajz-
filmbeli család. 27. Ki nem állhat. 29. Mivel, minthogy. 31. Ilonka. 33. 
A hangosság SI-n kívüli logaritmikus mértékegysége.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Tátogó kökörcsin, ibolyás kökörcsin
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A Vajdahunyadvárban nyíló új, tavaszi 
Varázslatos világűr – Csillagközi 
kaland – Kiállítás és játék képze-
letbeli űrutazásra, csillagközi kalandra 
hívja az érdeklődőket. A játék során a 
látogatók bebarangolhatják a Nap-
rendszert, sőt elmerészkedhetnek a 
Tejúton is túlra, miközben furfangos 

feladványok és kozmikus kihívások teszik próbára bátor-
ságukat, tudásukat és érzékeiket.

Űrhajó hasítja az éjsötét végtelent, a 
messzeségben lakatlan csillagvárosok 
szikrái fénylenek. Láthatatlan pályákon 
bolygók keringnek, hangtalan, kozmi-
kus köd gomolyog, finom holdpor szitál, 
a mindenség őrzi ősi titkát.

Vajon mit rejt a világűr? Titokzatos ta-
lány vagy ismeretlen veszély vár a galaxis 
mélyén? Aki elég bátor ahhoz, hogy űrkalandornak álljon, 
felfedezheti az univerzum legvarázslatosabb jelenségeit!

A küldetés célja, hogy az egyes űrkikötőket érintve 
megfejtsék a mindenség titkait, begyűjtsék a fényjele-
ket, majd szerencsésen visszatérjenek a Földre.

A május 26-ig tartó utazás során a résztvevők megis-
merhetik a világűr törvényeit és természetét, valamint 
megcsodálhatják távoli tájait és égitestjeit: a Kozmikus 
Kazánt, a Szeszélyes Ikernővért és az Égi Állatkertet. 
Megtudhatják, hogy melyik planéta a Naprendszer por-
szívója, hogyan születnek a csillagok, továbbá kideríthe-
tik, vajon tudnának-e csellózni a Holdon, és hogy mi-
lyen íze van a galaktikus ködnek.

Az örményeket a világ első keresztény 
népeként tartják számon, akik a ke-
resztény-muszl im kontaktzónában 
(Perzsa, Oszmán és az Orosz Birodal-
mak területein) is évszázadokon ke-
resztül megőrizték hitüket, sokszor az 
államiság teljes hiányában. Az Egy-
ség és sokszínűség – Örmény 
Biblia és vallásos társadalom cím-

mel az Országos Széchényi Könyvtárban látható kiállí-
táson nemcsak az első három teljes örmény Bibliakiadás 
látható, hanem számos családi ereklye, valamint az erdé-
lyi örmények vallásgyakorlatához kötődő tárgyak.

A több mint százéves kincsek egy-egy oszmán-örmény 
család mikrotörténelmét hordozzák. A tárgyak, ame-
lyek városról városra kísérték a túlélő családokat, rávilá-
gítanak az oszmán-örmény társadalom kulturális, nyel-
vi és vallási sokszínűségére.

Az örmények a Kárpát-medencéhez is szorosan kap-
csolódnak. A XVII. században vándoroltak be nagyobb 
számban Erdélybe, ahol uniót kötöttek a katolikus egy-
házzal, majd viszonylag gyorsan integrálódtak a magyar 

társadalomba. A dualizmusban számos parlamenti kép-
viselőt, minisztert, sőt miniszterelnököt adtak Magyar-
országnak, az Aradi 13 közül pedig Kiss Ernő és Lázár 
Vilmos is erdélyi örmény származású volt.

Az első teljes örmény nyelvű Bibliát 1666-ban, Amszter-
damban nyomtatták örmény kereskedők finanszírozásával, 
de Albrecht Dürer művészetét közvetítő metszetekkel gaz-
dagon illusztrálva. A Biblia kiadása az egységet jeleníti meg, 
viszont a különböző területeken lévő vallásgyakorlat sokré-
tű. A felekezetszerveződésre a hagyományos örmény apos-
toli vallás mellett hatással volt a római katolikus egyház és a 
protestantizmus is. A tárlat május 11-ig várja a látogatókat.

A koreai divat hagyományát be-
mutató kiállítás nyílt a budapesti 
Koreai Kulturális Központban 
Hagyomány és divat: gyógyí-

tó utazás önmagunkhoz címmel. 
Quack Gong Dzsu grafikus, művészetterapeuta és Ro 

Dzsu Hjun divattervező, divatszakember különféle mé-
diumokkal, a vonalhúzás aktusán keresztül vallanak ön-
ismereti és gyógyulási útjukról. A művészek a tradicio-
nális koreai viselet, a hanbok újraértelmezésére tesznek 
kísérletet, a ruha jellegzetességeire, különösképpen an-
nak vonalvezetésére koncentrálva.

A páros k iá l l ítást Sin Dzse Ho  méd iaművész 
videóinstallációja egészíti ki, amelyet a két másik mű-
vész munkái inspiráltak. A tárlat arra keresi a választ, 
hogy miként fejeződik ki az én a ruhákban, valamint az 
installációk és a művészetterápia eszközeivel vizsgálja az 
önismereti úthoz kapcsolódó érzéseket, a személyek köz-
ti viszonyokat. A tárlat június 29-ig tekinthető meg.

Az Antal-Lusztig-gyűjteményből 
válogatott Rippl-Rónai-festmé-
nyekből nyílt kiállítás Picsek bácsi 
és a többiek címmel Kecskeméten, 
a Bozsó Gyűjteményben. A tárlat ér-
dekessége, hogy a modern magyar 
festészet egyik vezéralakjának élet-

művét egy gyűjtő szemszögéből mutatja be.
A több mint 4500 darabból álló Antal-Lusztig-

gyűjtemény számtalan olyan művet rejt magában, 
amely megkerülhetetlen egy-egy fontos alkotói pálya 
bemutatásakor. Az augusztus 4-ig látható 49 mű ke-
resztmetszetét adja a művész munkásságának, a festő 
minden korszakából és változatos anyaghasználatából 
– olaj, pasztell, tus, diópác, ceruza – találhatunk repre-
zentatív alkotásokat.

Antal Péter debreceni ügyvéd grandiózus kollekcióját 
anyai nagyapja, Lusztig Sámuel gyűjtése alapozta meg az 
1920-as években. A gyűjtemény a XX. század elejétől 
egészen napjainkig több mint 300 magyar művész ki-
emelkedő alkotásait őrzi.

Mit rejt a világűr?

Keresztmetszet
Az első keresztények

Művészet=önismeret?
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A hátlapon
Szalámifa
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Alzheimer-előrejelzés
Napjaink egyik legintenzívebben 
kutatott neurodegeneratív betegsége 
szinte folyamatosan új ismeretekkel 
gyarapítja az erről alkotott elképze-
léseinket. Ezúttal egy amerikai kuta-
tócsoport vizsgálatáról számoltak be 
a legrangosabb lapok, eredményeik 
szerint a betegség tüneteinek meg-
jelenését egyszerű alvásvizsgálattal is 
előre lehet jelezni.

A tumorrezisztens földikutya
Azok a különös élettani és immu-
nológiai megoldások, melyek a 
talajlakó életmódhoz való alkal-
mazkodás eredményeként teljesen 
ellenállóvá tették a földikutyákat és 
a csupasz turkálókat a rákos meg-
betegedésekkel szemben, egyszer 
talán az emberiség súlyos beteg-
ségeinek gyógyításában is áttörést 
hozhatnak.

Rekurzió a gyermeknyelvben
A gyermeknyelv-elsajátítás vizsgála-
tainak egyik kurrens céljaként sze-
repel a rekurzív kifejezések megér-
tésének és produkciójának feltérké-
pezése.Ez abban a pillanatban vált 
meghatározóvá, hogy egy 2002-es 
cikk azt az állítást tette, hogy a 
rekurzió az, ami megkülönbözteti 
az emberi nyelvet az állati kommu-
nikációtól.

A szalámifa (Kigelia africana) a tró-
pusi Afrikában őshonos, de ültetve 
számos, meleg éghajlatú területen 
találkozhatunk vele. Nevét a hosszú 
kocsányon csüngő, szürkésbarna, 
30–100 centiméter hosszú, rendsze-
rint 12–18 centiméter átmérőjű, sza-
lámira emlékeztető terméséről kap-
ta. De hiába a hasonlóság, nem ehe-
tő, sőt nyersen kissé mérgező, vagyis 
nem érdemes megkóstolni. Súlya el-
érheti a 12 kilogrammot is, így ter-
méshulláskor nem veszélytelen a fa 
alatt árnyékot keresni… Héja vastag 
és kemény, praktikusan csak fejszé-
vel lehet szétvágni. Rostos belsejé-
ben számos, nagyjából körömnyi 
méretű mag található. 

Maga a fa mintegy 20 méter ma-
gasra nő. Szabad állásban széles és sű-
rű koronát fejleszt. Örökzöld, de szá-
razabb termőhelyeken lombhullató is 
lehet. Kérge szürke, kezdetben sima, 
majd pikkelyesen leváló. Levelei szár-
nyasan összetettek, a levélkék ováli-
sak. Virágai (és később a termései) 
hosszú, akár 6 métert is elérő száron, 
csoportosan lógnak. A párta mint-
egy 10-15 centiméter hosszú, széles 
tölcsér alakú, bíborvörös, külső olda-
lán sárgával erezett. Illata éjszaka 
erősebb, és elsősorban denevérek po-
rozzák be, de nappal a nektárra éhes 
madarak is gyakran látogatják. 

Bár a friss termés mérgező és erő-
sen hashajtó hatású, a hagyományos 
gyógyászatban szárítva, sütve vagy 
erjesztve sokféle módon használják. 
Készítenek belőle például italokat, 
festéket, féreghajtót, fertőtlenítő 
szereket és bőrápoló készítményeket. 
Utóbbira a kozmetikaipar is felfi-
gyelt, de a gyógyszeripar is intenzí-
ven érdeklődik iránta. 

Kép és szöveg: 
Riezing noRbeRt
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