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… a tudomány és technika annyira a hétköznapjaink ré-
szévé vált, hogy sokszor szinte észre sem vesszük. Egy-
egy különleges esemény, alkalom döbbent rá minket: az, 
hogy a telefonjainkon kattintgatunk, az a sok dolog, 
amit áruházak polcain látunk, a hírek, amiket az újdon-
ságokról, a közeli jövőnket jelentő fejlesztésekről olva-
sunk, mind-mind a tudomány és a technika által váltak 
lehetővé, elérhetővé.

Egy ilyen „tudatosodó” alkalom volt a XIV. OTTDK, 
azaz Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó 
Kiállítás. A TIT Kossuth Klub Egyesület és az Uránia 
Ismeretterjesztő Alapítvány által rendezett eseményen 
évről évre bebizonyítják a fiatalok, hogy nem csak a tu-
dományos elméletekben, hanem a gyakorlati alkotások-
ban is otthonosan mozognak. Kreatív, fantáziadús ötle-
tekkel, kitartó munkával megvalósított projektekkel 
kápráztatják el a zsűrit és az érdeklődőket. A kiállításon 
láthattunk többek között egy – már valódi, a mező-
gazdaságban is működő próbaverzióval rendelkező – 

szerkezetet az almát károsító molyok csapdázására. 
A rovarok számának automatikus meghatározásával, 
hőmérsékleti adatokkal való kombinálásával komplex 
megoldást jelent a termelőknek komoly fejfájást okozó 
problémára. A muslicák és a növények fejlődését tanul-
mányozó leleményes projektek mellett láthattunk sétáló 
pókrobotot és palacsintanyomtató gépet is, mások pedig 
drónok programozásában jeleskedtek…

Színes a paletta – és széles volt a résztvevő diákok köre 
is. Határainkon innen és túlról is érkeztek gyerekek, és 
nemcsak középiskolások, hanem egészen fiatalok is kép-
viseltették magukat. A legjobbak pedig majd egy Tajva-
non rendezett, nemzetközi fesztiválon, a Taiwan Inter-
national Science Fair-en (TISF)-en képviselik majd – sa-
ját magukat és iskolájukat, felkészítő tanáraikat, vala-
mint a magyar tudományt és innovációt is. Ezen túl 
pedig valamennyi kiállító tovább fejlesztheti majd tudá-
sát és kreativitását egy, a nyári szünidőben megrendezett 
nemzetközi, info-technológiai tematikájú, egyhetes tu-
dományos tehetséggondozó táborban.

Minden résztvevőnek gratulálunk!
A szerkesztőség

Szerintem...

Címlapon: A rákok leegyszerűsített életútja
 Szabó Mártonnak és Rácz Annának Lugue és 

munkatársai nyomán készült grafikája A rákok 
kacsacsőrű emlőse című cikkünkhöz. 
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a nőstények általában gondjaikba 
veszik, tehát például tisztogatják a 
társaságukba helyezett újszülötteket, 
míg a hímek agresszívan viselked-
nek és gyakran meg is ölik a kicsiket.

Az eddigi kutatások a hipotalamusz 
egyik magjának alapvető szerepét 
hangsúlyozták a szülői viselkedés-
ben, viszont az is kétségtelen, hogy 
az amigdala középső magjának is 
hatása van ezekre a jelenségekre. 
Egy korábbi vizsgálat például ki-
mutatta, hogy a sejtcsoport sérté-
sét követően nőstény patkányoknál 
fokozódik az utódok gondozására 
fordított idő. A szakirodalom szerint 
tehát az amigdala központi magja a 
gondoskodó viselkedés megjelenését 
gátolja, hiszen irtása fokozza ennek 
megjelenését. A kutatók ezen sejtcso-
port szerepét vizsgálták a 2019 febru-
árjában publikált kísérletsorozatban.

Az amigdala középső magjához 
tartozó sejtek aktivitását az állatok 
fejéhez rögzített miniatűr mikro-
szkópok segítségével rögzítették és 
azt találták, hogy mindkét nemnél 
fokozódik a sejtek egy részének ak-
tivitása, amikor a fiatal fajtársakkal 
lépnek interakcióba. Ezen sejtek 
mesterséges ingerlése a nőstényeknél 
növelte a kicsik gondozásával töltött 
időt, míg a hímeknél azonnal táma-
dást váltott ki. A sejtek aktivitásá-
ról kapott adatok további elemzése 
feltárta, hogy a hímeknél nagyobb 
mértékű az aktiváció ezekben a sej-
tekben, így a kutatók a különböző 

intenzitású ingerlés hatásait is 
megfigyelték. A nőstények ese-
tében ez nem eredményezett 
számottevő változást a visel-
kedésben, azonban a hímeknél 
csak a magas intenzitású inger-
lés okozott agresszív viselkedést, 
az alacsony intenzitású ingerlés 
hatására a hímek is ápolgatni 
kezdték a kicsiket (ez a változás 
természetes körülmények kö-
zött is jelentkezhet a hímeknél, 
az apaság hatására). A kutatók 
ezután azt próbálták feltárni, 
mi lehet a molekuláris háttere a 
nemek közötti működésbeli kü-
lönbségnek az amigdala középső 
magjában. Az idegsejtek gén-
kifejeződését vizsgálták, de az 
adatok alapján nem volt eltérés 
a sejttípusok és ezek gyakorisága 
között a két nemben, egyedül a 
génexpresszió sejtenkénti válto-
zatossága volt nagyobb a hímek 

A szülői magatartás 
szabályozása

A szülői gondviselés az emlősök 
körében központi fontosságú 
az utódok túlélése és ezzel a faj 
fennmaradása szempontjából 
is. Az emlősök körében első-
sorban az anyák végzik az utó-
dok gondozását, a fajoknak csak 
3-5%-ánál fordul elő az apai sze-

repvállalás. A terület szaktekintélyei 
szerint nem is az apai gondoskodás 
ritkasága meglepő, hanem az, hogy 
ez egyáltalán megjelenik az emlősök 
körében: a belső megtermékenyítés 
miatt az apaság kérdése nem feltét-
lenül egyértelmű, ráadásul a tejel-
választás megjelenése miatt az anya 
egymaga is képes ellátni az utódot. 
Bizonyos fajoknál ettől függetlenül 
az apa is kiveszi a részét az utódok 
gondozásából, sőt egyes újvilági 
majmoknál például főleg az apák 
foglalkoznak a kicsikkel, az anyák 
csak a szoptatást végzik.

Noha az utódok gondozása sokfé-
leképpen valósul meg a különböző 
emlősfajoknál, a szülői viselkedés-
ben mindig találunk eltéréseket a 
két nem között. Egy amerikai ku-
tatócsoport arra vállalkozott, hogy 
egereknél vizsgálja ezen viselkedés-
beli különbség idegrendszeri hátte-
rét. Az egerek esetében ez a különb-
ség igen szélsőségesen nyilvánul meg 
a szűz egyedek fiatal fajtársakkal 
szemben mutatott viselkedésében: 

gátló idegsejtjeiben. A molekuláris 
különbségek feltárása tehát még a 
jövő feladata, annyi viszont már így 
is sejthető, hogy vannak ilyen kü-
lönbségek a különböző nemű egerek 
amigdalájának középső magjában.

Az eredmények szerint tehát a hím 
és a nőstény egerek fiatal fajtársak-
kal szemben mutatott eltérő visel-
kedésének hátterében az amigdala 
középső magja áll. A korábbi felté-
telezésekkel ellentétben úgy tűnik, 
hogy a sejtcsoport nem gátolja a 
szülői gondoskodást, hanem egyes 
sejtjeinek aktiválása éppen fokozza 
az utódok gondozását, azonban a 
hímek a sejtek aktivitásának függ-
vényében vagy agresszív vagy gon-
doskodó viselkedést tanúsítanak a 
kisegerekkel szemben. Az egyelőre 
még nem világos, hogy pontosan 
milyen molekuláris jellemzők állhat-
nak ezen különbség hátterében, az 
mindenesetre érdekes, hogy ennyire 
eltérő viselkedéseket képes létrehoz-
ni egyetlen idegsejtcsoport.

ReichaRdt RicháRd

Távol Gyeniszovától

A kínai Lazhou Egyetem kuta-
tói egy több évtizede, a Tibeti-
fennsík 3280 méteres magasság-
ban feltárt egyik barlangjában 
talált állkapocscsontot vizsgál-
tak. Megállapították róla, hogy 
az egyik legújabban felfedezett, 
ilyenformán a legrejtélyesebb 
emberféléből, a gyeniszovai em-
bertől származik. Ezzel ez az 
állkapocscsont jelenleg a fajtól 
(esetleg alfajtól, ez még nem el-
döntött kérdés) származó leg-

teljesebb lelet. Minthogy a szibériai 
Gyeniszova-barlangtól kifejezetten 
messze találták, feltételezhető, hogy 
az emberféle igen elterjedt lehetett a 
maga idejében. Különösen érdekes a 
magashegységi környezet, amely arra 
utal, hogy a gyeniszovai ember rend-
kívüli alkalmazkodóképességgel, il-
letve talán fejlett intelligenciával bírt.

A 160 ezer évesre datált álkapocscsont 
egyúttal az első gyeniszovai lelet, ame-
lyet a Gyeniszova-barlangon kívül ta-
láltak. De a lelet, illetve a vizsgálatával 
tett felfedezés módszertani szempont-
ból is úttörőnek számít, hiszen ez az 
első eset, hogy egy emberelődöt ki-
zárólag fehérjéinek szerkezetelemzé-
se révén azonosítottak, írja a Nature, 
ahol magát a felfedezést részletező 
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A publikációhoz készült vizuális absztrakt kitűnően 
összegzi a kísérletek fő eredményeit 

(FORRÁS: CHEN ÉS MTSAI., 2019 - CELL).
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tippelték a következő gyeniszovai 
felfedezés lelőhelyét. Erre utalt az is, 
hogy több ázsiai és óceániai modern 
népcsoport genomjában is ráleltek a 
gyeniszovai DNS-örökségére, amely 
nemcsak azt tette egyértelművé, 
hogy a H. sapiens is kereszteződött a 
gyeniszovaiakkal, hanem azt is, hogy 
utóbbiak egykoron egész elterjedtek 
voltak szerte Ázsiában (legalább).

A most elemzett lelet egy fél alsó 
állkapocscsont, amelyben két teljes 
fog ül. Nem most tárták fel, hanem 
1980-ban találta egy buddhista szerze-
tes a Tibeti-fennsíkon fekvő Baishiya 
karsztbarlangban (a barlang ugyan-
is ősi buddhista szentélyként üze-
mel). Ő juttatta a leletet a Lanzhou 
Egyetemnek, ahol azonban csak több 
mint három évtized elteltével vizsgál-
ta meg tüzetesebben Dongju Zhang 
antropológus. Hamarosan belefu-
tottak az első problémába: nem volt 

tanulmányt is publikálták. Minthogy 
a leletben nem találtak analizálha-
tó DNS-t, a fogaiban talált fehérjét 
szekvenálták, és ezt hasonlították a 
Gyeniszova-barlangban talált ma-
radványok proteinjeihez. Mindezek 
az eredmények felvetik annak a lehe-
tőségét is, hogy a jövőben a fehérjék 
alapján olyan esetekben is azonosít-
hatóvá válnak az ősmaradványok, ha 
nem találnak bennük megfelelő álla-
potban lévő örökítőanyagot.

Mindeddig a gyeniszovai ember-
ről meglévő összes tudásunk azon a 
néhány fog- és csontmaradványon 
alapult, amelyet a szibériai Altáj-hegy-
ségben lévő Gyeniszova-barlangban 
tártak fel, nagyjából egy évtizeddel 
ezelőtt. Az ezekben talált DNS elem-
zéséből kiderült, hogy a gyeniszovai 
ember a Neander-völgyiek testvér-
csoportját alkották, hiszen mindkét 
csoport a modern ember fejlődési 
vonaláról 550-765 ezer évvel ezelőtt 
levált populáció kettészakadásából ala-
kult ki. De a gyeniszovai leletek arról 
is tanúskodtak, hogy a két emberféle 
nem szakadt el egymástól teljesen, 
hiszen az egyik csontmaradvány egy 
gyeniszovai-Neander-völgyi hibrid 
egyedtől származott (konkrétan az 
apukája volt gyeniszovai, aki meghó-
dított egy Neander-völgyi hölgyet).

Ugyanakkor sok kutató meg volt 
győződve arról, hogy csak idő kér-
dése, hogy a gyeniszovai ember más 
maradványai felbukkanjanak a világ 
más tájairól. A térképre ránézve nem 
meglepő, hogy a legtöbben Ázsiára 

benne elemezhető DNS (márpedig a 
gyeniszovai leletekről éppen a bennük 
talált DNS segítségével bizonyították, 
hogy különálló csoportot képviselnek). 

Szerencsére a fehérjék sokszor jobban 
megmaradnak, mint az örökítőanyag, 
és a fogak dentinjében találtak is ele-
mezhető kollagén proteineket. A ku-
tatócsoport ezek szekvenciáját ösz-
szevetette a gyeniszovaiak, illetve a 
Neander-völgyiek hasonló fehérjéinek 
szekvenciájával, és arra az eredmény-
re jutott, hogy az előbbiekhez áll kö-
zelebb. Emellett felfedezték, hogy az 
egyik fog még nem fejlődött ki telje-
sen, ami arra utalhat, hogy az egyed 
nem felnőtt, hanem serdülő korú volt. 

Már korábban is előfordult, hogy 
Neander-völgyi leleteket a DNS és a 
fehérjék együttes használatával azono-
sítottak, de egyedül a fehérjék segítsé-
gével még sosem határoztak meg em-
berfélét. A Nature által megkérdezett 
Chris Stringer, a Londoni Természettudo-
mányi Múzeum kutatója szerint a fehér-
jealapú identifikáció a jövőben főként 
a régebbi, illetve a melegebb égtájakról 
előkerült leletek esetén lehet hasznos, 
hiszen ezekben a DNS jellemzően sok-
kal rosszabb állapotban van.

Nem is a tibeti leletek lelőhelyének 
Gyeniszova-barlangtól számított tá-
volsága lepte meg igazán a kutatókat, 
hanem a tengerszinthez viszonyított 
magasság (3280 méter). Már koráb-
ban felfedezték, hogy a modern 
tibetiek genomjában ott vannak a 
gyeniszovai DNS nyomai, de ed-
dig nem tudták ezt mire vélni (nem 
hitték, hogy egy kihalt emberrokon 
ilyen magasságban is megélhetett). 
A képet csak tovább bonyolította, 
hogy a tibetiek egyik génje, amely 
a nagy magasságokban tapasztal-
ható alacsony oxigénszinthez való 
alkalmazkodást segíti, úgy tűnt, a 

A most felfedezett gyeniszovai állkapocscsont, amelyet a Tibeti-fennsík 3000 méternél is ma-
gasabban fekvő táján tártak fel (FOTÓ: DONGJU ZHANG/LANZHOU UNIVERSITY)

Az állkapocscsont alapján készített digitális rekonstrukció 
(FOTÓ: JEAN-JACQUES HUBLIN/MPI-EVA, LEIPZIG)
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gyeniszovaiaktól származik, és a Homo 
sapiens megérkezése után nem sokkal, 
30-40 ezer évvel ezelőtt tett szert rá. 
De ugyan miért rendelkeztek volna a 
gyeniszovaiak efféle génnel – töpreng-
tek egész eddig a tudósok – amikor a 
Gyeniszova-barlang alig 700 méteres 
magasságban található? Nos, az új le-
let feloldhatja ezt a látszólagos ellent-
mondást: úgy tűnik, a gyeniszovaiak 
nagyon is otthonosan mozogtak a ma-
gashegységi környezetben.

Kovács MáRK

Mindent  
a biodiverzitásról

2019. május hatodikán jelentet-
ték be Párizsban, hogy elkészült 
az eddigi legátfogóbb jelentés a 
Föld biodiverzitásának állapotáról, 
mely az éghajlatváltozás mértékét 

jellemző IPCC-jelentéshez hasonlóan 
világszintű konszenzust tükröz.

Az IPBES (Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services – Tudományos–
Politikai Kormányközi Testület a 
Biodiverzitásért és az Ökoszisztéma 
Szolgáltatásokért) egy független tes-
tület, amelyet a tagállamok 2012-ben 
alapítottak. A szakértőcsoportok és 
kutatók tudományos igényű értékelé-
seket készítenek a politikusok és dön-
téshozók számára bolygónk élővilágá-
nak és az emberiség számára nyújtott 
természeti javaknak a gyorsan romló 
helyzetéről. Ugyanakkor a testület 
gyakorlati megoldásokat és eszközö-
ket is kínál a természeti értékek védel-
mére és fenntartható használatára. 

A most bemutatott globális jelen-
tés 3 éven át készült. Először 50 ország 
150 kutatójának szerzői munkája nyo-
mán elkészült egy több mint 1800 ol-
dalas részletes helyzetértékelés, melyet 
40 vezető szerző egy néhány tíz oldalas 
összefoglaló dokumentumba sűrített. 
Ezt további 310 független szakértő, és 
minden érintett kormány véleményez-
hetett, majd javaslataik alapján a szerzők 
átdolgozták az írott anyagot. A Párizs-
ban május elején rendezett egyhetes kor-
mányközi plenáris ülésen a 132 ország 
kormánydelegációja elé tárták a végle-
gesítendő szöveget, ahol a kutatók és a 
kormánymegbízottak részletesen átbe-
szélték a teljes tartalmát, és pontosították 
tovább, tették elérhetővé vagy  hagyták 
jóvá a megfogalmazásait. Eddig még 
nem készült olyan dokumentum, amely 
a Föld biodiverzitásának állapotát ilyen 

széles szakmai konszenzussal értékelte 
volna. Utoljára 2005-ben készült világ-
szintű jelentés a témában, annak a szer-
kesztésében azonban nem vettek részt a 
kormányok képviselői.

„Az ökoszisztémák egészsége, amely-
től az emberiség és minden más faj is 
függ, gyorsabban romlik, mint valaha.” 
– foglalta össze Sir Robert Watson az 
IPBES elnöke. 

A jelentés szerint a természet jelenlegi 
pusztulása példa nélkül álló az emberi-
ség története során. A fajok kihalásának 
üteme egyre gyorsul, becslések alapján 
körülbelül egymillió faj (a jelentést ké-
szítők 8 millióra becsülik globálisan a 
fajok számát) tulajdonképpen „élőha-
lott”; ha nem restauráljuk élőhelyüket, 
akkor biztosan kipusztulnak. Még nem 
értük el a földtörténet hatodik kihalási 
hullámát, de sebesen haladunk afelé. 

„Ökoszisztémák, fajok, vad populációk, 
helyi változatok és háziasított növény- és 
állatfajták területe vagy mennyisége csök-
ken, állapotuk egyre rosszabb vagy el is 
tűnnek. A földi élet alapvető, egymással 
szoros kapcsolatban élő hálózata zsugoro-
dik és egyre inkább pusztul” – emelte ki 
Josef Settele professzor, a tanulmány 
egyik vezetője. „Ez a pusztulás az em-
beri tevékenység közvetlen következménye, 
és komolyan veszélyezteti az emberi jóllétet 
a világ minden régiójában.” Kijelenthető 
ezért, hogy a biodiverzitás csökkené-
se nem kizárólag környezetvédelmi 
probléma, hanem fejlődési, gazdasági, 
biztonsági, szociális és etikai kérdés is.

„A jelentés azt is bemutatja, hogy nem 
túl késő változtatni, de csak akkor, ha most 
elkezdjük minden – helyi és globális – szin-
ten” – fogalmazott Watson, aki szerint 
„transzformatív változással” a természet 
még megőrizhető, helyreállítható és 

használható, ami többek közt a glo-
bális fenntarthatósági célok eléréséhez 
is kulcsfontosságú. A transzformatív 
változás szerinte alapvető rendszerszin-
tű átalakítást jelent mind technológi-
ai, gazdasági és társadalmi területen, 
mind egyéni világnézetünkben és vi-
selkedésünkben. Szinte mindent más-
hogy kell majd csinálnunk. 

Magyar részről az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont kutatói vettek részt 
a párizsi egyeztetésen, nevezetesen: 
Molnár Zsolt, a 40 koordináló vezető 
szerző egyikeként, Báldi András – aki 
több évig a szakmai vezető testület tag-
ja volt – tudományos tanácsadóként és a 
kormánydelegáció szakmai képviselője-
ként, valamint Török Katalin az IPBES 
multidiszciplináris szakmai vezető pa-
neljének tagjaként. A kormány részéről 
az Agrárminisztérium küldötteként 
Kőrösi Levente volt jelen. Rajtuk kívül 
még közel tucatnyi magyar szakértő 
vett részt a megelőző munkálatokban. 
Összességében nemzetközileg erős je-
lenlétünk van az IPBES szakmai vezeté-
sében; kutatóink vezető szerepben van-
nak a természet és az ember kapcsolata, 
a természet – elsősorban pénzben nem 
kifejezhető – értékei és ezek kölcsönha-
tásának elemzése révén. A hagyomá-
nyos ökológiai tudás kutatása Magyar-
országon az egyik legerősebb, emiatt is 
az értékelés több alfejezete magyarok 
vezetésével készül. Ennek legkiemelke-
dőbb hazai szakértőjével, Molnár Zsolt-
tal a Természet Világa júniusi számában 
jelenik meg interjú a munkálatokról, 
az IPBES jelentés megállapításairól, va-
lamint a hagyományos ökológiai tudás 
és a tudományos tudás ötvözésének le-
hetőségeiről és kihívásairól. 

tegzes MáRia
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Európában az idősebb korosz-
tályok össznépességen belüli 
arányának drasztikus növe-

kedése várható. Kontinensünkön 
2015-ben 4 millió férfi (a népesség 
0,8%-a) és 8,7 millió nő (a népes-
ség 1,7%-a) életkora haladta meg 
a 85 évet. Megbízható prognózisok 
szerint 2080-ban 16,3 millió férfi 
(a lakosság 3,1 %-a) és 23,8 millió nő 
(a lakosság 4,6 %-a) lesz ilyen élet-
korban. Az öregedő népesség aránya 
az életminőség technológiai fejlődé-
se és az orvosi szolgáltatások eredmé-
nyeképpen folyamatosan emelkedik. 
Egyúttal gyakori az egyszemélyes 
időskori háztartások előfordulása.

Éppen ezek miatt egyre nagyobb a 
jelentősége azoknak az innováci-
óknak, amelyek ezen korosztály 
életét segítik, egészségét vigyáz-
zák. Ilyenek pedig bőven akadnak – 
többek között a ruhaiparban is.

Az alkalmazkodó ruházat
Ezeket a ruházati termékeket az idősek 
öltözködési igényeinek megfelelően 
tervezik, akár figyelemmel a kerekesz-
szék használatára is. A záródási kellé-
keknél a gombolás és fém-nyomókap-
csos (patent) megoldás helyett tépőzár-
szalagfeleket, mágneses egyesítő ele-
meket alkalmaznak. Amennyiben 
cipzáras a záródás, a könnyebb kezelés 
érdekében könnyen megfogható húzó-
füleket alakítanak ki. A nők és férfiak 
által egyaránt viselt nadrágot oldalsó, 
cipzáras derékhasítékkal és tépőzáras 
alsó szárnyílással (pl. lábbeli levétele 
nélkül viselhetők), valamint további, 
tépőzárral rögzíthető idomrészekkel 
látják el. A kerekesszékben közlekedők 

INNOVATÍV RUHÁK IDŐSEKNEK

SEGÍT A VISELET?

számára gyakori az olyan felső (ing, 
blúz), amelynek eleje gombolásos záró-
dást imitál, hátul van a tépőzárral, illet-
ve mágnesekkel zárható nyílás. A mell-
tartóknál segítséget jelent az elölkapcsos 
záródás, amit speciális fülek segítenek 
az összeillesztésben.

Ízületstabilitás monitorozása
A hordható elektronika segítségével 
az ízületek stabilitása kontrollálha-
tó, kóros instabilitása kimutatható. 
A funkcionális e-nadrágba különböző 
mozgásérzékelő szenzorokat, kommu-
nikációs eszközöket, mikrovezérlőket 
telepítenek megfelelő vezetőkkel össze-
kötve. A térdnél hajlításmérőt, a boka-
részeken giroszkópot és gyorsulás-
mérőt helyeznek el.

A derék közelében levő 9 voltos ak-
kumulátor az áramforrás. A vezeték 
nélküli kapcsolatot pl. Bluetooth-
szal oldják meg, így kerülnek az in-
formációk a számítógépre. 

A kísérletek maradéktalanul iga-
zolták, hogy az idősebb személyek 
mozgásánál fellépő instabilitások a 
boka-, illetve a térdmozgásnál egy-
értelműen kimutathatók. A szögse-
besség és a függőleges gyorsulás mé-
résével az egyes ízületek instabilitási 
mértéke pontosan meghatározható. 
Értékelhető, hogy a motoros rend-
szer (mozgató neuron és az általa be-
idegzett izomrostok) mennyire képes 
kompenzálni a járási ciklusok közötti 
kis zavarokat (pl. az egyenetlen felüle-
teken járást, vagy akár a személy mo-
toros idegrendszerének hibáját). Így a 
magas kockázatú személyek egyértel-
műen kiszűrhetők. A bizonytalanabbá 
vált mozgás esetén a balesetmegelőzést 

gyógyászati segédeszközökkel (speci-
ális végződésű bot, járókeret stb.), a 
lakásban kialakított kapaszkodókkal 
és egyéb biztonsági kiegészítőkkel le-
het elérni.

Az említett, hordható elektroniká-
val ellátott intelligens nadrág akár egy 
egészségügyi központ számítógépes 
rendszeréhez is kapcsolódhat vezeték 
nélküli összeköttetéssel. Abban az 
esetben, ha a nadrág szenzorjai a járás 
addig nem tapasztalt instabilitását ész-
lelik, nemcsak az egyént figyelmezte-
tik (pl. hangjelzéssel), hanem az elekt-
ronika értesítheti a hálózatba kapcsolt 
intézményt, elkerülve az eleséssel járó 
komolyabb sérüléseket.

A nadrágba fixen telepített szenzo-
rok, adatátviteli eszközök védelmét 
úgy oldják meg, hogy a textília anyag-
tulajdonságainak, a konfekcionált 

Az öregedés a bekövetkező fizikai, pszichológiai és társadalmi változások felhalmozódását jelenti. 
Az öregedő emberi test elkerülhetetlen fizikai és érzelmi változásaitól függően a textiltermék-prefe-
renciák az átlagos fogyasztói csoportok igényeitől eltérnek. Az idős emberek számára az optimális 
ruházatok és lakástextíliák különösen fontosak az életminőség javításában. Ehhez az új generációs, 
funkcionális és intelligens textil- és ruházati termékek kedvező lehetőségeket nyújtanak, beleértve 
az alkalmazkodó ruházatot, a védőjellegű öltözékkiegészítőt, az egészségi állapotot megfigyelő és az 

orvosi segítség igényét jelző, valamint a higiéniai állapotot jobban fenntartó termékeket. 

Európa népességének korössztétele 
2015-ben, várhatóan 2080-ban
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szakember többek között a hullámok 
alakjából, magasságából és mélységé-
ből, illetve szélességéből olyan fontos 
információkhoz jut, amely a kóros ál-
lapot okára megfelelő irányt mutat. 
Részben kijelöli az elsődleges beavat-
kozás szükségességét, másrészt a to-
vábbi vizsgálatok igényét határozza 
meg.

Az egyedi kialakítású ruházatot 
hordó páciens a virtuális orvosláto-
gatással tökéletes telekommunikációt 
teremthet. A távgyógyításban ki-
emelkedő szerepet kapnak azon tex-
tíliába épített analizátorok, amelyek 

az izzadságból, a bőrfelületi biológiai 
információkból segítik a betegsé-
gek diagnosztizálását, a gyógyke-
zelés távfelügyeletét (az egészség-
ügyi szolgálattól érkező visszacsato-
lás szintén a textilterméken keresztül 
valósul meg).

Okosszőnyeg és higiénia
Az intelligens padló képes érzékelni 
egy azon fekvő személyt, illetve 
kommunikálni tud a segítség érdeké-
ben. A speciálisan kialakított, integ-
rált mikroelektronikával és szenzo-
rokkal felépített textilalapú aljzat 

ruházati termék kialakításának 
megfelelő tisztítási módszerrel mi-
nőségromlás nélkül kezelhető legyen 
az ilyen ruházat.

Viselhető légzsákrendszer és 
szenzoros póló

A fokozottan veszélyeztetett idős, 
gyalogos emberek számára kifejlesz-
tettek viselhető, párnaszerű légzsák-
rendszert, az eleséssel járó sérülések 
csökkentésére. A könnyű szerkezetű 
„védőmellényt” a háton viselik, és 
deréknál van rögzítve. Az elektro-
mos érzékelő-működtető a hirtelen 
mozdulatokra aktiválódik, riasztás-
kor 0,1 másodperc alatt 15 liter sűrí-
tett levegő befecskendezésével auto-
matikusan felfújódik a párnarend-
szer, amely a fejnek és a csípőnek 
nyújt védelmet.

Az elektrokardiográfiás (EKG) 
vizsgálattal a szívműködést kísérő 
elektromos impulzusokat tudják 
rögzíteni, illetve ábrázolni. A speci-
ális textiltermékben elhelyezett 
bioelektródák közvetítésével a valós 
idejű elektrokardiogram közvetlenül 
– orvosi közreműködés nélkül – 
megjeleníthető, mérhető a szívfrek-
vencia. Ennek érdekében a megfele-
lő nano szálas-anyagot vezetőképes 
polimerrel vonják be. A ruházatok 
hagyományos szálasanyagai általá-
ban kb. 10 μm (mikrométer, 10-6 
méter) vastagságúak, ezek a 
nanoszálak viszont kb. 0,7 μm átmé-
rővel rendelkeznek. A rendkívül fi-
nom, vékony szálak tapadása a bőr-
höz lényegesen jobb, továbbá a bevo-
natos szálak közötti rések kitöltésével 
a biomedicinális jelek stabil mérése 
valósítható meg. 

A csekély nyomóerővel a bőrfelü-
letre tapadó, hordható érzékelést biz-
tosító bioelektródák egy jó légát-
eresz-tőképességű, rendkívül rugal-
mas anyagú belső pólóba vannak 
ágyazva, így a különböző alkatú 
emberi testen könnyen viselhetők. A 
póló és beágyazott tapadóelemei 
olyan felépítésűek, hogy nagy ned-
vességmegtartó képességgel rendel-
keznek, így folyamatosan csökken-
tik az emberi test érintkezési elekt-
romos ellenállását.

A belső pólóból nyert információkat 
rögzítik, vezeték nélküli eszközökkel 
(pl. Bluetooth) továbbíthatók például 
egy okostelefonra. A diagnosztizáló 

Ízületstabilítást monitorozó nadrág idős személyeknek hordható elektronikával

Viselhető légzsák idős, beteg emberek védelmére
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kelméből készült termékeket tesztel-
tek, amit használat után néhány nap-
pal kimostak. A fertőtlenítőszeres ke-
zelések ellenére is bennmaradtak káros 
mikroorganizmus-telepek, amelyek 
7-20 napig is életképesek voltak. Miu-
tán fertőzésveszélyük fennállt, haté-
kony antibakterizálásra volt szükség.

Az ezüstionok mikroorganizmuso-
kat pusztító hatása köztudott, azon-
ban ennek hatásmechanizmusa csak 
részben magyarázott. A baktérium 
és a nanoméretű ezüstrészecske ta-
lálkozásakor a mikroorganizmus 
sejtfalát felépítő vegyületek reakció-
ba lépnek az ezüstrészecskével, 
amelynek felületéről ezüstionok vál-
nak szabaddá. A kémiai reakció so-
rán sérül a baktérium védelmét je-
lentő sejtfal, az ezüstionok könnyen 
behatolnak a baktérium belsejébe, 
ahol létfontosságú enzimekhez kap-
csolódnak. Felmerült, hogy miköz-
ben az ezüst nanorészecskék reakció-
ba lépnek a sejtmembrán transzport-
fehérjéivel, a baktérium nem jut oxi-
génhez, ami elhalásához vezet. 

bármilyen típusú padlóburkolat (pél-
dául szőnyeg, PVC, laminált fa stb.) 
alatt elhelyezhető. Az összetett padló-
szerkezet a rajta áthaladó személyről, 
annak mozgási irányáról jeleket vesz, 
az információk a külön áramforrással 
működtetett vezérlőegységbe kerül-
nek. A rendszer különbséget tud ten-
ni a padlón álló helyzetű, így moz-
gó, valamint a fekvő személy kö-
zött. A segítség érdekében vezeték 
nélküli mikrohullámú kommuniká-
cióval (Wi-Fi) automatikusan riasz-
tás indul mobiltelefonon keresztül. 
Az úgynevezett „érzékeny” padló 
akár több személy mozgását is képes 
követni. Szintén a biztonságot növe-
li, hogy beállítható, hogy például sö-
tétben a padló érintésekor bekapcsol 
a helyiség világítása.

Az időskori alsóruházatok, ágy-
neműk esetében előnyösek az 
ezüstrészecskéket tartalmazó tex-
tíliák. A különböző nyersanyag-ösz-
szetételű (természetes és mesterséges 
eredetű) textilanyagok táptalajt 
nyújtanak a mikroorganizmusok 
(pl. baktériumok, gombák) szapo-
rodásához, amihez a nedves, meleg 
környezet jó körülményeket biztosít. 
A verejték, egyes kikészítő segédanya-
gok jelenléte fokozza a szaporodásukat, 
ennek további káros következménye a 
kellemetlen szag, a fertőzésveszély, 
vagy éppen a textília károsodása.   

Egyes baktériumok textíliákon való 
jelenlétét vizsgálták. Pamut alapanya-
gú frottír törölközőt és ágyneműt, 
továbbá pamut-poliészter keverékű 

Feltételezhető, hogy a baktérium kül-
ső rétegével érintkező ezüstrészecs-
kék bemélyedéseket alakítanak ki a 
sejtfalon. Egyúttal módosítják a 
membrán polaritását, elősegítik a 
szabad gyökök képződését, az így 
károsodott membrán vezet alapve-
tően a mikroorganizmusok pusztu-
lásához. Bizonyítást nyert, hogy mi-
nél kisebb méretűek a részecskék, 
annál nagyobb a baktériumölő ké-
pesség. Ezért került előtérbe a nano-
technológia a baktericid hatóanyagok 
kifejlesztése területén.

A mesterséges szálasanyagok előál-
lítása során a szálképző keverékbe is 
adalékolhatják a nanoméretű ezüst-
részecskéket. Bármilyen eredetű 
(természetes-, illetve mesterséges 
szálakból, valamint kevert összetéte-
lű) textilfelületekre utólag felvihe-
tők az ezüsttartalmú segédanyagok, 
de a korszerű plazmakezeléses mód-
szerrel is megoldható a tartós anti-
bakteriális képesség.

Az időskorban gyakoribb sebképző-
déseknél különösen fontos a bakteriális 
biofilm kialakulásának elkerülése, a 
fokozott kockázatú szövődmények 
megelőzése céljából. Egy új módszerrel 
nem kémiai hatóanyagokkal, hanem 
egy fizikai folyamat beindításával aka-
dályozzák meg a fertőződést. A ragta-
pasz sebbel érintkező, szövetszerű felü-
letére apró cink- és ezüstalapú pötty-
szerű nyomatokat visznek fel. A seb-
nedvek hatására gyenge elektromos 
mező alakul ki (természetesen áram-
forrás nélkül). Ez zavarja a mikrobiális 
szervezetek kölcsönhatását, azaz az 
elektromos impulzusokon alapuló 
kommunikációjukat ellehetetleníti. 
Így nem alakul ki a szövődményve-
szélyes biofilm, felgyorsul a sebzáró-
dás. A speciális antibakteriális sebta-
pasz azért is előnyös, mert a gyógy-
szer-rezisztencia szóba sem jöhet.

Kutasi Csaba

Bioelektródás belső póló szolgáltatta 
szívműködési adatok

Az ,,érzékeny padlón" elesett személy érzékelése és a segítség riasztása
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Egyáltalán miért keletkeznek a 
növényi sejtben erős oxidáló-
szerek és hogyan védekezik 

ellenük a növény? Választ adnak a 
természetben található különleges 

mérgező anyagok. A Debreceni 
Egyetemen Mikóné Hamvas Márta, 
Vasas Gábor, Erdődi Ferenc és Vereb 
György vezető kutatók közreműkö-
désével, a NKFIH támogatásával fo-
lyó komplex, sok szakterületet érintő 
kutatásunk középpontjában éppen az 
áll, hogy az oxidatív stressz – amikor a 
sejtben rendkívül káros, oxidatív sza-
bad gyökök keletkeznek –, valamint 
a vele szembeni védekezés hátterében 
milyen szabályozó mechanizmusok 
állnak. Ehhez olyan, a természet-
ben is megtalálható mérgező anya-
gokat használunk fel, amelyeket 
cianobaktériumok és egyéb vízi 
élőlények termelnek és szabad gyö-
kök keletkezését okozzák, miközben 
számos anyagcsere-folyamatot befo-
lyásolnak. Ezek a vegyületek a ter-
mészetben is jelentős hatást gyako-
rolnak, főleg a vízi életközösségek-
re. Célunk tehát kettős: megérteni e to-
xikus anyagok hatásait a természetben 

és feltárni azokat a folyamatokat, 
amelyek a haszonnövények termés-
hozamát is nagyban befolyásolják.

Vízvirágzás idején 
Napjainkban az édes- és tengervizek 
minősége egyaránt romlik, s ennek 
számos oka van. Egyik ilyen ténye-
ző a nitrogén- és foszfortartalmú 

E R Ő S  O X I D Á L Ó S Z E R E K  –  N Ö V É N Y I  S E J T E K B E N

MÉREGKEVERŐ 
CIANOBAKTÉRIUMOK

A növények nem tudnak „elszaladni”, ha valamilyen stresszhatás éri őket. Cserébe a sejteken belüli 
struktúrák nagyon gyorsan és bonyolult módon válaszolnak ezekre a hatásokra – ezzel próbál a 

növény védekezni.

A Microcystis aeruginosa 
cianobaktérium telepe

Laboratóriumban hosszú távon (16 napig) nevelt érdes tócsagaz (Ceratophyllum demersum) 
kontrollpéldányai (balra) és tisztított mikrocisztinnel kezelt példányok (jobbra) 

(M. SZIGETI ZSUZSA FELVÉTELE)
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Bizonyos szervezetek mérgező 
anyagokat termelnek, amelyek akár 
káros mennyiségben is a vízbe kerül-
hetnek, s jelenlétükkel hatással vannak 
a vízinövényekre, a gerinctelen és a 
gerinces állatokra egyaránt. Ráadásul 
a globális felmelegedés miatt a vi-
zek hőmérséklete folyamatosan 
emelkedik, ami a tápanyagok fel-
dúsulása révén szintén kedvez a 
mikroszkopikus méretű szervezetek 

vegyületek – mint például a műtrá-
gyák – bemosódása az emberi tevé-
kenység következtében. Ez a szervet-
len és szerves tápanyagok feldúsulá-
sához vezet, és a planktonszervezetek, 
köztük a cianobaktériumok elszapo-
rodásával jár. Az ilyen vizek az alga-
tömeg miatt jól látható zöld, kékes-
zöld vagy akár vöröses elszíneződést 
is mutatnak. Neve is van a jelenség-
nek: ez a vízvirágzás.

terjedésének. Az előbbiek következ-
ményeképp a mérgező vízvirágzás 
ma már világméretű probléma.

Sejthalálhoz vezethet
A mérgező anyagcseretermékek 
egyik csoportja a mikrocisztinek csa-
ládja, amely több cianobaktérium-
faj – köztük a névadó Microcystis 
aeruginosa – által termelt toxin. 
Régóta tudjuk, hogy ezek hét ami-
nosavból álló, zárt peptidmolekulák, 
sőt a biokémiai hatásaikat is értjük: 
egyrészt erősen oxidáló hatású sza-
bad gyökök termelésére kényszerí-
tik az élő szervezetek sejtjeit, vagyis 
oxidatív stresszt idéznek elő. A má-
sik hatásuk talán még ennél is fon-
tosabb. Kiderült, hogy a fehérjék 
közül a foszfatáz nevű enzimcsalád 
egyes tagjainak működését gátol-
ják. Ezek az enzimek más fehérjék 
működését befolyásolják azáltal, 
hogy foszfátcsoportokat hasítanak 
le róluk, s ezáltal a sejten belül szin-
te minden folyamatra kihatással 
vannak. Hogy csak egyet említ-
sünk: tőlük is függ, hogy egy sejt 
mikor indítja el az osztódását példá-
ul az embrióban.

A mikrocisztinek enzimgátló hatása 
miatt számos példát találunk arra, 
hogy egyes fehérjék foszforilált álla-
potban maradnak és ez akár sejthalál-
hoz is vezethet. Laboratóriumi vizs-
gálatokban például a lóbab gyökér-
csúcsainak osztódó sejtjeiben vettük 
észre, hogy a kromoszómák DNS-
molekuláihoz kapcsolódó hiszton H3 
fehérje maradt foszforilált állapot-
ban. Az utóbbi fehérjének fontos ré-
sze van a kromoszómák felépítésé-
ben, és ha a foszfátcsoportok nem ha-
sadnak le róla, a sejt nem tudja befe-
jezni az osztódást, annak korai 
szakaszában reked meg. Később ezt a 
természetben is megfigyeltük. 

Tudtuk, hogy laboratóriumi/mes-
terséges körülmények között a tisztí-
tott mikrocisztin gátolja egy, a vízi 
életközösségekben fontos szerepet 
betöltő edényes növény, a tócsagaz 
növekedését és csökkenti sejtjei 
klorofilltartalmát, sejthalált, sárgu-
lást okozva. Ezt követően mintákat 
vettünk tócsagazból egy olyan ter-
mészetes víztérből, amely igazoltan 
tartalmazott mikrocisztint. A sejtha-
lált ezekben a növényekben is észlel-
tük. Legérdekesebb megfigyelésünk 

Laboratóriumban nevelt érdes tócsagaz száraiból, közvetlenül a hajtáscsúcs alatt készítettünk 
keresztmetszetet, majd fluoreszcens mikroszkóppal vizsgáltuk a szövetek saját fénykibocsátá-
sát (autofluoreszcencia), megfelelő sugárzással történő gerjesztés után. Balra: kontroll, jobbra: 

mikrocisztin hatására a kéregszövet autofluoreszcenciája megnövekszik, különösen a nyíllal 
jelölt területen. Ez a sejtek pusztulására utal. (A SZERZŐ FELVÉTELEI)

Mikrocisztint termelő vízvirágzás mellett élő sima tócsagaz (Ceratophyllum submersum) 
hajtáscsúcsában megnövekszik a hiszton H3 fehérje foszforilációjának mértéke az osztódó 
sejtek kromoszómáiban. Balra: kontroll, méreganyagot nem tartalmazó víztérből származó, 
az osztódás kezdeti szakaszában lévő sejt kromoszómáinak halványabb jelölése. Jobbra: 
mikrocisztintartalmú víztérben élő növény sejtje a kontrollnövényéhez hasonló osztódási 

szakaszban, ám a kontrollnál erősebb jel figyelhető meg. 
 (A SZERZŐ ÉS VEREB GYÖRGY FELVÉTELEI)
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az volt, hogy az osztódó sejtek-
ben megnövekedett a hiszton H3 
foszfori lációjának mértéke. 

A korábbi laboratóriumi kísérletein-
ket tehát a természet többszörösen 
igazolta vissza! Ráadásul, vízvirág-
zások idején nemcsak a méreganya-
gok halmozódnak fel a vízben, ha-
nem sok más folyamat is végbe-
megy. Például az algák hatalmas tö-
megének pusztulásakor lecsökkenhet 
az oxigéntartalom, illetve az árnyé-
koló hatás miatt a többi fotoszin-
tetizáló szervezet nem jut elég fény-
hez. A hiszton foszforilációs mérté-
kének növekedése viszont – a 
mikrocisztin biokémiai hatása okán 
– arra utal, hogy ez az anyagcsere-
termék ténylegesen és közvetlenül 
hatott a kibocsátó szervezettel 
együtt élő növények sejtjeire.

Ha bajban van a sejt
A szélsőséges környezeti tényezők, 
mint például a szárazság, a sók fel-
halmozódása a talajban (ami persze 
szintén kiszáradáshoz vezet), a ma-
gas hőmérséklet, a szennyező anya-
gok felhalmozódása vagy a növényi 
betegségeket keltő  kórokozók (ví-
rusok, baktériumok, gombák, azok 
anyagcseretermékei) kettő különbö-
ző stresszválaszokat váltanak ki a 
növényekben. Egyik következmény 
a sejt makromolekuláit károsító „re-
aktív oxigénformák” (amelyeket 
amúgy kis mennyiségben akkor is 
termel a sejt, ha minden rendben van) 
szintjének megemelkedése. Ilyen 
„oxigénformák” a szuperoxid-gyö-
kök vagy a hidrogén-peroxid, magát 
a jelenséget nevezzük oxidatív 
stressznek. Mivel a mikrocisztin a 
protein-foszfatázok gátlása mellett 
egyúttal oxidatív stresszt is okoz, 
régóta érdekel minket, hogy vajon ez 
közvetlen kapcsolatban van-e az 
enzimgátló hatásukkal?

Számos korábbi kutatás mutatja, hogy 
a mikrocisztineket eszközként lehet 
használni arra, hogy sejten belüli folya-
matokat tárjunk fel. Alkalmazásukkal 
ugyanis „elrontunk” a sejt életében fon-
tos anyagcsere-folyamatokat, így vissza 
tudunk következtetni arra, hogy opti-
mális körülmények között mi is történik 
a sejtben. Amikor nád vagy lóbab lom-
bikban nevelt növénykéit mikrocisztinnel 
kezeltük, a gyökércsúcsokban az osztó-
dó sejtek nagy része megállt a mitózis 

kezdeti szakaszában, amit persze a 
hisztonfoszforiláció vizsgálatából, amint 
korábban itt írtuk, már eleve sejtettünk. 
Ráadásul a lóbabban kimutattuk, hogy 
ezekkel a változásokkal párhuzamosan a 
kataláz nevű enzim aktivitása növekszik. 
A kataláz az egyik olyan enzim, amelyik 
az oxidatív stressz elleni védekezést szol-
gálja. Amikor bajban van a sejt, többek 
között a rendkívül mérgező hidro-
gén-peroxidot termeli, s a kataláz 
éppen a hidrogén-peroxidot bontja 
le, hogy ennek káros hatásait a sejt ily 
módon kivédje.

Egy másik kísérletsorozatunkban 
olyan lúdfű növényekkel dolgoztunk, 
amelyek a protein-foszfatázok családjá-
nak legfontosabb enzimét egy geneti-
kai változás miatt nem tudták termel-
ni. Ezek a növények a vad típusú, a 
foszfatázt elegendő mennyiségben 
termelő lúdfűhöz képest sokkal na-
gyobb mennyiségben halmoztak fel 
káros oxigénformákat. Kísérleteink 

alapján tehát úgy tűnik, hogy az ere-
deti elméletünk, miszerint a protein-
foszfatáz aktivitás gátlása és az oxi-
datív stressz között összefüggés van, 
igazolást nyer.

Haszonnövényeink 
 hasznára válhat

Lehet-e gyakorlati haszna ezeknek a 
kutatásoknak? Mint láttuk, számos 
környezeti tényező okozhat oxidatív 
stresszt a növényekben. Ha megért-
jük, hogyan védekezik a növény e té-
nyezőkkel szemben, megoldásokat 
tudunk találni arra, miként tudjuk a 
nemesített növények terméshozamát 
fenntartani a mai, nagyrészt az ember 
által átalakított környezetben. Meg-
érthetjük a környezetben keletkező 
káros anyagok hatásait és remélhető-
en megoldásokat tudunk találni, ho-
gyan lehetne vizeink és általában kör-
nyezetünk jó minőségét megőrizni. 

Máthé Csaba

NÖVÉNYI MODELLEK ESETE A MIKROCISZTINNEL

Tisztított mikrocisztin hatásai jól tanulmányozhatók laboratóriumi körülmények kö-
zött, különböző növényi modellrendszerekben. 1. (balra fent) Nád szövettenyészetéből 
származó kontroll gyökércsúcs részletének lézerpásztázó konfokális mikroszkópos 
képe. A szövetek kettős fluoreszcens jelölést kaptak: a sejtvázat antitesttel jelöltük 
(vörös), a sejtmagot, annak kromoszómáit pedig egy DNS-t kötő fluoreszcens anyag-
gal (kék). Jól láthatók a sejtosztódás korai (ko) és késői (ké) fázisai. 2. (jobbra) 
Mikrocisztin hatására szinte mindegyik osztódó nádsejt a mitózis korai (ko) fázisában 
reked meg. 3. (balra lent) Lóbab gyökerében a mikrocisztin növeli a hidrogén-peroxi-
dot bontó kataláz enzim aktivitását. K: kontroll; a balról jobbra növekvő mikrocisztin 
mennyiség mellett növekszik az enzim aktivitása a kontrollhoz viszonyítva. A fehérjé-
ket poliakrilamid gélen választottuk el, majd egy olyan festési eljárást alkalmaztunk, 
amely sötét háttérben megmutatja a kataláz enzimek jelenlétét és mennyiségét.
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A középfokú ipariskola eszmei 
megteremtője Eötvös József 
vallás- és közoktatásügyi mi-

niszter volt, aki felismerte a kézműves-
ipar elmaradottságát, a fiatal gyáripar 
szakemberhiányát. Javasolta a kor-
mánynak központi mintaiskola szerve-
tését a fővárosban, a nagyipar előmun-
kásainak és művezetőinek képzését. 
Az elhunyt Eötvös József helyére az 
egyik legjobb barátja, Trefort Ágoston 
került, aki folytatta az Állami Közép 
Ipartanoda szervezésének munkáját. 
Trefort megbízta Gönczy Pál minisz-
teri tanácsost és Stoczek József mű-
egyetemi tanárt és rektort, hogy dol-
gozzák ki az intézet szervezeti szabály-
zatát és tantervét, melyet 1877. szept-
ember 10-én Trefort jóváhagyott. 
A „közhírrététetés” 140 évvel ezelőtt, 
1879. október 23-án jelent meg az újsá-
gokban: „Az újonnan alapított állami 
középipartanoda igazgatóságától a követ-
kező sorokat vesszük: A vallás és közokta-
tásügyi m. kir. minisztérium f. évi novem-
ber hó 2-dik napján Bodzafa u. 28. sz. 
alatt egy középipartanodát nyit meg, 
amelyben a nagyipar számára előmunká-
sok és művezetők képeztetnek”.

Az iparosképzés fejlesztése
Trefort Ágoston még egy új intéz-
ményt alapított, a Technológiai Ipar-
múzeumot, melyről a Fővárosi Lapok 
tudósítója számolt be. Az 1883. június 
24-ei megnyitón elhangzott gondo-
latok ma is aktuálisan csengenek: a 
feladat „az ipar terén ma – a gőz és a 
villanyosság korában – rohamos gyorsa-
sággal felmerülő újításokat megtanulni, 
mert az iparnak itt más orvossága nincs, 
mint az, hogy versenyképessé kell őt tenni”. 

A HAZAI MŰSZAKI SZAKEMBERKÉPZÉS HÁTTÉRINTÉZMÉNYE

A TECHNOLÓGIAI 
KÖNYVTÁR ALAPÍTÁSA

A Technológiai Iparmúzeum látoga-
tója nem a múlt emlékei közé lépett, 
hanem a jövőbe tekintő tárlatot szem-
lélhetett. Kitárult előtte a korszak 
gazdasága: a kiállítás a fa- és fémipar 
korabeli nyersanyagait, félgyártmá-
nyait és a késztermékeit, az iparcikke-
ket, valamint a legújabb szerszámokat 
és szerszámgépeket, és azok gyakorla-
ti használatát ismertette.

A megnyitás napján a közönség kéz-
be vehette a „M. Kir. Technológiai 
Iparmúzeum Közleményei” című idő-
szakos kiadvány első számát, melyben 
a múzeum történetének és ideiglenes 
alapszabályának bemutatása mellett 
az intézmény programjáról is tájékoz-
tatást adtak. Melléklete, „A Technoló-
giai Iparmúzeum tárgymutatója” tétele-
sen felsorolta a gépcsarnok és műhely, 
a gyűjteménytár, valamint a szak-
könyvtár teljes állományát.

A látogatónak lehetősége nyílt arra is, 
hogy a rajzteremben lerajzolhassa a 
mintákat, szakmai útmutatás mellett 
elkészítse az iparcikkek terveit. Belépve 
a könyvtárba felerészben új, felerészben 
az elmúlt néhány évben kiadott szak-
könyvek és műszaki rajzok között válo-
gathatott az érdeklődő. Az állomány 
314 könyvet tett ki, melyet rajzok és 
178 képes gyári katalógus egészített ki. 
Ezek révén tanulmányozhatta korának 
érdeklődő iparosa a munkagépeket, a 
motorokat és szerszámokat, valamint 
az építészeti és a lakberendezési ipar-
cikkeket. A kollekció nagyobb része – 
32 könyv és 30 rajzgyűjtemény – 
a faipar területéről került ki. Rendel-
kezésre állt még 31, többségében neves 
külföldi szaklap is. A könyvtár olvasói 
és a kölcsönzői fele asztalos, lakatos, 
műhelyvezető iparos ember volt, a má-
sik részét értelmiségiek, mérnökök, ta-
nárok, hivatalnokok tették ki.

Gyakori látogatói között volt Bánki 
Donát is. A Magyar Királyi Technoló-
giai Iparmúzeum igazgatásával Tre-
fort Ágoston Táborszky Ottó gépész-
mérnököt bízta meg, aki 19 évig állt az 
intézmény élén. 1889 és 1901 között 
szerkesztette és kiadta a Technológiai 

Mára már szinte közhely az az állítás, miszerint a gazdaság, de különösen az ipar fejlettsége és az oktatás 
színvonala egymással szoros kapcsolatban áll. A XIX. században a magyar ipar lemaradásának a csökken-
tését segítette elő a József Ipartanoda megnyitása, majd egyetemi rangú intézménnyé válása. Fennmaradt 
azonban egy olyan hiány, amelynek pótlása égetően szükségesnek mutatkozott: az iparos osztály szakis-

meretének fejlesztése. Az ipar szakemberhiánya a középfokú iparoktatás bevezetését igényelte.

Trefort Ágoston, az Állami Közép Ipartanoda 
és a Technológiai Iparmúzeum alapítója

A 
M

. K
ir. 

Technológiai Iparmúzeum Könyvtár emblém
ája
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és az ipariskoláé – a sarokrész földszint-
jén közös kezelésben, de külön nyilván-
tartott állománnyal. 1897-ben egyesí-
tették e kettőt, az állomány akkor 6203 
kötetből és füzetből állt. Az egyesített 
könyvtár első könyvtárosa Grünwald 
István, az Ipariskola tanára volt. Még 
a mindinkább feszítő helyszűkén is 
igyekeztek segíteni. A Csokonai utcai 
épületszárnyon végeztek műhelyát-
építést és kibővítést. Így 1903 őszétől 
a könyvtár olvasóterme is nagyobb 
lett, hetven személy egyidejű befogadá-
sára vált képessé.

A Budapesti Magyar Királyi Felső 
Ipariskola igazgatása nagymértékben 
lekötötte Hegedűs Károlyt, és az 
Iparmúzeum hatáskörének további 
növelése miatt is szükségessé vált a ne-
gyedszázados szoros együttműködésen 
lazítani. Az 1907. április 30-ai 12826. 
számú miniszteri rendelettel megszün-
tették a főigazgatói hatáskört, és teljes 

önállóságot biztosítottak az akkor 
már több mint 30 ezer tárgyat tartal-
mazó Iparmúzeumnak. Igazgatójává 
Gaul Károlyt nevezték ki, aki 24 évig 
az iskola tanára volt.

Gaul Károly kir. tanácsos, igazgató 
szerkesztésében 1913-ban megjelent  
„A Magyar Királyi Technológiai Iparmú-
zeum alapításának, fejlődésének és műkö-
désének története” című könyv több ki-
mutatással szemlélteti a könyvtár mű-
ködését. E szerint az 1886/87-es alapítá-
si évben az összes könyvállomány 1511 
kötet volt, 1912/13-ra elérte a 21 630 
darabot. A látogatók száma 1889-ben 
347 főt tett ki, amely 1913-ra 13 217-ra 
emelkedett, míg a kiadott könyvek 
száma 11 213-ra emelkedett. Ez utóbbi-
ból a „tanári kar által használt könyvek 
száma 4253”. A beszámoló megállapít-
ja, hogy „a műszaki tudományok minden 
ága a könyvtárban képviselve van. Ezek kö-
zül a különböző iparok technológiájára, 
elektrotechnikára, gépészetre, építészetre, 
chémiára, fizikára, mathematikára, közgaz-
dasági ismeretekre vonatkozó stb. legújabb 
művek állanak a közönség rendelkezésére.”

Hegedűs Károly 1914-ben a követ-
kezőket írta jelentésében: „Ez az inté-
zet ebből a már ósdivá lett szűk épületből 
kinőtt és kifejlődött, nagy utcai forgalom 
folytán környéke is annyira állandóan 
zajossá lett, hogy ez az épület napi 8-10 
órai tanításnak – ami benne folyik – célja-
ira tovább nem alkalmas”. A két gyor-
san bővülő intézmény – a Magyar 
Királyi Állami Felső Ipariskola és a 
Technológiai Iparmúzeum – számá-
ra az átépítések ellenére az épület 
szűknek bizonyult. Az első világhá-
ború kitörése miatt azonban új épület 
felépítésére nem nyílt lehetőség.

1923-24-ben az épületegyüttes Nép-
színház utcai frontja második emelettel 
bővült. A József körúti szárny első 
emeletére került a könyvtár, annak 

Lapok című szakfolyóiratot. Két hason-
ló  intézménye volt a fővárosnak, s Tre-
fort hamar felismerte a közös fejlesztés 
szükségességét. Kijelentése szerint: „Két 
középoktatási intézettel bírunk a főváros-
ban, melyek a középipariskola és a Techno-
lógiai Iparmúzeum. Ezeknek szerves kap-
csolata úgy didaktikai, mint financiális te-
kintetben nagyon szükséges és előnyös...”.

A magyar iparügy palotája
A két intézmény közös épületbe tele-
pítésére a Nagykörúton, a Népszín-
ház épülete mögött, a tűzőrségi lak-
tanya dísztelen fakerítései és fészerei 
helyén nyílt lehetőség. Itt épült fel – 
ahogy a Pesti Napló krónikása írja – 
„a magyar iparügy palotája, a 
Középipartanoda és a Technológiai 
Múzeum új otthona”. Az iskola és a 
múzeum új épületének megtervezé-
sére Hauszmann Alajos műegyetemi 
tanár kapott megbízást 1885-ben.

Az építkezést 1887-ben kezdték el 
Monaszterly Szilárd építész vezetésével 
és Fekete Elek építőmester irányításá-
val, s két évig tartott. A Múzeum vö-
rös téglából és terrakottából kialakított 
homlokzata, földszinti nyitott árkád-
dal, szürke mauthauseni gránitból ké-
szült oszlopaival, a bejáratot lezáró vas-
ráccsal olasz reneszánsz palotára emlé-
keztetett. Az átköltözés és berendezke-
dés után az épületegyüttes felavatását 
1889. szeptember 15-én a 11. tanév 
megnyitásával egybekapcsolva tar-
tották. A megnyitás alkalmából meg-
jelent „Építési Ipar” szaklap az alábbi 
elismerő nyilatkozatott tette közzé: 
„Az egyesített technológiai iparmúzeum és 
az állami közép-ipariskolához hasonló inté-
zet a nyugateurópai államokban nincsen”.

Az új otthon közös igazgatásával He-
gedűs Károlyt bízták meg főigazgatói 
minőségben, aki kidolgoztatta az 
Iparmúzeum alap-, és működési sza-
bályait. A két intézmény eredménye-
sen oldotta meg egymásra épülő fel-
adatait. A múzeum egyre gyarapodó 
gyűjteménye és eszközállománya ré-
szévé vált az oktatásnak, az ipariskola 
neves tanárai – Arany Dániel, Edvi Il-
lés Aladár, Faragó Ödön, Petrik Lajos 
– bekapcsolódtak az iparmúzeum tan-
folyami tevékenységébe, jelentősen 
hozzájárulva a hazai ipar fejlesztéséhez.

Az új épület közel hét évtizedre 
biztosított otthont a Technológiai 
Iparmúzeum könyvtárának. Kezdet-
ben két könyvtár volt – a múzeumé 

Az Iparmúzeum és az Ipariskola új épülete

Hegedűs Károly főigazgató, kir. tanácsos 
(Szatmárnémeti, 1849 – Budapest, 1925)
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folyóiratait. Ebben az időben bonta-
kozott ki az a törekvés, hogy a könyv-
tárat országos intézménnyé fejlesszék, 
s megteremtsék a hazai műszaki do-
kumentációs gyűjteményt. Ekkor 
már a világ mintegy 35 000 műszaki 
és természettudományos folyóiratá-
ban évente másfél millió cikk, további 
30 000 könyv és 200 000 szabadalmi 
leírás jelent meg.

1938-ban – csatlakozva a hágai 
nemzetközi dokumentációs szövet-
séghez – megalakult a Magyar Ipari 
Dokumentáció Előkészítő Bizottsá-
ga, hogy elősegítse egy „országos jelle-
gű ipari adat- és forráskutató központ” 
felállítását a Technológiai Könyvtár 
keretében. A II. világháborút követően 

1948-ban Káplány tervet dolgozott ki 
a könyvtár önállósítására Országos 
Műszaki Könyvtár néven, amelyre 
azonban nem kerül sor, mert a fordu-
lat évének átszervezései a könyvtárat 
is érintették. 1949-ben a Technológiai 
Könyvtárat (Központi Technológia 
Könyvtár, KTK lett a neve) az idő-
közben megalakult Műszaki Doku-
mentációs Központhoz MüDK) kap-
csolták, de az egyesítés csak formai 
volt. Ettől kezdte meg a Központi 
Technológia Könyvtár saját fiók-
könyvtári hálózatát kiépíteni.

A fejlődés eredményeképpen az in-
tézmény a megjelenő műszaki szak-
irodalomból köteles példányokat ka-
pott. Állományába került a hazai 

olvasóterme a bejárat fölötti öt nagy 
ablak mögött helyezkedett el. A I. vi-
lágháborút követően az Iparmúzeu-
mot összevonták budafoki Ipari Kísér-
leti és Anyagvizsgáló Intézettel, majd 
a Lőfegyvervizsgáló Próbaállomást is 
hozzácsatolták és létrejött s a Magyar 
Királyi Technológia és Anyagvizsgáló 
Intézet. A Technológiai Iparmúzeum 
Könyvtára a budafoki intézet 6000 
kötetes könyvtárával bővült. 

Könyvtár születik
A kibővült könyvtárba új és immár 
főállású könyvtáros került Káplány 
Géza személyében, akinek irányításá-
val a Technológiai Könyvtár korszerű, 
országos szakkönyvtárrá vált. Ma-
gyarországon harmadik könyvtárként 
bevezette az egyetemes tizedes osztá-
lyozás (ETO) rendszerét, elsőként a 
műszaki irodalmat gyűjtő könyvtárak 
között. A látogatók növekvő számát 
jellemzi, hogy míg 1923-ban naponta 
átlagosan 17 olvasó kereste föl a könyv-
tárat, addig 1930-ban már 82.

A könyvtár szolgáltatásait igénybe 
vevő olvasók egynegyede mérnök, 
közel hetede egyéb műszaki szakem-
ber, s több mint egyötöde szakmun-
kás, illetve kisiparos volt. A világgaz-
dasági válság hatására a kormány 
csökkentette az anyagvizsgáló intézet 
költségvetését. Káplány Géza megszer-
vezte a Technológiai Könyvtár Baráta-
inak Egyesületét, melynek tagjai erköl-
csi és anyagi támogatásukkal segítették 
az állománygyarapítást. Az egyesület 
jelentette meg a Műszaki Bibliográfi-
ai Közleményeket is, országszerte 
népszerűsítve a könyvtár könyveit és 

szabadalmi leírások gyűjteménye, 
továbbá megkapta az országban ké-
szült fordítások másolatát. 1952-ben 
az intézmény elnevezését Országos 
Műszaki Könyvtárrá változtatták. 
1958-ban – a könyvtár fennállásá-
nak 75. évfordulóján – új helyére, a 
Múzeum utcába költözött, s 1982. 
január 1-tõl az OMFB elnökének 
102/1981. sz. határozata értelmében 
az intézmény neve Országos Műsza-
ki Információs Központ és Könyv-
tár (OMIKK) lett.

1994. március 29-én az OMFB el-
nöke kiadta az OMIKK alapdoku-
mentumát, majd az 1997. évi CXL. 
törvény a kulturális javak védelmé-
ről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 3. melléklete 
az OMIKK-ot országos szakkönyv-
tárként nevesítette. 1999. október 
27-én a gazdasági miniszter kiadta 
az OMIKK új alapító okiratát. 
2000. január 1-jétől az intézmény 
felügyeleti szerve az oktatási minisz-
ter lett, aki 2000. december 14-én 
aláírta az OMIKK alapító okiratá-
nak módosítását. 

2001-ben az Országos Műszaki In-
formációs Központ és Könyvtár a 
BME Könyvtár és Tájékoztatási Köz-
ponttal fuzionált, és Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Országos Műszaki Informáci-
ós Központ és Könyvtár (BME 
OMIKK) néven végzi tevékenységét.

Gáti József
Némethy KrisztiNa

Gaul Károly, 24 évi ipariskolai tanári pályát 
követően a Technológiai Iparmúzeum 

igazgatója (Grabácz, 1854 – Budapest, 1932)

A M. Kir Technológiai Iparmúzeum földszinti 
bejárati nyitott árkád boltíve

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Országos Műszaki Információs 

Központ és Könyvtár épülete 
(FORRÁS: BME)
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Igazi dalmát családból származott, ke-
reskedő édesapja, Nikola Bošković 
(1642–1721), hercegovinai horvát, 

édesanyja, Pava Bettera (1673–1777) 
pedig művelt olasz családból szárma-
zott. Kilencgyermekes családban, he-
tedikként látta meg a napvilágot, szü-
letésekor apja már régen ágyhoz kötött 
beteg volt, mivel paralízisben szenve-
dett. Előtte gazdag kereskedelmi isme-
retre és tapasztalatra tett szert az Osz-
mán Birodalomban, egy időben diplo-
máciai feladatokat is betöltött, a 
Raguzai Köztársaság kereskedelmi ál-
lomását irányította Novi Pazarban. 
A kis Rudjer apját 10 éves korában el-
vesztette, utána a matrónai kort megélt 
édesanyja vette át nevelését, aki egész 
életében erős, boldog, kiegyensúlyo-
zott, nagyon aktív és temperamentu-
mos asszony hírében állt. A Bošković-
család tagjai a púčanin (teljes jogú pol-
gár) osztályba tartoztak, akik a Köz-
társaság támogatásával kereskedhettek, 

diplomáciai küldetésekben vehettek 
részt és hivatali tisztségeket tölthettek 
be, de a hatalmi szervekben: a Nagy- 
és Kistanács tagjai vagy szenátorok 
nem lehettek, mert ezek a vlastilin (vá-
rosi nemes) osztály számára voltak 
fenntartva. Szigorú szabályok határoz-
ták meg az egyes raguzai polgárok jö-
vendő sorsát, így a Boškovićok előtt is, 
kivételes tehetségüktől szinte függetle-
nül, csak a kereskedés vagy az egyházi 
és a hivatalnoki karrier kínálkozott.

Vallás és irodalom
A Bettera család az észak-itáliai 
Bergamóból származott, onnan ér-
kezett Raguzába, Pietro Bettera a 
XVII. század elején.  Mind a Bošković, 
mind a Bettera családban nagyon fon-
tos szerepet töltött be a valláson kívül, 
az irodalom. Rudjer anyai nagybátyja 
és nagynénje, főként az utóbbi, saját 
korában elismert, olaszul verselő köl-
tő volt. Unokatestvérei, egyben első 

játszótársai: Antun és Franjo Bošković, 
később kiváló latinisták lettek. Egyet-
len húga, Anica Bošković (1714–1804), 
a horvát irodalom egyik legelső elis-
mert költőnőjének számít. Legidősebb 
nővére, Mare volt a család egyetlen 
tagja, aki férjhez ment, másik nővére, 
Marija, a helyi Szent Katalin kolostor-
ba lépett be, egész életét, mint domon-
kosrendi szerzetesnő a szegényeknek 
szentelte. Legidősebb bátyja, Božo 
(Boško), a Köztársaság szolgálatába 
állt. Másik bátyja, Bartolomeo (Baro), 
a helyi jezsuita gimnázium elvégzése 
után belépett a Jézus Társaságába, ké-
sőbb Rómában élt, kiváló latin és hor-
vát nyelvű verseket írt, azonban belső 
lelkiismereti parancsból és szerénység-
ből kéziratait elégette. Következő test-
vére, Ivan, a helyi, XVI. századból 
származó dominikánus kolostorba lé-
pett, ahol gyerekkorában, testvéreivel 
együtt Tiziano és Vasari festményeiben 
gyönyörködött. Legfiatalabb bátyja, 
Pero szintén a jezsuitáknál tanult, majd 
szintén a Köztársaság szolgálatába állt, 
és mint Ovidius, Corneille és Moliére 

A  T U D O M Á N Y  S Z O L G Á L AT Á B A N

EGY XVIII. SZÁZADI 
POLIHISZTOR ÉLETE

A világhírű polihisztor, természettudós Rudjer (Ruggiero) Josip Bošković, 1711. május 18-án született 
Raguzában (a mai Dubrovnikban), a város szláv negyedében, a Sponza palota közelében álló három-
emeletes polgárházban. A helyi plébános, Marinus Carolis, május 26-án keresztelte meg, dédapja 

Ruggiero Agostino nevét kapta a keresztségben.

Rudjer portréja

Raguza
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sok tanulás miatt megrendült egészsége 
rendbe hozása érdekében, az Ancona 
melletti Fermo jezsuita kollégiumában 
tanított. Majd visszatért Rómába, hogy 
befejezze teológiai tanulmányait. 1740-
ben szentelték pappá, november 5-én 
tartotta első miséjét a római Szent 
Ignác-templom Szent Alajos oltáránál.

Már 1736-ban megjelent nyomta-
tásban első tudományos munkája 
De maculis solaribus (A napfoltokról) cí-
men, amelyet a következő félévszá-
zadban még 70 kötet követett külön-
féle tudományágak, mint a matemati-
ka, a fizika, a csillagászat, a geodézia, 
a meteorológia, az építészet, a régé-
szet, az irodalom, a filozófia és a dip-
lomácia területéről. A szó jogos és iga-
zi értelmében valódi polihisztor volt.

A tudományok doktora
Tanulmányai elvégzése után, 1740-
ben kinevezték a Collegium Romanum 
matematikaprofesszorának, a filo-
zófiahallgatókat oktatta. A Collegi-
um Romanumban végzett elismert 
oktatói munkája és Valenti Gonzaga 
érsek révén bekerült a római tudo-
mányos körökbe. 1744-ben zárult a 
19 éven át folyó jezsuita formációja, 
ötórás vizsga letételével megszerezte a 
teológia doktora címet. Szintén ebben 
az évben volt tanára, P. Borgondio 
ajánlására felvették, az 1656-ban, 
Krisztina svéd királynő által alapított 
római Academia degli Arcadi tagjai-
nak sorába. Numenius Anigreus ál-
néven szerepelt a kosztümös költői 
estélyeken, saját verseit szavalva. 

horvát nyelvű fordítója szerzett magá-
nak hírnevet. 1729-ben, Velencében 
Hvale Duhovne (Egyházi dicséretek) 
címen vallásos verseket tartalmazó 
kötete jelent meg.

A szépreményű ifjú
Rudjer 9 éves koráig, a helyi Szent 
Miklós templom papjánál, Niccolo 
Nicchei iskolájában tanult, majd be-
íratták a jezsuiták helyi gimnáziumá-
ba, az 1684-ben alapított Collegium 
Ragusinumba. Már korai tanulmányi 
évei alatt felismerték kiváló képessége-
it, hamar híre ment nagyszerű emlé-
kezetének és gyors gondolkodásának. 
Mivel szülővárosában nem volt lehető-
ség felsőbb tanulmányokra, mint 
giovane di grandi speranze (szépreményű 
ifjú) 1725. szeptember 16-án elhagyta 
Raguzát és Rómába utazott, ahol két 
jezsuita pap támogatásával tanult to-
vább. 1731-ben belépett a Jézus Társa-
sága S. Andrea delle Fratte a Quirinal-
templom melletti noviciátusába, majd 
a híres Collegium Romanumban foly-
tatta tanulmányait. Filozófiai tanul-
mánya mellett minden szabad idejét, 
matematikai, fizikai és csillagászati is-
meretei bővítésének szentelte. Külö-
nösen matematikai és fizikai tudomá-
nyokban ért el ragyogó előrehaladást. 
P. Orazio Borgondo SJ, a Collegium 
matematika és fizika tanára az ókori 
görög tudomány részletes tanulmá-
nyozása után a newtoni gondolatok-
kal ismertette meg. A fiatal skolaszti-
kus azonban egyformán mély érdek-
lődéssel foglalkozott Euklidész világá-
val és a „modern” tudósok: Galilei, 
Descartes és Leibnitz gondolataival és 
nézeteivel. A későbbi írásainak és tu-
dományos felfedezéseinek lebilincselő 
okfejtését nagyrészt logikatanárának, 
Carlo Nocetinek köszönheti
Bošković magiszteri éveiben, 1733-tól 
a Collegium Romanumban nyelvtant 
oktatott, majd 1734 és 1735 között a 

Tudományos eredményei elismerése-
ként 1746-ban a bolognai Academia 
delle Science tagjának, 1748-ban pedig 
a Francia Tudományos Akadémia le-
velező tagjának választotta. 1748-ban 
fényes sikert aratott, egy napfogyat-
kozás bemutatásával, amelyen három 
érsek, ötven prelátus és 300 római ne-
mes jelent meg. A következő évben le-
hetősége nyílott, hogy részt vegyen a 
portugál király brazíliai tudományos 
expedícióján, de a római jezsuita gene-
rális utasítására P. Christopher Maire 
rendtársával a pápai állam feltérképe-
zésén, és az új, hivatalos országtérkép 
elkészítésében tevékenykedett. 

A matematikai, illetőleg mértani 
tehetségének kiváló példáját szolgál-
tatta, amikor 1752 és 1754 között 
megjelentette háromkötetes művét 
Elementa universae mathesos (A mate-
matika általános alapjai) címmel. 
Ezt a munkáját tanítványainak szán-
ta tankönyv gyanánt.

Gonzaga érsek – aki a pápa államtit-
kára volt – ajánlására XIV. Benedek 
pápa és utódai: XIII. és XIV. Kelemen 
pápák 1752 és 1781 között számos hi-
vatalos feladattal bízták meg, műsza-
ki-tudományos problémák megoldá-
sában kérték ki szakvéleményét. 
Bošković sohasem volt szobatudós, 
nagyon sok alkalommal a gyakorlat-
ban is megvalósíthatta elképzeléseit. 
Statikai ismeretei és számításai alapján 
épült meg a római Szent Péter bazilika 
híres kupolája, a bécsi Császári és Ud-
vari Könyvtár épülete valamint a pá-
rizsi Szent Genovéva-templom.

A brerai csillagvizsgáló

A római Szent Péter-bazilika kupolája
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Első szakvéleményét, pápai felkérés-
re, még a vízgazdálkodás területén ad-
ta, amikor 1752-ben a Tiberis folyó 
szabályozását és hajózhatóvá tételét ol-
dotta meg. Később nagyon sokat tett 
az élhetőbb, biztonságos és egészsé-
ges környezet kialakításáért, taná-
csai és tervei nyomán az állandó kiön-
téssel fenyegető folyókat szabályozták, 
a betegségeket terjesztő mocsarakat le-
csapolták, a friss ivóvizet vízvezetékek 
építésével és kutak fúrásával biztosítot-
ta számos városban és községben. 
Kereskedelmi és hadászati célokat egy-
aránt figyelembe véve korszerűsítette 
Fiumicino, Terracina, Magnavacca, 
Rimini és Savona kikötőit.

1758-ban, Bécsben egy teljes évet 
töltött diplomáciai küldetésben a fel-
merült vízjogi vita kapcsán, közben 
itt fejezte be a legismertebb és legsi-
keresebb Philosophiae naturalis theoria 
(A természetfilozófia elmélete) cí-
mű kétkötetes művét, amelyben na-
gyon eredeti módon foglalta össze a 
természetfilozófia rendszerét. A mű 
először Bécsben, 1758-ban, majd ja-
vított kiadása 1763-ban, Velencében 
jelent meg.

A már korán nemzetközi hírnévre 
szert tett fiatal jezsuita tudóst, számos 
helyre meghívták előadások tartásá-
ra. 1760-ban Bredly és Maskelyne an-
gol csillagászok invitálására London-
ban tartott csillagászati előadásokat 

és bemutatókat, amelyek sike-
rét jól jelzi, hogy – az erősen 
pápa- és jezsuitaellenes Angliá-

ban – megválasztották a Royal Soci-
ety tagjának. 1757 és 1763 között a 
pápai diplomácia szolgálatában na-
gyobb utazásokat tett, a Raguzai 
Köztársaságba, a Balkán-félszigeten, 
Bulgáriába és Moldvába, a lengyel ki-
rályi udvarba, Varsóba utazott, majd 
Bécsbe tért vissza.

1762-ben Bošković tervei alapján, 
az elméleti és gyakorlati csillagászati 
kutatásainak érdekében megépítet-
ték a csillagvizsgálót Brerában. 1764-
ben meghívták a megújult paviai 
egyetem matematikaprofesszorának. 
Majd Karl Joseph Firmian gróf (1712–
1786), Milánó osztrák kormányzója, 
az egyetemen külön optikai és csilla-
gászati tanszéket létesített.

A világhírű pap emlékezete
A jezsuita rend 1773. évi megszüntetése 
után, átmenetileg fizikai és szellemi ott-
hon nélkül maradt, ezért már világi 
papként, örömmel elfogadta párizsi ba-
rátai: Joseph Lalande (1732–1802) és 
Antoin Condorcet (1743–1794) meghí-
vását, akik a francia tengerészeti optikai 
intézet igazgatói állását kínálták fel ne-
ki. Az elkövetkező években, itt nagy-
részt sikerült megvalósítania nagyszerű 
találmányait. Számos optikai, csillagá-
szati, földmérési műszert és készüléket 
tervezett, közülük kiemelkedett az in-
gaóra és a két szemlencsés kézi távcső. 
A neves francia tudósokkal való 
együttműködése új reneszánszt hozott 
a fénytan és a csillagászat területén. 

Munkásságának elismeréseként 
XV. Lajos királytól megkapta a fran-
cia állampolgárságot. Sajnos Jean 
Baptiste D’Alembert (1717–1783) ellen-
séges mesterkedése nyomán meghiú-
sult teljes jogú francia akadémiai tag-
sága, de minden ellenségeskedés elle-
nére 1782-ig Párizsban maradt, csak 
utána tért vissza Itáliába. Először a kü-
lönböző itáliai városokban élő barátait 
kereste fel, majd elfogadta Wenzel 
Anton Kaunitz (1711–1794) osztrák 
kancellár ajánlatát, és titkárával, 
P. Tomagninivel és egy szolgájával be-
költözött a brerai csillagvizsgálóba, 
ahol folytatta tudományos munkáját.

1786-től rohamosan romlott egész-
sége, nagymértékű érelmeszesedés-
ben szenvedett, ezért a monzai volt 
jezsuita kollégiumba költözött, majd 
az utolsó időben, Milánóban élt, itt 
hunyt el 1787. február 13-án tüdő-
gyulladásban. A milánói Santa Ma-
ria Padone-templomban temették 
el, de mivel sírját nem jelölték névvel 
ellátott sírlappal, ma már nem is-
merjük pontos nyughelyét. 

A hálás utókor azonban megőrizte a 
kiváló jezsuita polihisztor emlékét, 
könyvei napjainkban a tudománytörté-
net kincseinek számítanak, nevét, egy 
holdkráter és a zágrábi Atomfizikai 
Kutatóintézet viseli. A XX. század kö-
zepén, a horvát államiság újbóli meg-
születése után Rudjer Boškovićnak 
mind a nemzetközi, mind a horvát tu-
dományos életben betöltött úttörő sze-
repe elismeréseként megjelentették az 
arcképét a 100 dináros bankjegyen.

Bikfalvi Géza

A természetfilozófia elmélete

Collegium Romanum
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

szeptember 26-án kapta Tamássy Jó-
zsef”, valamint „Az iparmúzeum ré-
szére hagyományozta Tamássy József”. 

Az 1837–1892 között élt Tamássy Jó-
zsef neve ma már nem cseng ismerősen, 
pedig ő volt az 1870-es években a ma-
gyar népszínművek koronázatlan kirá-
lya, Blaha Lujza állandó partnere. 1856-
ban állt színésznek, 1869-ben szerződ-
tették a Nemzeti Színházba, majd a 
Népszínház tagja lett. Ahogy egyik 
méltatója fogalmazott: „ebben az időben 
ő volt az egyetlen férfi-színész, aki varázs-
erejű magyarságával és zamatos nótáival újra 
fellendítette e már-már lehanyatló műfajt (...). 
Az 1871-ben leszerződtetett Blaha Lujzá-
ban minden tekintetben kiváló és magához 
méltó játszótársra talált. Ez a teljesen összeil-
lő művészpár (…) új korszakot teremtett a 
népszínmű történetében és újra magyarrá 
tette a Bach-korszakban erőszakkal elnéme-
tesített Budapestet.” Sokszor alakított be-
tyárokat, csikósokat szerepeiben – és 
szerepeinek hatására az életben is: gyak-
ran magyar ruhában, cifraszűrben, fo-
kossal járt. Színészi tehetsége, előnyös 
külseje mellett énektudása miatt vált 
népszerűvé, slágerré tette a magyar 
„népdalokat” (műdalokat), még kottát 
is kiadtak kedvenc dalai válogatásával. 

Mivel ismert emberről volt szó, ko-
rabeli sajtóhírekből a mellény konkrét 

A Néprajzi Múzeum 17 899 
leltári számú mellénye több 
mint száz éven keresztül, 

pontos adatok nélkül nyilvántartva, 
csendben húzódott meg a textil- 
és viseletgyűjtemény raktárában. 
Az Iparművészeti Múzeumból 1898-
ban érkezett, egy hatalmas darab-
számú kollekció részeként, mely 
többségében az 1873. évi világkiállí-
tás háziipari gyűjteményéhez tartozó 
tárgyakat tartalmazott. 

Kinézetre akár készülhetett volna az 
utóbbi kiállításra is ez az igen díszes 
ruhadarab, abban egy magyar szabó 
minden szakmai tudása benne van. 
Igazi kiállítási műremek, trükkje, 
hogy tulajdonképpen két mellény 
egyben: egyik oldalán búzakék fi-
nom posztó drapp zsinórozással dí-
szítve, és ha kifordítjuk, bordó posz-
tómellény fekete zsinór-rátéttel, 
gomboláspántja miatt mindkét felén 
egyformán használható, mindkét ol-
dalán zsebekkel ellátott. Igazán azon-
ban akkor volt megfejthető a mellény 
története, amikor egyik mellény-
zsebéből két névjegykártya ke-
rült elő: „Tamássy József színész” 
szöveggel. A névjegykártyák 
hátoldalán pedig a színész kézírásá-
val: „Emlékül Doby Antaltól 1886 

története is megismerhető: valóban 
kiállításra készült, 1886-ban a közpon-
ti katolikus legényegyesület 30 éves ju-
bileumára rendezett munkakiállításra. 
Mint a tudósításokból kiderült, Doby 
Antal fiatal szabósegéd a mellényt „fel-
ajánlotta Tamássynak, mint a magyar 
népalakok hamisítatlan személyesítőjé-
nek, s a magyar nyelv hazafias terjesztőjé-
nek. Engedelmet kért, hogy már a kiállítá-
son rátűzhette a feliratot: Tamássy József 
színművész úr tulajdona. Tamássy elfo-
gadta az ajánlatot, már a mértékvétel is 
megvolt.” A mellény a kiállításon 
arany díszoklevelet nyert.  A tárlat 
bezárása után, 1886 októberében ke-
rült sor a tárgy átadására, a hír szerint 

(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEI)

A LAJBI ÉS AZ ÁRULKODÓ 
NÉVJEGYKÁRTYA



„Tamási nagy örömmel fogadta a neki 
való ajándékot, megígérte, hogy a színpa-
don sokszor fog majd a lajbiban játszani, 
és halála után a nemzeti múzeumnak 
hagyja. Viszonzásul az ajándékért, a mű-
vész egy szép művű aranygyűrűt adott a sza-
bólegénynek. A gyűrűbe Tamási nevének 
kezdőbetűi vannak belevésve.” 

Nem játszhatott a mellényben sokszor: 
a színészt 1887 júniusában A betyár kendő-
je című előadás előtt szélütés érte az öltö-
zőjében, nem lépett fel többé. Lassan ki-
szorult az ekkor már egyre anakroniszti-
kusabbá váló népszínmű is a színpadról, 
átadta helyét az operettnek.

A magyar népszínmű a XIX. század 
sajátos terméke: a magyar nyelvművelés, 
a nemzeti önismeret, a hazafias érzés fel-
keltésének fontos eszköze, melyben a né-
pies magyar dalok, magyar tánc és a ma-
gyar ruha, majd a paraszti öltözetek is 
egyre fontosabb szerepet kaptak. 
Tamássynak is köszönhető volt, hogy a 
cifraszűr kedvelt színpadi ruhadarabbá 
válhatott, és ugyan fekete színben, se-
lyemből, de lassan a gatya is bekerült a 
színészek ruhatárába. A parasztmel-
lény egyaránt szerepelhetett nadrágos 
és gatyás figurákon is: talán Doby An-
tal kétféle oldalán hordható mellénye 
ehhez a két típusú öltözethez alkal-
mazkodik. Díszes darabokat gyak-
ran kölcsönöztek vagy szabóktól 
ajándékba is kaphattak: Tamássy cif-
raszűrt is kapott ajándékba korábban 
egy szűrszabótól. Doby Antal aján-
déka tehát nem egyedi eset.

A mellény kapcsán a nyomozás 
azonban folytatható még: vajon a fia-
tal Doby Antal szabóinas családtagja, 
fia lehetett-e annak a Doby Antal sza-
bómesternek, akit – bár nemesi csa-
ládból származott – kántortanító apja 
taníttatni nem tudott, a szabadságharc 
után Tiszaújlakon telepedett le, katoli-
kus legényegyletet alapított, és Ma-
gyarország első kölcsönkönyvtárának 
megalapítása mellett amatőr család-
történészként, ipartörténészként pub-
likált? Ha rokonok voltak, ha nem, 
mindketten az iparosok tanult rétegé-
hez tartoztak, akik számára a magyar 
kultúra, a magyar nyelv, a magyar 
ipar ügye fontos volt, annak támoga-
tására komoly áldozatokat is hoztak.  

Lackner Mónika

Működik a kémia

Divatos szóval élve trendi kifejezés lett a 
működik a kémia. Ez a tény különösen ör-
vendetes 2019-ben, a kémia évében, 
még akkor is, ha legtöbben nem tudo-
mányos megfontolásból használják ezt a 
szlogennek is beillő szöveget. De, hogy 
pontosak legyünk, a Periódusos Rendszer 
Nemzetközi Évéről van szó, melyről az 
UNESCO kezdeményezésére az ENSZ 
Közgyűlése határozott. Mengyelejev 
ugyanis 150 évvel ezelőtt fedezte fel a 
kémiai elemek periódusos rendszerét, 
amiről pedig az emberek többségének a 
kémia jut eszébe. Ez nem feltétlenül baj, 
az már annál inkább, 
hogy ez a tudományág, 
illetve az iskolai tantárgy 
is abban a helyzetben van, 
amelybe a fizika és általá-
ban a természettudomá-
nyos tárgyak kerültek 
évekkel ezelőtt. Keve-
sebben érdeklődnek irán-
ta, ami az ilyen irányú 
egyetemi felvételiknél is 
megmutatkozik és ennek 
már érezhető következ-
ményei vannak.

Braun Tibor vegyészpro-
fesszor elkötelezett híve a tudományos 
ismeretek terjesztésének. Írásaival 
gyakran találkozhatunk különböző 
fórumokon, így az Élet és Tudomány 
hasábjain is. Cikkei gyűjteményes for-
mában is megjelennek időnként, leg-
utóbb 2015-ben A Nobel-díjra érdemes 
taxisofőr című kötete volt ilyen, amiről 
ebben a rovatban is beszámoltunk. 
A szerző maga is az előbbi kiadvány 
folytatásának tekinti A könyvek illata 
című kötetet, mely tavaly december-
ben jelent meg, úgyhogy akár azt is 
mondhatjuk, hogy a Periódusos Rend-
szer Nemzetközi Éve tiszteletére állí-
tották össze. Ebben az Élet és Tudo-
mány mellett a Természet Világában, a 
Magyar Tudományban és a Magyar 
Kémikusok Lapjában megjelent írá-
sokból kapunk ízelítőt. 

Szó van a könyvben mindenről, mi 
szem-szájnak (és persze orrnak) ingere, 
sőt terítékre kerülnek intellektuális 
finomságok is. Találunk írást a múlt 
és a jövő gasztronómiájáról, előbbi 

kategóriában például a hunoknak tu-
lajdonított speciális „húsklopfolás” le-
gendáját elemzi és teszi helyre a szerző. 
A molekuláris gasztronómiáról szóló 
részben olvasható elképzelés szerint a 
jövőben az ételeknek csak a kivonatát 
esszük meg, sőt előfordulhat, hogy a 
vasárnapi rántotthúst úgy lélegezzük 
majd be. Ezeknek a megoldásoknak 
a megvalósítása valószínűleg nem a 
kémián fog múlni. Desszertnek olvas-
hatunk a csokiról és mindezt leöblít-
hetjük a whisky kémiájával.

Aki a tudásszomját is szeretné csillapí-
tani, bőven talál érdekességeket a tu-
domány és benne természetesen a ké-

mia tudományának törté-
netéből, a kémikusok néha 
sajátos kutatásairól, sokszor 
viszont életbevágóan fontos 
eredményeiről. A vegyészek 
ma már bármilyen illatot lét-
re tudnak hozni. Így talán 
már nem is annyira megle-
pő, hogy régi és új könyvek, 
sőt a könyvtár illatát is meg 
lehet vásárolni parfüm for-
májában.  Ezeket el tudjuk 
képzelni, de hogy milyen le-
het a laptop illatú…?

Braun Tibor mindezeket a 
témákat azért veti fel, hogy az érdeklő-
dőket bevezesse – akár orruknálfogva is 
– a tudomány világába. Közben megis-
merteti az ízlelés, a szaglás mechanizmu-
sát, a Föld mélyét, az anyag legkisebb ré-
szecskéit vagy a messzi-messzi galaxisok 
kutatását. A szerző a cikkeket ismeret-
terjesztő szándékkal írta, de elég ala-
posak ahhoz, hogy a szakemberek is 
élvezhessék. Hawkinggal ellentét-
ben Braun ugyanis nem fukarkodik 
a képletekkel és ábrákkal. Ezek nem 
ártottak az eredeti cikkeknek, sőt! 
Viszont abban a formában és minő-
ségben, ahogy megjelent ez a gyűjtemé-
nyes kötet – finoman szólva – nem túl 
látványos. De alighanem mindenki sejti, 
hogy ha valaki nemcsak témájában, ha-
nem megjelenésében is színes-szagos 
könyvet akar kiadni, annak a csillagá-
szatban is nagyon otthon kell lennie. 
Legalábbis, amikor a nyomdaköltséget 
tervezi… (A könyvek illata, Typotex Kiadó, 
Budapest, 2018, 424 oldal, 3900 forint)

T. Z.

KÖNYVSAROK
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semmi meglepő nem lenne, ha nem egy 25 éves fiatalem-
berről volna szó. Az ELTE doktorantusza és az MTA Wigner 
Fizikai Kutatóközpont külső munkatársa a világ legna-
gyobb gyorsítójában a részecskefizikai kutatások két 
végével foglalkozik. A beszélgetés során kiderül, mit jelent 
és mennyire fontos ez a két „véglet” a világegyetem nagy 
kérdéseinek megválaszolásában, és persze szó lesz arról 
is, hogyan haladhat valaki ilyen gyorsan a kutatói pályán.

A KEZDET ÉS A VÉG  
A RÉSZECSKEFIZIKÁBAN

– A kíváncsiság viszi előre az embe-
riséget, és engem is az hajtott. Egy-
szerűen többet akartam tudni a vi-
lágról. A fizikával pedig az egész 
univerzumot le lehet írni! 
– Felvetődött-e Önben az, hogy meg 
is kell élni valamiből?
– Rendkívül fontosnak tartom, 
hogy a tudást nem csak megszerezni 
kell, hanem tovább is adni. Mivel 
van egy oktatási énem is, ezért 
mentorálással és tanítással is foglal-
kozom a Milestone Intézetben, ahol 
középiskolás diákokat készítek fel an-
golszász módszerekkel tanító, jó nevű 
egyetemeken – Oxford, Cambridge, 
MIT, stb. – való továbbtanulásra. 
Ezzel már keresek annyit, amiből 
nem halok éhen. Ide a Kutató Diá-
kok Mozgalma (KutDiák) révén ke-
rültem, aminek az a célja, hogy lehe-
tőséget biztosítson a középiskolások-
nak, hogy egyetemi kutatásban ve-
gyenek részt. Először versenyzőként, 
később szervezőként voltam jelen a 
KutDiák különböző programjai-
ban. Az itt szerzett tapasztalataim-
nak köszönhettem azt is, hogy egye-
tem elején a Magyar Fizikushallgatók 

Egyesületének elnöke lettem, mert 
én ekkor már tudtam, hogy hogyan 
kell egy egyesülettel foglalkozni.
– Ön a világ legnagyobb részecskefi-
zikai kutatólaboratóriumában cso-
portvezető. Alig 25 évesen! Ez elég 
jól hangzik.  Mennyire vesznek ko-
molyan egy ennyire fiatal embert a 
CERN-ben?
– Már középiskolásként megtanul-
tam a kutatás módszertanát, azt, ho-
gyan kell előadást tartani, cikket ír-
ni. Ilyen múlttal jelentkeztem az 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont-
ba, ahol előbb kisebb, majd nagyobb 
megbízatásokat kaptam. Néhány év-
vel később az én feladatom lett egy 
frissen beépített detektor tesztelé-
se, így tanultam meg, hogyan kell 
használni, szimulálni és kalibrálni 
azt. Az emberek általában az ilyen 
jellegű munkát a PhD-juk alatt 
kezdik el! Én mindent úgy csiná-
lok, mint mások, csak van hat év 
előnyöm. Egyszerűen korábban 
kezdtem el, de azóta is folyamato-
san szinte ugyanannyi energiát 
fektettem bele, mint aki csak ezzel 
foglalkozik.

– Az, hogy ilyen fiatalon már itt 
tart a pályán, azt jelenti, hogy kis-
gyerekként is részecskefizikus sze-
retett volna lenni? 
– Nem, először űrhajós akartam 
lenni! Gyermekkoromban a csilla-
gok meg a bolygók érdekeltek, sze-
rettem volna felfedezni az egész 
univerzumot. Ebből jött a gondo-
lat, hogy űrhajós leszek. Aztán ki-
derült, hogy ehhez többet kellene 
sportolnom, fittebbnek kellene len-
ni stb., de a tudományos érdeklődé-
sem megmaradt. Gimiben termé-
szettudományos osztályba jártam, 
és már 10. osztályosként bekapcso-
lódtam egy anyagtudományi témá-
jú kutatásba, emiatt a 12. osztály 
végéig minden pénteken az ELTE-
re jártam. Különböző versenyeken, 
konferenciákon vettem részt. Majd 
foglalkoztatni kezdett a részecske-
fizika, és így kerültem – még az 
egyetemi évek előtt – a Wignerbe, 
ami a CERN egyik magyar tagin-
tézménye. 
– Mi volt a célja a fizikával? A Nobel-
díj, megváltani a világot, vagy „csak” 
a kíváncsiság hajtotta?
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protonok, neutronok, a hidrogén, a 
hélium, a csillagok, és 13,7 milliárd 
év múlva pedig az a kávézó, ahol 
beszélgetünk. Nemrég találkoztam 
ebben a rovatban Varga-Kőfaragó 
Mónika interjújával. (ÉT 2019/14) 
Ő kvarkokat, gluonokat és a kvark-
gluon plazmát vizsgálja, amit én ke-
resek, az az általa vizsgált időszak 
előttről szól.  

A SUSY-elmélet nagyon szépen 
hangzik, de ahogy említettem, ren-
geteg más elmélet is van. Jelenlegi 
eszközeinkkel – egyelőre – ezeket 
még nem tudjuk igazolni vagy ki-
zárni. Fontos, hogy nem csak a fel-
fedezéssel való igazolás a lényeg, 
hanem abból is nagyon sokat tanul-
hatunk az Univerzumról, ha kide-
rül, nem úgy működik, ahogy ed-
dig gondoltuk.

Trupka ZolTán

– A világegyetem tulajdonságait a 
Standard Modellel írjuk le, ami 
sok szempontból nagyon jól műkö-
dik, legutóbb a Higgs-bozont is 
ennek alapján fedezték fel. Viszont 
nem ad választ olyan fontos prob-
lémákra, mint az anyag-antianyag 
aszimmetria vagy a sötét anyag 
mibenléte. Ezekre a SUSY-nak be-
cézett szuperszimmetria elmélet 
adhat magyarázatot. Ezzel foglal-
kozom a részecskefizikai kutatás 
„másik végén”.
– Ez az elmélet már a gyakorlatban 
is igazolt, vagy legalábbis igazolható 
a mai tudásunk szerint?
– A szuperszimmetria elmélete a ré-
szecskék általunk ismeretlen „ár-
nyékvilágát” feltételezi, a SUSY sze-
rint minden általunk ismert részecs-
kének van egy szuperpartnere. 
Ezeknek jóval nagyobb a tömege, 
mint amilyent az elmúlt évek során 
elő tudtunk állítani. Mit lehet ilyen-
kor csinálni? Ahogy már említet-
tem, a részecskefizikában a tömeg a 
legfőbb paraméter. Eddig – a proton 
tömegének kétezerszereséig – nem 
találtunk szuperszimmetrikus ré-
szecskéket, de ez nem jelenti azt, 
hogy nem léteznek, csak azt, hogy 
ennél nagyobb tömegük kell, hogy 
legyen. Tehát ha nincs felfedezés, 
akkor ilyen kizárásokat lehet tenni. 

Az elméletek között van, amelyik 
csak a sötét anyagot tudja megma-
gyarázni, van, amelyik az anyag-an-
tianyag aszimmetriát, van olyan, 
mely szerint nem egy Higgs-bozon 
van, hanem több és így tovább. 
Igazolásukhoz azonban a kísérleti 
fizikában használt technológiának 
kell többet fejlődnie. De mindenkép-
pen nagyon izgalmas ezek keresése!
– Mi jelent, ha igaza van SUSY-
nak, és mit, ha nem?
– Ha a szuperszimmetria működik, 
akkor az ismert erők – az elektro-
mágneses, a gyenge és az erős köl-
csönhatás – összeérnek, és később 
még a gravitációt is bele lehet építe-
ni. Ez a nagy egyesített elmélet lé-
nyege. Ennek alapján – nagyon le-
egyszerűsítve – úgy kell elképzelni a 
folyamatot, hogy a Big Bang után 
elkezdett tágulni és hűlni az univer-
zum, ezáltal szétváltak a kölcsönha-
tások, bejött a kvark-gluon plazma, 
majd a hadronok, ezekből lettek a 

A CERN-ben pedig nem az szá-
mít, hogy milyen nemű, korú vagy 
milyen rasszból jött valaki, hanem 
csakis kizárólag az, hogy mennyire 
ért a dolgokhoz. Ha tudok válaszol-
ni a kérdésekre, és meg tudom olda-
ni a felvetődő problémákat, akkor 
látják, hogy értek hozzá. 
– Az, hogy a CERN-ben dolgozik 
valaki, nagyon menőnek számít a 
fizika iránt érdeklődők körében. 
De mivel foglalkozik pontosan?
– Én a kutatási folyamat elejében és 
végében veszek részt, vagyis a kalib-
rálásban és az adatok kiértékelésé-
ben. A Nagy Hadronütköztetőben 
(az LHC-ben) protonokat ütköztet-
nek, az ütköztetési pontok köré 
hagymahéjszerűen detektorokat 
helyezünk el. Ezeket a lehető leg-
jobb állapotban kell tartani, hiszen 
akkor kapunk megbízható adato-
kat, ha megfelelően működnek. 
Gyakorlatilag ez az eleje a kutatás-
nak. Hogy mekkora kihívásról van 
szó, azt néhány adattal szemléltet-
ném. A „hagyma” közepén van egy 
pixeldetektor, ami 125 millió darab 
100x150 mikron méretű pixelből áll. 
(Ez hasonló az okostelefon kamerá-
jához, csak „kicsit” mások a para-
méterei.) A CMS detektor kamerája 
azt figyeli, hol mennek át a részecs-
kék, és mekkora volt a lendületük. 
A többi érzékelő megméri a részecs-
kék energiáját, így ki tudjuk számol-
ni az ütközés során keletkezett új ré-
szecskék tömegét. Ez a legfontosabb 
adat a részecskefizikában. Másod-
percenként 40 millió felvétel készül 
125 megapixeles felbontással a tér 
mindhárom dimenziójából. Mi pe-
dig a kalibrációink segítségével a 
100 mikronos pixelen belül 10 mik-
ronos pontossággal meg tudjuk hatá-
rozni, hol ment át a részecske. 

Viszont a becsapódó részecskék 
hatására az érzékelőben lévő szilí-
cium átalakul. Kb. 5 évente le kell 
cserélni őket, de addig az öregedés 
okozta hibákat ki kell szűrni, hogy 
ne szülessenek fals eredmények. 
Ez az egyik legnagyobb munka a 
CERN-ben. Ezért mondják a ná-
lam bölcsebb emberek, hogy a nagy-
energiás fizikai kutatás 90%-a ka-
libráció, 10%-a analízis. 
– Mivel foglalkozik a folyamat má-
sik végén?

Az LHC leállási szakaszában a pixeldetektort 
kihúzzák a CMS közepéből és egy úgyneve-

zett tisztaszobában tárolják és végeznek rajta 
teszteket. A fotón a lezáró korongok egyik 

fele látható.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

K özel és távol egymásra utal. Ahogy „az elme tudomásul veszi a véges végtelent”. Szinte mate-
matikai definíció: „legyen adva akármilyen korlát, van, ami annál távolabbi”. A végtelen szá-

munkra végesekkel ragadható meg és egy relációval. Szavaink nyelvén szép és tömör megfogalma-
zás a ’határtalan’, csak túlléphető korlátai léteznek. Fotós képnyelvünkben eszközünk a ’mélység-
élesség’; megléte vagy hiánya egyaránt keltheti a végtelenség érzetét. A lelki megidézéséhez pedig 
csend kell, a lárma, zsivaj eleve közeli. 

H. J. 

2

1
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1. Boros Margit (Budapest, bbrm2xis@gmail.com) 
– Hommage á Mészöly Géza

2. Révész Rebeka (rebeka.revesz@gmail.com) 
– Eljegyzés 

3. Csárdi László 
(Budapest, szamarkut@gmail.com) 

– A Gerecsében

4. Ifj. Kóta Róbert (Érsekújvár, rbert.kta05@
gmail.com) – „… és ezerjófűvet tépni a sebé-
re…” – Az Arany János Toldijában is említett 
nagyezerjófüvet virágjában óvatosan fény-
képezzük. Ilyen közel hozzá ajánlatos visz-
szafojtani a levegővételt, pollenje fulladást 
okozhat, érintésére pedig kiütések, pöttyök 
jelennek meg a testen. A fotó most készült az 
esős vasárnapon a Gerecsében, és azonnal 

elküldtem a telefonomról 

5. Vocsey Zsuzsanna (v.zsu13@gmail.com) – 
Solymár környékén 

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formá-
tumban küldje az eltud@eletestudomany.
hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. 
Jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

2. fejtörő – Benked Anett feladványa

Megoldás: 2,5 

3. fejtörő –Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 21  

(A bal oldali két számjegyet alkotó egységnyi vonalak száma között 
végezzük el a jelzett műveletet. 7 x 3 = 21.)

Az összetett szavak felsorolt előtagjaihoz illő egy-egy közös utótagot 
összeolvasva egy ráadás összetett szót is kapunk. Melyiket?

A következő meghatározások alapján írja a számokat 1-től 9-ig a 
megfelelő körökbe:

- az 5-ös és 8-as egy-egy sarkon lévő körben helyezkedik el; 
- függőlegesen és vízszintesen nincs két egymást követő szom-

szédos szám;
- a második sorban lévő számok összege 11;

- a jobb oldali oszlopban csak páratlan számok szerepelnek; 
- A2 és B3 szorzata megegyezik A3-mal; 

- a bal oldali oszlopban lévő számok összege 17. 

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



Így mondj nemet a cigire

Megelőzni sokkal könnyebb, mint helyrehozni – ez 
az elv nemcsak egészségügyi kérdésekben, hanem az 
élet számos területén érvényes, és nagyon igaz a do-
hányzásra is. Leszokni a cigarettáról sokkal nehe-
zebb, mint eleve már rá sem szokni… Csak az a 
gond, hogy olyan életkorben kellene bölcsnek és 
megfontoltnak lenni, amikor ez nemigen jellemző az 
emberre, vagy helyesebb, ha azt mondjuk: gyerekre, 
hiszen a dohányosoknak mintegy 40%-a még 16 éves 
kora előtt szokik rá a cigerettára.

Ezért minden olyan módszer rendkívül hasznos le-
het, mely segít a kamaszoknak, hogy helyesen rea-
gáljanak, amikor cigarettával kínálják őket, és így el-
kerüljék a rászokás veszélyét.

Mark Conner, a University of Leeds munkatársa egy 
népes kutatócsoport élén nagyszabású kísérleti prog-
ramba kezdett egy olyan pszichológiai módszer alkal-
mazásával, melynek lényege a viselkedés előzetes begya-
koroltatása. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy 
nem mindig elegendő, ha az embernek valamilyen ha-
tározott cél lebeg a szeme előtt, legyen szó az élet bár-
mely területéről. Hiszen sokszor kerülhetünk olyan 
helyzetbe, amikor hirtelen kell döntést hoznunk, és 
ilyenkor bizony nem is olyan könnyű okosan rögtönöz-
ni. Ezért nem elég a távlati céllal foglalkozni, hanem 
azt is fel kell mérni, hogy az odáig vezető úton milyen 
kritikus helyzetek várnak ránk, és előre ki kell találni, 
hogy ezekre pontosan hogyan fogunk reagálni.

Apró „ha–akkor” terveket kell felépíteni, ami azt jelenti, 
hogy az ember felkészül rá, hogy ha egy bizonyos helyzet-
be kerül, akkor a megfelelő, előre kidolgozott módon fog 
viselkedni. A dohányzásra való rászokás elkerülésében a 
legfontosabb „ha–akkor” forgatókönyv arra vonatkozik, 
hogyan mondjon nemet valaki, ha cigarettával kínálják.

Mark Conner és munkatársai a Journal of Consulting and 
Clinical Psychology című folyóiratban számoltak be arról a 
négyéves, Angliában végzett kutatásról, melyben 45 isko-
la 6155 tanulója vett részt. A gyerekek a program kezde-
tekor 11-12 évesek voltak, és a kutatók csak azoknak az 
adatait vették számításba, akik ekkor még soha nem 
gyújtottak rá.

A diákoknak nagyjából a fele a kísérleti csoportba ke-
rült. Ők négy éven át félévente egy olyan osztályfőnöki 
órán vettek részt, amelyen – mindig az életkoruknak 
megfelelő szinten – a dohányzás káros hatásairól volt szó, 
majd pedig azokkal a válaszlehetőségekkel foglalkoz-
tak, melyekkel el lehet utasítani a felkínált cigarettát. 

Például választaniuk kellett, hogy melyik változatot hasz-
nálnák efféle formulák közül: „Nem, köszönöm, a cigaret-
tától borzasztó szaga lesz az embernek”; „Nem, köszönöm, 
nem akarok rászokni”; „Nem, köszönöm, nem akarom, hogy 
a fogaim sárgák legyenek”. A kontrollcsoportba sorolt isko-
lák diákjai az osztályfőnöki órákon – ugyanilyen gyakori-
sággal – nem a dohányzás elutasításával, hanem a házi 
feladat megírásának fontosságával foglalkoztak.

A kutatók évente felmérték, hogy a gyerekek saját beval-
lásuk szerint mennyit dohányoznak. Négy év elteltével, a 
program végén már jelentős volt a különbség a két csoport 
között: akik a dohányzás elleni felkészítésben vettek részt, 
azoknak 70,7 százaléka még soha nem gyújtott rá, míg a 
kontrollcsoportban ez az arány csak 64,2 százalék volt.

Ez azt bizonyítja, hogy egy ilyen egyszerű, de jól átgon-
dolt programmal több száz gyereket sikerült megóvni a do-
hányzástól életük legkritikusabb szakaszában. Vagyis lehet 
nemet mondani a cigarettára – csak tudni kell, hogyan.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Újvilág (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Agyhullámokból beszéd

Amerikai agykutatóknak sikerült 
olyan eszközt fejleszteni, ami 

mesterséges intelligencia közremű-
ködésével képes az agyi jeleket em-
beri beszéddé alakítani. Gopala K. 
Anumanchipalli és munkatársai a San 
Francisco-i Kalifornia Egyetemen 
fejlesztették ki az új technológiát, 
amely segíthet „újra megtalálni a 
hangját” azoknak, akik valamiért 
nem képesek a kommunikációra. 

Kutatásuk eredményét a neves 
Nature szaklapban publikálták idén 
áprilisban, amit más kutatók óriási 

egy perc alatt – mesélte Edward Chang 
idegsebész, aki a mostani tanulmány 
egyik szerzője is. Azonban a természetes 
beszédben egy percben százötven szó is elő-
fordulhat. Ez a hatékonyság a hangképző 
szerveinknek köszönhető” – tette hozzá 
Chang, és munkatársaival elhatároz-
ták, hogy új megközelítésként a hang-
képző szervek működését modellezik 
le a fordítóeszköz megalkotásához. 

A kutatásban öt ember vett részt, 
akiknek epilepsziakezelés miatt az 
agyuk felszínére elektródákat ültet-
tek be. Első lépésként a kutatócso-
port megkérte a résztvevőket, hogy 
olvassanak fel több száz mondatot 
hangosan, és közben rögzítették az 
agyi aktivitásukat. Ezután Chang és 
munkatársai ezeket a jeleket kombi-
nálták korábbi kísérletekből származó 
hangképző nyelv-, száj-, állkapocs- 
és gégemozgás-adatokkal. A csa-
pat ezeken az adatokon tanította a 
mesterséges intelligenciát, amit ké-
sőbb beépítettek a fordítóeszközük-
be. Így a fordító először átalakítja 
az agyi jeleket a hangképző szervek 
lehetséges mozgásának megfelelően, 
amit ezután szintetikus beszéddé for-
mál. „Az eddigi tesztek során az emberek 
százegy mesterséges mondatnak körülbelül 

Pintypiknik

Az emberi terjeszkedés lényeges ha-
tással van az állatok számára elér-

hető táplálék mennyiségére és minősé-
gére. A térhódításban érintett területe-
ken csökken a természetesen fellelhető 
élelem mennyisége, és ennek szerepét 
átveszi a nem természetes eredetű en-
nivaló. Ilyen például az etetőkbe kihe-
lyezett táplálék vagy az emberek által 
el- és kidobott ételmaradék.

A Molecular Ecology szaklapban 
megjelent új kutatás szerint a Galá-
pagos-szigeteken élő madarak táp-
lálkozási szokásainak megváltozása 
összekapcsolható az elmúlt harminc év 
fokozódó emberi jelenlétével. A válto-
zás hatással lehet bizonyos madarak 
bélflórájára, azaz megváltozhat a 
madár emésztőrendszerében termé-
szetesen előforduló baktérium-ösz-
szetétel és -sokféleség. A bél orga-
nizmusközösségei befolyásolhatják 
a gazdaszervezetre jellemző élettani 

nagyobb, valamint csőrük mérete 
változik, alkalmazkodva az új típusú 
táplálékforráshoz.

Az adatgyűjtés során madarakat 
fogtak be, ürülékmintát és csőr-
méretet vettek tőlük, megmérték a 
testtömegüket, majd meggyűrűzve 
visszaengedték őket élőhelyükre.

A vizsgálatok eredménye alapján 
a közepes földipintyek esetében ki-
mutatható volt az emberi hatás az 
emésztőrendszerben. Az emberköze-
li helyen élő madarak bélflórájának 
sokszínűsége kisebb volt, mint az 

mérföldkőként emlegetnek a témában. 
„Ez egy hatalmas előrelépés a tudomány-
ban – mondta Chethan Pandarinath, aki 
a mostani tanulmányhoz is írt kom-
mentárt. Már régebben is használtak mes-
terséges intelligenciát a kutatók ahhoz, hogy 
agyi jelekből egyszerű, általában egyszótagú 
szavakat képezzenek. Azonban egész 
mondatok fordítása nagy ugrásnak szá-
mít technológiailag, ezért is olyan lenyű-
göző a mostani eredmény”. A beszédhez 
a hangképző szervek nagyon pontos, 
gyors és többdimenziós irányítása 
szükséges, így ezzel a folyamattal járó 
agyi jelek nagyon bonyolultak. A for-
dítómódszer ugyan még nem igazán 
pontos ahhoz, hogy a laboron kívül is 
lehessen használni, azonban képes nagy-
jából értelmes mondatokat alkotni.

Napjainkban a beszédképességet el-
vesztett emberek olyan szerkezettel 
tudnak csak kapcsolatot teremteni a 
külvilággal, aminél kis mozgásokkal 
kiválaszthatnak betűket vagy szava-
kat egy adott képernyőn. Egyik híres 
példa az angol fizikus, Stephen Haw-
king, akinél a beszédképző készüléket 
az egyik arcizmának a mozgása akti-
válta. Egy ilyen berendezés elég lassú tud 
lenni, mivel minden egyes szót betűnként kell 
kiválasztani, ami körülbelül tíz szót jelent 

és viselkedési szokásokat, és kihat-
hatnak az immunrendszer ellenálló-
képességére is.

A kutatásban a kis és a közepes 
földipintyek egyedeinek bélflóráját 
vizsgálták a Santa Cruz-sziget há-
rom helyszínén: az érintetlen ter-
mészetben, egy strand parkolójában, 
ahol emberek csak átmenetileg tar-
tózkodnak, és a strandon, ahol az 
emberek huzamosabb időt töltenek 
el, esznek, piknikeznek, így ételma-
radvány is keletkezik. 

Mivel az étrend hatással lehet a bél-
flórára, a kutatók feltételezték, hogy 
a baktériumok sokfélesége és az or-
ganizmusközösségek összetétele ösz-
szefüggésben lehet a madarak táplá-
lékának eredetével, valamint, hogy 
az emberközeli pintyek bélflórája 
kimutatható mértékben különbözik 
a természetes körülmények között 
élő fajtársaikétól. Emellett a kuta-
tók úgy gondolták, hogy az emberi 
maradékon élő madarak testtömege 

Popcorn-pinty
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a hetven százalékát értették” – mondta 
Chang. Egy másik kísérletben az egyik 
résztvevőnek a mondatok felolvasása 
után imitálnia kellett szájmozgással 
ugyanazokat a mondatokat hang 
nélkül. Az így lefordított szinteti-
zált mondatok rosszabb minőségűek 
voltak, mint a beszédből készültek, de 
ettől függetlenül nagy részük szintén 
értelmesnek értékelt, ami bíztatónak 
számít a kutatók szerint.

A kutatás megmutatta, hogy a mód-
szer használható beszéd mímelésénél is, 
mindazonáltal még kérdéses, hogy ez a 
megoldás működni fog-e olyan esetek-
ben, amikor a beszédre csak gondolni 
képesek a felhasználók. A kutatók el-
ismerik, hogy még van hova fejlődni. 
További kihívás lesz még megfejteni a 
szintetikus beszéd értelmezését is, leg-
alábbis az eredmények alapján érde-
mes a másik fél felől is megközelíteni 
a problémát. A tesztek során ugyanis 
minél több lehetőségből lehetett válasz-
tani, annál nagyobb gondot okozott 
megérteni az embereknek a szintetizált 
beszédet. Így még hosszú az út a telje-
sen érthető mesterséges beszéd előál-
lításához, de a vállalkozás nem tűnik 
lehetetlennek a tudósok számára.

Szerafin ÁgneS Kata

pár lába, mely evezőszerű „lapátokká” 
módosult, és az állat minden bizonnyal 
kiválóan úszott velük. 

A lárvaállapotra jellemző testi bélye-
gek e szokatlan hibridje valószínűleg egy 
többlépcsős fejlődési folyamat eredmé-
nyeképp vált véglegessé a Callichimaera 
perplexa miniatűr felnőtt egyedein. 
Ez a folyamat a heterokrónia, mely újabb, 
a korábbiakhoz hasonlítva meglepő és új 
testformák kialakulásához vezetett.

„A Callichimaera olyan egyedi és szo-
katlan, hogy bátran nevezhető a rákok 
kacsacsőrű emlősének – magyarázta 
Luque. – Az új faj rámutat, hogy az újon-
nan megjelenő formák hogyan alakulnak 
ki és válnak olyannyira különbözőkké a 
fejlődési folyamatok során. Ha az ember a 
rákfélékre gondol, általában nagyobbacska 
állatokat képzel el, széles hátpáncéllal, erős 
és masszív ollókkal, esetleg apró, nyélen ülő 
szemekkel, valamint egy aprócska farokkal, 
a test alá hajtogatva. Nos, a Callichimaera 
jószerivel majdhogynem az összes felsorolt 

testi bélyeggel felhagy, ami indokolttá teszi 
számunka, hogy átgondoljuk: pontosan mi 
is tesz rákká egy rákot.”

A kutatók munkájukban kiemelték 
azt is, hogy a Callichimaera általános 
testi megjelenésében nem csak más 
rákoktól „kölcsönöz”, de a konver-
gens evolúció révén e faj testi jegyei 
megfigyelhetők több ma is élő úszó 
ízeltlábún, mint például a hátonúszó 
poloskákon (Notonecta spp.) vagy a 
csiborféléken (Hydrophilidae).

„Kivételesen lenyűgöző, hogy annyi 
év őslénytani kutatása során még napja-
inkban is találhatunk teljesen új ágakat az 
élet fáján. Ez egyébként kimondottan igaz 
a trópusi vagy egyszervolt trópusi élet-
közösségekre, amelyek mindig is forró 
pontjai voltak ezeknek a kutatásoknak. 
Érdekes módon a mai trópusi élővilág 
egykori sokféleségéről sajnos csak nagyon 
keveset tudunk, így ez a felfedezés nagyon 
szerencsés” – tette hozzá Luque.

Szabó MÁrton

érintetlen helyen lévő fajtársaiknak. 
A kis földipintyek esetében azonban 
nem volt különbség a természetes és 
emberjárta hely állatainak emésztő-
rendszeri organizmus-összetételében. 

Testtömeg tekintetében azonban 
mindkét faj esetén kimutatható a vál-
tozás. Az emberjárta területen vizs-
gált kis földipintyek hét, a közepes 
földipintyek tizenhárom százalékkal 
nyomtak többek a természetben lakó 
társaiknál. A csőrméret tekintetében 
nem volt látható mértékű eltérés az 
egyes területek madarai között. 

A kutatás eredménye alapján tehát 
az emberi közelség hatással van a 
pintyekre, azonban ez a hatás fajfüg-
gő, így ha testtömegük tekintetében 
hasonlóan is viselkednek az emberi 
környezetben, bélflórájukban nem. 

Az állatok emberi környezethez 
való alkalmazkodása egyes esetekben 
egészen példaértékű, ez azonban nem 
jelenti mindig azt, hogy azzal az állat 
jól is jár. Az étrendváltozás, az emberi 
maradéktól való függés kiszolgálta-
tottá teheti a madarakat élelem, de 
akár egészség szempontjából is.

DÁviD tibor

A rákok kacsacsőrű emlőse

A rákok altörzsének (Crustacea) szá-
mos távoli és közeli rokona ismert 

az élet rendszertani fáján, beleértve 
azt a 95 millió éves „kimérát”, amely 
miatt a tudósoknak most át kell gon-
dolniuk, hogy tulajdonképpen mit is 
nevezhetünk egyáltalán ráknak.

Paleontológusokból álló nemzetközi 
kutatócsoport a New Haven-i Yale 
Egyetem munkatársa, Javier Luque ve-
zetésével nemrég publikált egy figye-
lemreméltó, fosszilis rákközösséget, 
melyet számos különböző rákforma 
alkot. Több száz, kiváló állapotban 
megőrződött, Kolumbia és az Egyesült 
Államok területéről előkerült példány 
szolgált egy új faj rendszertani leírása 
alapjául, mely a rákok törzsfájának egy 
teljesen új ágát képviseli. A kutatók 
együttműködéséből született tudo-
mányos publikációt a Science Advances 
nevű tudományos lap közölte.

A kiemelkedő felfedezés alanya a 
Callichimaera perplexa nevet kapta, 
mely nyersfordításban nagyjából any-
nyit tesz: ’zavarba ejtő, szépséges ki-
méra’. Az állat nevében a „chimaera” 
a görög mitológia kimérájára utal, 
ezzel is referálva az új ősrákfaj testi je-
gyeinek kevert jellegére. Ez az állat az 
eddig ismert legidősebb, valóban úszni 
is képes ízeltlábú a hatalmas tengeri 
skorpiók (Eurypterida) 250 millió év-
vel ezelőtti kihalása után. 

Luque szerint a Callichimaera kiné-
zete egy tipikus, ma élő, szabadon 
úszó (pelágikus) ráklárváéra ha-
sonlít. Az állat „szokatlan, de bájos” 
kinézetét különösen nagy szeme, 
hajlott ollója és lábszerű szájszer-
ve adja. A Callichimaera báját tovább 
növeli, hogy testméreteit tekintve igen 
aprócska, teste nem volt nagyobb egy 
átlagos negyeddollárosnál (~25 mm 
átmérőnél). Leginkább szembeötlő 
testi jegye azonban mégis a hátsó két 

A Callichimaera perplexa művészi illusztrációja 
(KÉP: OKSANA VERNYGORA)



Elrettentő férfierő 

Az emberek többsége világszerte a 
kultúra társadalmi és tárgyi ele-

meitől körülvéve él, és hajlamosak 
vagyunk megfeledkezni arról, hogy 
az egyre több mesterséges elemet 
tartalmazó környezet és az életünket 
korlátozó, meghatározó ember al-
kotta szabályrendszerek ellenére is a 
magatartásunkat alapvetően bioló-
giai, az evolúció hatását faji szinten 
tükröző törvényszerűségek motivál-
ják. Ez alól a szexualitás, párválasz-
tás és szaporodás sem kivétel. 

Az ember szaporodásbiológiáját és a 
szaporodáshoz köthető viselkedésfor-
máit tekintve jellegzetes emlőstulaj-
donságokat mutat. Az utódokba ob-
ligát módon több energiát fektetnek 
közvetlenül a nők – hiszen a magzat 
az anya erőforrásaiból táplálkozva 
fejlődik a méhben, a csecsemő az 
anya testében keletkező tejjel táplál-
kozik, és általában a kisgyermekko-
rig is az anyáé a főszerep az utód gon-
dozásában, vagy akár hordozásában. 
Ugyanakkor az ember azon ritkább 
emlősök közé tartozik, ahol az apa 
részt vesz az utódgondozásban (ez az 
emlősfajok csak mintegy 8 százalé-
kánál van így). A nők szempontjából 
tehát a párválasztás során rendkívül 
nagy jelentősége van nemcsak annak, 
hogy a kiszemelt férfi milyen „jó mi-
nőségű” apajelölt, hanem annak is, 

hogy lehetőleg olyan legyen a leendő 
apa, aki nagy eséllyel tetemes energiát 
tud az utódneveléshez biztosítani. 

Természetesen egy férfi vonzóságát 
sok tényező befolyásolhatja, és ezek 
közül számos már a kultúra részét ké-
pezi. Ám vajon biológiailag mi teszi 
vonzóvá a férfiakat a nők számára? 
Mik azok a tulajdonságok, amelyek 
megbízhatóan tudósítanak egy férfi 
biológiai minőségéről („genetikai jó-
ság”), illetve utalnak annak utódgon-
dozó potenciáljára? Ausztrál és ame-
rikai kutatók egy új tanulmányban 
azt vizsgálták, hogy az úgynevezett 
„elrettentő kinézet” férfiak esetében 
jól magyarázza-e a nők preferenciá-
ját. Elrettentő alatt azt a tulajdonsá-
got értjük, amelyet elsősorban a test 
látványából sugárzó erő és egészség 
szab meg, nyilvánvalóan utalva arra, 
hogy az illető egy küzdelemben jó 
eséllyel lenne a győztes fél. 

A tanulmányban résztvevő mint-
egy négyszáz egyetemista nő fény-
képek alapján tanulmányozhatta a 
férfitesteket – a fotók az arc elta-
karásával készültek, és szemből, 
illetve oldalról mutatták a rövid-
nadrágos férfiakat, vagy félmez-
telenül, vagy trikóban. Összesen 
körülbelül kétszáz egyetemista 
férfiról szerepeltek fényképek a 
vizsgálatban. A résztvevők egy 
részétől azt kérték, becsüljék meg 
a képek alapján a férfiak erejét 
– ezeket a válaszokat azután ösz-
szehasonlították a lefényképezett 
férfiak tényleges erejével, amit a 
felsőtestet igénybe vevő edzőtermi 
gyakorlatok, illetve a marok szorí-
tási ereje alapján mértek fel. A nők 
másik részének pedig a férfiak 
vonzóságát kellett pontoznia.

ÉT-ETOLÓGIA

Az eredmények azt mutatták, hogy 
a nők minden fotótípus esetén vi-
szonylag nagy pontossággal meg 
tudták állapítani, vajon egy erősebb, 
avagy egy gyengébb fizikumú férfi-
ról van-e szó. A vizsgálat fő érdekes-
sége, hogy a felsőtest alapján becsül-
hető erő (avagy „elrettentő kinézet”) 
nagyon nagy mértékben, mintegy 
hetven százalékban felelős a férfi 
vonzóságáért. Ha ezt még kiegészít-
jük a szintén pozitív hatást kiváltó 
testmagasság (magasabb – preferált) 
és testsúly (soványabb – preferált) 
hatásával, az erő-magasság-súly hár-
mas kategóriája a nők számára vonzó 
hatás több, mint nyolcvan százaléká-
ért felel. Figyelemre méltó, hogy az 
erős férfiak preferálása nem mutatott 
„fordított U-görbe” hatást, vagyis a 
legerősebbnek tűnő férfiak egyben a 
nőknek leginkább tetszők is voltak. 
A válaszadókat részletesebben meg-
vizsgálva, nincs még csak olyan rész-
csoportja sem a hölgyeknek, akik a 
véznább, vagy nőiesebb férfitesteket 
részesítették volna előnyben.

A vizsgálat tehát rámutat arra, 
hogy a nők biológiai értelemben az 
erős felépítésű (és magas, nem elhí-
zott) férfiakat preferálják – e tulaj-
donságok pedig nyilvánvalóan tük-
rözik mind a genetikai minőséget 
(gyenge egészségű férfi nem igazán 
tud erőteljes izomzatra szert tenni), 
mind pedig a potenciális utódgon-
dozó képességet (aki erős, az sikere-
sebb vadász és harcos). Mindez an-
nak ellenére is igaz, hogy a vizsgálat 
fejlett ipari államok lakossága köré-
ben történt, ahol a férfiaknak már 
nem életbevágóan fontos a kétkezi 
harc, vagy éppen vaddisznóvadászat.

PongrÁcz Péter
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

A hazánkban is nagy számmal fellelhető vadorchideafajok közül 
egyik pompázatosabb, mint a másik, akárcsak a dísznövénynek 
termesztett rokonaik. Nem így e heti rejtvényjátékunk fokozottan 
védett növénye, a Liparis loeselii, mely 5–25 centiméteres mére-
tével sem igazán hívja fel magára a figyelmet, ráadásul a szerény, 
fehéres virágzata idővel bezöldül, szinte észrevétlenné téve élőhe-
lyén, az úszólápon vagy a vízzel borított lápréten.  

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 10. heti Élet és Tudományban elkezdődő 20 hetes rejt-
vényciklusunk 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 védett orchideafaj közönséges 
neve. 6. Mély szólam a női vagy gyermekkórusban. 9. Anyagi részecs-
ke. 10. Hegedűvonót is kennek vele. 12. Pedagógusok Szakszerveze-
te, röv. 13. Alacsony ülőke. 14. A távolabbi. 15. Amerikánerrel lyukat 
készíttet. 16. Amennyiben. 17. Összeomlik a fal. 19. Zagyva, össze-
függéstelen. 21. Két mennyiség hányadosa a mértékviszonyban. 22. 
Rúd végére kötött csutak, tájszóval. 23. Rakodik. 24. Nyílvég! 25. Lármás. 
27. Ám. 28. Beépítésre váró házhely. 29. Sivatag, röv. 30. Régi, kövült. 
32. A győzelem ógörög istennője. 33. Vágány eleme. 34. Gyorsan fut a ló.

FÜGGŐLEGES: 1. Újság, folyóirat létesítése, indítása. 2. Lámpát más-
hová rögzít. 3. Pozitív, röv. 4. Imponáló kezdet! 5. Hegyes orrú vadász-
eb. 6. Ancsa. 7. Félholt! 8. Virág része. 11. Dajka egyik dolga. 13. Nincs 

Próbálja ki!

jelentősége. 15. Elülső részt ábrázoló vetületi kép. 16. Ötödikét követi. 
18. Lapátos agancsú vad. 20. Dán biokémikus, a K-vitamin egyik fel-
fedezője (Henrik, 1895–1976). 26. Biléta. 28. Doktrína. 29. ... Ruman; 
német–amerikai komikus színész (1884–1967). 31. Havon is, vízen is 
használt sporteszköz. 32. A végein nyír!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: pilisi len, dolomitlen. 
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A növények sokkal izgalma-
sabbak, mint azt a legtöbb 
ember valaha is gondolná. 

Akit érdekelnek ezek a csodálatos élőlények, esetleg arra 
kíváncsi, mivel foglalkoznak az ELTE növénybiológusai, 
szakirányos hallgatói és kooperációs partnereik, szeretné 
tudni, miért szeretik a munkájukat, azt szeretettel várják 
2019. május 20-án 12-18 óra között a Növények nap-
jára. A program az ELTE TTK Déli Tömbjében (1117, 
Budapest, Pázmány Péter stny. 1/c) zajlik majd több hely-
színen. A részvétel ingyenes, egyes programok esetében a 
létszám azonban limitált, így aznap 12 órakor a helyszí-
nen, érkezés sorrendjében történő regisztrációhoz kötött.

Az elhangzó előadásokból megtudhatjuk, hogy milyen 
jogai vannak egy növénynek, hogyan kommunikálnak, 
hogyan formálták történelmünket a növénykórokozó 
gombák, és hogy mi is az a mikorrhiza. Emellett filmve-
títések, mikroszkópos fotókiállításon tárlatvezetés, bemu-
tatók és rengeteg interaktív program és foglalkozás kere-
tében lehet bepillantást nyerni a növénybiológia világába.

Az interaktív foglalkozások során lesz „helyszínelős” 
játék, DNS-izolálás házi módszerekkel, pH-szivárvány 
készítése lilakáposztából. Simogathatunk növényeket és 
gyökereket, megtanulhatjuk, hogy kell laskagombát 
vagy éppen orchideát nevelni, sört készíteni, kiszedni a 
fűfoltot a nadrágból – vagy akár rovarokat csalogatni 
növény módra, illatanyagokkal. A kisebbeket is várják 
többek között növényi témájú kreatív játszóházban és 
társasjátékokkal.

Csáth Géza egyszerre készült zeneszerző-
nek, festőművésznek és orvosnak, az utó-
kor mégis elsősorban íróként tartja számon. 
Írásművészetétől azonban aligha választha-
tó el az összművészeti látásmód, és az az 
összetett világérzékelés, amelyen keresztül 

illatokban, színekben gondolkodott és zenével érzett. Mun-
káiból halálának 100. évfordulója alkalmából A varázsló 
halála címmel a Petőfi Irodalmi Múzeumban nyílt kiállítás.
Csáth mindig az emberi lélek mélyeit kutatta. Akkor, 
amikor megírta az Anyagyilkosságot, és akkor is, amikor 
hosszú tanulmányban próbálta megfejteni „az elmebe-
teg nő”, Kohn Gizella paranoiás hisztériáját. Minden kí-
sérlete közül azonban a tízéves korától egészen haláláig 
vezetett naplója volt a legkönyörtelenebb élveboncolás. 
Mindeközben pedig legfontosabb vágya az élet legtelje-
sebb megélése volt.

A képeiből nyílt kiállítás egyik végpontján a szenzibili-
tás és szecessziós hangulatok kapnak főszerepet, míg a 
másikon a mindezektől és az alkotás képességétől is 
megfosztott, már visszafordíthatatlanul lemeztelenített 
lélek. A novellákban is gyakran felbukkanó gyermekko-
ri mesevilágot Brennerék családi fotóalbuma idézi meg, 
amelynek mintegy ellenpontjaként bontakozik ki az 

utolsó évek belső magánya az egyre töredékesebbé váló 
naplójegyzetek morfiumcseppes kéziratlapjain.

A tárlat 2020. május 31-ig látható.

A centenáriumi évébe lépett Hopp 
Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum 
gyűjteményének legjavát mutatja be 
az egy éven keresztül látogatható, 

Made in Asia. Százéves a Hopp Múzeum című új, 
május végén nyíló kiállítás.

A tárlat megemlékezik az idén száz esztendeje elhunyt 
alapítóról, a világutazó optikus Hopp Ferencről, aki 1919-
ben a magyar államra hagyományozta 4000 darabos 
műgyűjteményét és Andrássy úti villáját, valamint sorra 
veszi a múzeumalapítást követő nagy korszakokat, az 
intézmény első igazgatója, Felvinczi Takács Zoltán művé-
szettörténész nevéhez fűződő, két világháború közötti 
időszaktól a 2017-ben elhunyt neves sinológus, Ferenczy 
Mária nevéhez köthető buddhista kiállítások időszakáig. 

A nagyközönség előtt rendszerint csak egy-egy kultú-
ra kiemelésével, időszaki kiállításokon megmutatkozó 
Hopp Múzeum mostani kiállításán minden gyűjtemé-
nyét (a kínai, a japán, a koreai, az indiai, a délkelet-ázsi-
ai, a mongol, a tibeti-nepáli, a közel-keleti és a Zichy-fé-
le régészeti gyűjteményt) felvonultathatja.  

A jubileumi évre a centenáriumi kiállítás mellett to-
vábbi meglepetésekkel is készül a múzeum. A szokásos 
tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások mel-
lett a kerti kiállításhoz kapcsolódó játékokkal, az ázsiai 
kultúráknak szentelt tematikus hónapokkal, a nyári idő-
szakban kertmozival készülnek a jubileumi évre. A tár-
lat 2020. június 30-ig várja az érdeklődőket.

A Robert Capa Kortárs Fotográfiai 
Központ köztéri kiállítássorozata a 
Budapest Parkban folytatódik idén, 
melynek során kortárs fotókiállítások 
váltják egymást egészen szeptemberig.
A jelenlegi, Szalai Dániel Novogen – 

Enteriőrképek című kiállítás középpontjában egy külön-
leges csirkefajta áll, amelyet arra a célra tenyésztettek ki, 
hogy tojásaiból különböző gyógyszeripari termékeket ké-
szítsenek ember-, illetve állatgyógyászati célokra. A light 
boxokon száznegyvennégy Novogen White Light csirke 
portréját látjuk. Ezt egészíti ki az alkotóval készített rövid 
videóinterjú, amelyben megjelenik egy, a tojók környezetét 
dokumentáló fotósorozat is.

A képek segítségével végigkövethetők a vakcinakészítés 
különböző állomásai, a tojás létrejöttétől a válogatáson 
és az előkeltetésen át egészen a vírusanyag beoltásáig, 
majd az embriófolyadék lecsapolásáig. Szalai Dániel az 
ipari baromfitenyésztés vizsgálatán keresztül a termé-
szethez, a technológiához való viszonyunkkal, valamint 
a munka fogalmával kapcsolatos kérdéseket feszeget.

A növények világa

Csirkék másképp

Csáth 100

Százéves múzeum



É l e t É s  tu d o m á n y   2019/209 0

KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA 

Főszerkesztő: Gózon Ákos • Szerkesztőség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-8950; 
Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: TIT 1431 Budapest, Pf. 176 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat • Felelős kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 1431 Budapest, Pf. 176 • 
Nyomás: Pauker Nyomda • Felelős vezető: Vértes Gábor • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 

1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, 
Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács 
Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara 
B. Gábor, Marosi Ernő, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós,  Szalay Péter, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi 
László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezetők: Albert Valéria 
(földtudományok, mezőgazdaság), Papp Csilla (történelem), Tegzes Mária, Szoucsek Ádám (aktuális), Pásztor Balázs 
(kémia, fizika, informatika), Lőrincz Henrik, Nyerges Gyula (csillagászat) • Tervezőszerkesztő: Kiss Nemeskéri Zsuzsanna • 
Címlap és nyomdai előkészítés: Lévárt Tamás • Szerkesztőségi irodavezető: Deme Lívia • Minden jog fenntartva! • A meg 
nem rendelt fényképekért és kézira tok ért nem vállalunk felelősséget. • Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 
1900 Budapest Előfizetésben megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu webshopban 
(https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen, telefonon 06-1-767-8262 számon, levélben 
a MP Zrt. 1900 Budapest címen. Külföldre és külföldön előfizethető a Magyar Posta Zrt.-nél a webshopban (https://eshop.
posta.hu/storefront/), 1900 Budapest, 06-1-767-8262, hirlapelofizetes@posta.hu továbbá személyesen a pos tahelyeken és a 
kézbesítőnél. •  Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztőségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

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

A hátlapon
Az ulmi Halásznegyed
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Szőlővédők Tokaj-hegyalján
A szőlőművelés technológiai fázisa-
ihoz szorosan kapcsolódtak azok a 
mágikus hiedelmek, vallásos szo-
kások és időjósló regulák, amelyek 
gyakorlásával a gazdák a bőséges 
termést kívánták biztosítani. A sző-
lővédő szentek kultusza a népha-
gyományok és az egyházi liturgia 
folklorizálódott emlékeinek, vala-
mint az időjárási megfigyeléseknek 
a keveréke. 

Zombivá lett pókok
Egy parazitoid darázs lárvája esemé-
nyek egész láncolatát indítja el a pók 
gazdatestének működésében annak 
érdekében, hogy az utóbbi mindent 
elkövessen azért, hogy a kifejlett darázs 
majd a lehető legnagyobb biztonságban 
és kényelemben kezdhesse meg életét. 
A darázslárva a pók egyes hálószövési 
mechanizmusaiért felelős hormont, az 
ekdizont használja a gazdaállat viselke-
désének megváltoztatására.

Az agy ultrahangos ingerlése
Az agy egy rendkívül összetett szer-
kezet, titkainak megértéséhez sok-
féle megközelítést alkalmaznak az 
idegtudósok. A módszerek egy része 
valamilyen módon befolyásolja az 
idegrendszer működését, a kutató 
pedig megfigyeli, milyen hatással 
van ez például a viselkedésre.

A Duna menti város életében fontos, 
amúgy azonban csak félig-meddig 
kerek, de mindenképpen bájosan 
tiszteletre méltó évfordulót ünnepel-
nek idén az ulmiak: egészen ponto-
san 1165 évvel ezelőtt említette elő-
ször írásos forrás a település közép-
kori központját, a Halásznegyedet. 

Az éppen innentől hajózható Duna 
és a kis Blau folyócska csatornáinak 
a találkozásánál, a városfalak tövé-
ben megbúvó városrész nemcsak a 
névadó mesterséget űzők otthonául 
szolgált, hanem mellettük sok egyéb 
kézműves céh: a cserzők, a vargák, 
a hajóácsok, a szappankészítők, a 
molnárok  és a kereskedők közössé-
gének a lakóhelyéül is. 

A városrész múltjának magyar vo-
natkozása, hogy a kora újkortól kezd-
ve innen indultak útnak „ulmi 
skatulyának”(Ulmer Schachtel) neve-
zett hajóikkal azok a telepesek, akik 
Magyarországon kívántak munkale-
hetőséget találni és új életet kezdeni. 
A minden ingóságukkal teli hajókat 
aztán magyar földre érve kirakodták, 
majd szétbontották, s a faanyagot 
építőanyagként hasznosították. 

Az ulmi Halásznegyed favázas há-
zai tüneményes összképet nyújtanak, 
a fachwerk épületek közül a legismer-
tebb a „ferde ház”, a folyó felé görbü-
lő gerendái és víz fölé hajló falai kö-
zött a világ egyik legrégebbi, folya-
matosan működő szállodája található.

Kép és szöveg: Gózon Ákos
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