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A kutatás-fejlesztés és az innováció; az új, tudásintenzív 
termékek előállítása Európa jövőbeli versenyképességének 
a záloga, éppen ezért kiemelt fontosságú a fiatalok figyel-
mének felkeltése a kutatói és fejlesztői karrier lehetőségére.

E célt szolgálja idén is a szeptember 27-28-ai Kutatók 
éjszakája rendezvénysorozat.

Az első Kutatók Éjszakáján még csak néhány intéz-
mény nyitotta meg a kapuit és szervezett közönségcsalo-
gató programokat, mostanra viszont már félszáz 
magyarországi település 200-nál több helyszínén 2000 
program várja a sok tízezer érdeklődőt. Tavaly Európa-
szerte közel félezer városban több mint egymillióan vet-
tek részt a „tudomány-éji randevún”.

Bár a kezdeményezés elsősorban a kutatói pálya nép-
szerűsítését szolgálja, ezért leginkább a tizen- és huszon-
évesekre számít, a programok kellőképpen vonzóak 

ahhoz, hogy a kisgyerekektől a legidősebbekig minden-
ki megtalálja a számára izgalmas eseményeket.

Az Európai Uunió által a rendezésre kiírt pályázatot 
2018-ban ismét két esztendőre nyerte el az RCISD Re-
gionális Tudásközpont vezetésével az a konzorcium, 
amelynek további tagjai: a TIT Tudományos Ismeret-
terjesztő Társulat, a Nők a Tudományban Egyesület, az 
idén 25 esztendős Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit Kft. és a Hétfa Kutatóintézet. 
Idén is az esemény legnagyobb vállalati partnere – és kö-
zel 100 programjával a rendezvénysorozat egyik köz-
ponti helyszíne – az Ericsson Magyarország, amely eb-
ben az évben az új Duna-parti székházában, a Magyar 
tudósok körútján várja a látogatókat. 

A támogatók között szerepet vállal a Fővárosi Ön-
kormányzat is.

A programokhoz jó szórakozást, izgalmas ismeret-
szerzést kíván:

A SzerkeSztőSég

Kedves Olvasónk!

Címlapon: Illusztráció a Mosolyogva fizess! 
című cikkünkhöz



E
L

S
Ő

 K
É

Z
B

Ő
L

A T
UD

OM
ÁN

Y Ú
J E

RE
DM

ÉN
YE

I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2019/39  1219

„Ez egy nagyszerű felfedezés. Már koráb-
ban is tudtunk ennek az állatnak a létezé-
séről, ám most be tudtuk bizonyítani, hogy 
különbözik a korábban ismert azhdarchid 
fajoktól. Ennek okán természetesen saját 
nevet is kapott” – magyarázta David 
Hone, a tanulmány első szerzője, a lon-
doni Queen Mary Egyetem kutatója.

Noha a fő lelet, a részleges csont-
váz egy még növésben levő, teljesen 
ki nem fejlődött állattól származott, 
melynek szárnyfesztávolsága 5 méter-
re tehető, a különálló lelet, egy nyak-
csigolya arra utal, hogy a Cryodrakon 
szárnyfesztávolsága elérhette, sőt meg 
is haladhatta a 10 métert. Ez alapján a 
Cryodrakon felveszi a versenyt az ed-
dig ismert legnagyobb repülő hüllővel, 
a Quetzalcoatlusszal, mely 250 kilo-
grammos becsült testtömeggel és 

10,5 méteres szárnyfesztá-
volsággal büszkélkedhetett.

Sok más Azhdarchidae 
repülő hüllőhöz hasonló-
an, ezek az állatok is raga-
dozók voltak, étlapjukon 
jobbára kisebb-nagyobb 
hüllők és emlősök szerepel-
hettek, a hüllők közt akár 
fiatal dinoszauruszok is. 
„Nagyszerű, hogy el tudtuk 
különíteni a Cryodrakont a 

Quetzalcoatlustól, hiszen ez-
zel igen fontos darabbal egészítettük 

ki azt a képet, melyet Észak-Amerika 
repülő hüllőiről eddig alkottunk” – 
tette hozzá Hone.

Sok repülőhüllő-csoporttal ellen-
tétben az Azhdarchidae család 
elsősorban a partoktól távo-

labbi élőhelyeken képződött 
üledékekből ismert. Noha 

Az északi szelek 
sárkánya

A repülő hüllők (Pterosauria) a 
hüllők egy kihalt ágát képvise-
lik, melyek virágkorukat a di-
noszauruszokkal egyidőben él-
ték a földtörténeti mezozoikum 
során. Noha a köznyelv gyakran 
sorolja e hüllőket a dinoszauru-
szok közé, azoknak csupán távo-

li rokonait képezik. A repülő hüllők 
egyike annak a három gerinces cso-
portnak, melyek az evolúció során 
egymástól függetlenül is kifejlesztet-
ték a repülés képességét (a másik kettő 
csoportot a madarak és a denevérek al-
kotják). Szárnyaikat a végtagok közt 
feszülő bőrhártya alkotta, az állatok 
mérete pedig egy gyufásskatulya és 
egy kisrepülőgép mérete közt változ-
hatott fajtól függően.

Közülük kerültek ki a bolygó vala-
ha élt legnagyobb repülni képes élő-
lényei. A pteroszauriák köre újabb 
óriással bővült, paleontológusok egy 
csapata nemrég egy eddig másnak 
vélt gigantikus méretű repülő hüllő-
ről rántotta le a leplet. A nemzetközi 
kutatócsapat David W. E. Hone ve-
zetésével írt tudományos munkáját 
a Journal of Vertebrate Paleontology 
folyóirat közölte. 

Az új faj a Cryodrakon boreas nevet 
kapta és az Azhdarchidae családba tar-
tozott. Nagyjából 77 millió évvel ez-
előtt élt, szárnyfesztávolsága pedig 
úgy 10 méter volt. A faj elnevezé-
se nem véletlen, a név annyit tesz: 
„Az északi szelek hűvös sárkánya”. 
A drako, azaz sárkány a re-
pülő hüllő asszociációból 
ered, a boreas pedig az észa-
ki szelek görög istenére utal.

A mai Kanada terüle-
téről a Cryodrakon az el-
sőként leírt repülő hüllő. 
Leletanyagát egy rész-
leges csontváz teszi ki, 
mely magában foglalja 
a szárny, a hátsó láb és a 
nyak részeit, valamint egy 
bordát. Ezenkívül ismert 
egy különálló csigolyalelet 
is. Ironikus módon az új faj 
maradványait már nagyjából 
30 éve begyűjtötték a kana-
dai Albertában, ám a kuta-
tók azt hitték, hogy azok egy 
már korábban is ismert, óriási 
testméretű pteroszauriához, a 
Quetzalcoatlushoz tartoztak.

nyilvánvalóan képesek voltak nagy, 
sőt, akár kontinenseket átívelő tá-
volságokat is megtenni, maradvá-
nyaik jobbára a kontinensek belsőbb 
területeiről ismertek.

Noha ezek az állatok elképesztő test-
méreteket öltöttek, és egész Észak- és 
Dél-Amerikában, valamint Ázsiában, 
Afrikában és Európában is elterjedtek, 
csupán néhányuk ismert nem csak 
töredékes leletek által. Ez már önma-
gában is fontossá teszi a Cryodrakont, 
hiszen csontjai kiváló megtartásúak, és 
több fejlődési stádiumot is reprezentál-
nak. Noha a kifejlett állatok méreteire 
vonatkozó adatok egyelőre csak becs-
lések, annyi szinte bizonyosan kijelent-
hető, hogy az új faj testméreteit tekint-
ve dobogós a pteroszauriák közt.

A tény, hogy a csontvázat eredeti-
leg a Quetzalcoatlushoz sorolták, s az, 
hogy most beigazolódott annak kü-
lön fajhoz tartozása, arra mutat rá, 
hogy az Azhdarchidae család sokkal 
diverzebb lehetett, mint azt a kutatók 
korábban gondolták. A leletanyag ily 
módon felhívja a figyelmet a koráb-
ban gyűjtött maradványok revízió-
jának fontosságára.

Az Azhdarchidae család a Kárpát-
medencében sem ismeretlen. A híres 
iharkúti dinoszaurusz-lelőhelyről is-
mert egy azhdarchid repülő hüllő, mely 
a Bakonydraco galaczi nevet kapta. 
Ennek az állatnak a szárnyfesztávolsága 
ugyan nem lehetett több 3–4 méternél, 
ez cseppet sem csökkenti tudományos 
értékét. Ugyancsak a családba tartozik 
Románia óriásnövésű azhdarchidája, a 
Hatzegopteryx, mely nevét lelőhelyétől, 
a Hátszegi-medencétől kölcsönözte. 

Szabó Márton
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A Cryodrakon boreas jobb 
felkarcsontja, melynek 

hosszúsága meghaladja a 
20 cetimétert 

(KÉP: HONE ÉS MTSAI.)

A Cryodrakon boreas rekonstrukciója (DAVID MAAS ILLUSZTRÁCIÓJA)
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érdekli. A levegő oxigéntartalma 
csupán fele a tengerszinten belé-
legezhetőnek. A folyamatos oxi-
génhiány úgynevezett krónikus hegyi 
betegséget (CMS-t) okoz, amelynek 
legjellemzőbb tünete a vörösvértestek 
proliferációja, de emellett gyakori a 
fejfájás, a szédülés, az alvásproblémák, 
a fülzúgás, a légszomj (természetesen), 
a levertség, illetve a cianózis, amelynek 
neve nem a ciánból, hanem a kék szín-
ből ered, és a fogíny, az ajkak és a kezek 
bőrének kékes elszíneződésével jár.

A CMS a 2500 méternél maga-
sabban élőket érinti, és hosszú 
távon szívrohamhoz és halálhoz 
vezet, és nincs ellenszere – kivéve az 
alacsonyabb magasságokba való köl-
tözést. Az Andok menti országokban 
népbetegségnek számít, de a kormá-
nyok próbálják a szőnyeg alá söpörni, 
hiszen rengeteg embert érint, és igazá-
ból nem lehet vele mit kezdeni. Világ-
szerte 140 millió magashgységben élő 
ember szenved benne. A 3600 méter 
magasan lévő La Pazban, Bolívia fő-
városában a lakosság 6-8 százaléka él 
CMS-sel, Peruban vannak azonban 
helyek, ahol az arány 20 százalékos. 
La Rinconada ebből a szempontból 
is csúcstartó: minden negyedik lakos 
krónikus hegyibetegségben szenved.

A CMS elleni hatékony kezelés tehát 
több mint százmillió ember számára 
jelentené életminősége drasztikus ja-
vulását, a kutatók azonban jelenleg 
nem értik, hogy a vörösvértestek 
sokasodása hogyan károsítja a szer-
vezetet, és hogy ez a reakció miért 
csak bizonyos embereket betegít 
meg (a népesség nagyobbik része 
ugyanis, dacára a hasonló életkörül-
ményeknek, nem betegszik meg). 
A kutatók tehát a CMS mögött rej-
lő mechanizmust tanulmányozzák. 
Vizsgálják a bányászok genetikai 

A világ legmagasabban 
fekvő települése 
meggyötri az embert

A franciaországi Grenoble-ban  
lévő ISBERM orvosbiológiai 
kutatóközpont munkatársai 

Samuel Vergès vezetésével a világ 
legnagyobb tengerszint feletti ma-
gasságában fekvő település lakóit 
vizsgálják. Arra kíváncsiak, hogy a 
folyamatos magashegységi környezet 
(és itt a magason tényleg nagyon ma-
gasat, 5300 métert értünk) hogyan 
hat az emberi szervezetre. A hipoté-
zisük szerint az állandó oxigénhiány 
egyrészt fiziológiai adaptációkra sar-
kallja az életfolyamatokat, másrészt 
óhatatlanul is károsodáshoz vezet.

A Peru délkeleti részén fekvő 
La Rinconada település bányász-
város, 50-70 ezer ember – főként 
bányászok – lakják, akik az arany-
bányászatban elérhető csalogatóan 
magas fizetések miatt költöztek ide. 
A meggazdagodás reménye miatt e 
több tízezer ember szó szerint brutális 
körülményeket is hajlandó elviselni. 

Az oxigénhiány mellett a komfort 
teljes hiánya a jellemző: nincs fo-
lyóvíz, nincs csatornázás, nincs sze-
métszállítás. A környezet súlyosan 
szennyezett higannyal, amit az arany 
kivonására használnak, a munkások 
között sok az alkoholbeteg, súlyos 
probléma a prostitúció és a rendsze-
res erőszakos cselekmények. Csontig 
hatoló hideg van, az ibolyán túli su-
gárzás szintje viszont az egekben van 
– ahogy maga a település is.

Kissé cinikusan szólva: találni sem 
lehetne jobb helyet az embert próbáló 
körülmények szervezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatára. A francia 
kutatókat mégis a város legjellem-
zőbb tulajdonsága: a ritka levegő 

hátterét és élettani jellemzőiket, szí-
vük terhelhetőségét és egyéb kocká-
zati tényezőiket. A remények szerint 
az eredmények más szívbetegek szá-
mára is hasznosak lehetnek, akiknél 
ugyancsak előfordul az oxigénhiány.

Idén februárban a francia tudósok 
félmillió euró értékű kísérleti felsze-
relést cipeltek fel a La Rinconadába 
vezető egyetlen sáros úton, hogy 
olyan magashegységi bányászokat 
vizsgáljanak, akik CMS-ben szen-
vednek, és a hasonló életmód elle-
nére is egészségesekkel hasonlítsák 
össze az eredményeiket. 

Amikor valaki rövid időre költö-
zik magashegységekbe, a szerveze-
te először hegyibetegséggel (fejfá-
jással, hányingerrel) reagál – ezért 
van sok perui szállodai szobában 
oxigénpalack a turistáknak –, majd 
alkalmazkodik, több vörösvérsejt 
jön létre, hogy ezek hatékonyabban 
szállíthassák a csekély mennyiségű 
hozzáférhető oxigént. A hosszú távú 
változások azonban ennél mélyre-
hatóbbak, és egyeseknél a szervezet 
visszafordíthatatlan károsodásával 
járnak. A várandós nőkben például 
preeclampsia alakulhat ki az oxigén-
hiány következtében, amely magas 
vérnyomással, és esetenként a magzat 
és az anya halálával jár.

Az andoki népességben genetikai 
adaptáció is végbement az utóbbi né-
hány ezer évben: náluk jellemzően 
magasabb az oxigént szállító he-
moglobin koncentrációja a vérben. 
A feltételezések szerint azonban 
ez az adaptáció vezetett sokaknál 
a CMS megjelenéséhez is: mintha 
elszabadult volna a vörösvértestek 
létrejötte. A túl sok vörösvértest visz-
kózussá teszi a betegek vérét a Science 
riportja szerint, az állaga már-már a 
sziruphoz hasonlít, így szérummintát 
venni tőlük szinte lehetetlen. 

Emiatt a vérereik rugalmassága 
megszűnik, és állandóan kitágultak 
maradnak. Eközben a tüdő vérerei-
ben mérhető vérnyomás megemelke-
dik, a szív pedig túlterhelődik. Furcsa 
módon a CMS gyakori előfordulása 
csak az Andokban élő magashegységi 
népességre igaz. A tibeti, illetve az eti-
ópiai magashegységi népcsoportokban 
vagy ismeretlen, vagy az 1 százalékot is 
alig éri el a tünetegyüttes előfordulása. 

A kutatások egyik legfőbb iránya 
ezért annak feltárása, hogy a kü-
lönböző, egymástól függetlenül 
adaptálódott alpin környezetben élő 
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populációk genomjai között milyen 
különbségek tárhatók fel. Az ered-
mények talán egyszer a krónikus 
hegyibetegség gyógyítását is lehető-
vé teszik majd.

KovácS MárK

Nem minden krém az, 
aminek szánták

Egy új kutatásban elsőként vizs-
gálták a bőrápoló krémek ösz-
szetevőinek kölcsönhatását mo-
lekuláris léptékben. Kiderült, 
hogy egyes összetevők máshol 
és más formában bukkannak 
fel, mint ahol és ahogyan a re-
cept szerint lenniük kellene.

Aki szenvedett már bőrirritáció-
tól, tudja, milyen megkönnyebbü-
lést hoznak a helyileg alkalmazható 
készítmények. Ezek rendszerint né-
hány állandó összetevőt tartalmaz-
nak, de a gyártók keveset tudnak 
arról, milyen kölcsönhatásba lépnek 
egymással, és ez hogyan befolyásolja 
a termék hatékonyságát. Most először 
nyertek közvetlen bepillantást abba, 
hogyan épül fel egy krém moleku-
láris szinten – és mást találtak, mint 
amire számítottak. Az eredmények-
ről az American Chemical Society őszi 
találkozóján számoltak be.

„Egy krém hosszú távú stabilitását és 
klinikai tulajdonságait alapszerkezete 
határozza meg. Ha megértjük a krém 
kémiai mikroszerkezetét, és összevetjük 
ezt a bőr felépítésével, akkor talán haté-
konyabban javíthatunk a sérült bőrön” 
– mondta Delaram Ahmadi, a King’s 
College London kutatója, aki ismer-
tette a tanulmányt.

Szintén a King’s College London 
munkatársa, David Barlow hozzátet-
te: „A krémkészítés tudományát sze-
rettük volna fejleszteni, hogy a gyártók 
tudatosabban hozzák létre a krémeket, 

hogy pontosan azt kapják, amire szá-
mítanak. Legjelentősebb eredményünk, 
hogy rájöttünk, az a szerkezet, amit 
a krémekről a könyvekben találunk, 
nagyon leegyszerűsített.”

A krémek megalkotói az emulziók 
szerkezetét többnyire úgy következ-
tetik ki, hogy közvetett mérésekre 
hagyatkoznak, magyarázta Barlow. 
Kutatócsoportja azonban, mely-
hez csatlakozott Jayne Lawrence, a 
Manchesteri Egyetem kutatója is, 
közvetlen megközelítést választott.  
Ahmadi a krémet röntgennel és a 
neutronszórás módszerével vizsgál-
ta, hogy megtudja, az alkotórészek 
hogyan oszlanak el. A krémet úgy 
képzelhetjük el, mint lamellák vagy 
membránok halmazát, melyek a ha-
tóanyag mellett felületaktív és társ-
felületaktív anyagokból állnak. Ah-
hoz, hogy feltárják egy krém valódi 
szerkezetét, a kutatók először egy 
vizes krémformulát vizsgáltak a 
British Pharmacopoeia gyógyszergyár-
tó termékei közül, mely két társ-felü-
letaktív anyagot, és nátrium-dodecil-
szulfát felületaktív anyagot (nemzet-
közi rövidítése: SDS) tartalmaznak, 
valamint egy diolt, melyről úgy 

vélik, tartósító funkcióval rendelke-
zik. Ahmadi mindegyik összetevőt 
egyenként helyettesítette egy nehe-
zebb izotópváltozattal, majd röntgen-
sugarak és neutronszórás segítségével 
megvizsgálta az izotóppal megjelölt 
mintákat, melyek így megmutatták 
minden egyes összetevő helyét és azt 
a járulékos anyagot, melyet a krém-
ben létrehoztak.

Az eredmények meglepőnek bi-
zonyultak. Bár a társ-felületaktív 
anyagokat a lamellák rétegében ta-
lálták meg, ahogy megjósolták, a 
felületaktív anyagok nem voltak 
ott. „A felületaktív anyagokról készült 
kép azt mutatta, hogy a molekula mi-
cellákat formált a krémben” – mondta 
Ahmadi. Ráadásul a tartósítószert 
sem találták meg a vizes fázisban, 
ahol a kutatók szerint lennie kel-
lett volna. Ehelyett a lamellákban 
helyezkedett el. A tartósítószerek 
antimikrobiális hatással bírnak, ami 
meghosszabbítja a krém eltarthatósá-
gát. A krémkészítők szerint a haté-
kony antimikrobiális hatás eléréséhez 
a tartósítószernek a vízfázisban kell 
feloldódnia. 

A kutatócsoport jelenleg számí-
tógépes kísérleteket végez, hogy a 
tartósítószerek viselkedését model-
lezze olyan kétrétegű rendszerben, 
amilyen egy krém is, hogy rájöjje-
nek, a tartósítószer miért kerül a 
membránrétegbe. A felületaktív mi-
cellák viselkedését is szeretnék job-
ban megérteni, melyek a különböző 
rétegekben találhatók. „Azt hiszem, 
senki sem számított arra, hogy ezek a 
micellák egyáltalán a rendszerbe kerül-
nek. Ez újdonság, és meg kell tudnunk, 
hol a helyük a szerkezetben és mit csi-
nálnak egyáltalán” – mondta Barlow.

(American Chemical Society)
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A városok közterületein vi-
szonylag gyakran találkozha-
tunk szeméten, ételmaradé-

kokon, ürüléken és más undort keltő 
anyagon táplálkozó rovarokkal; nap-
pal leginkább legyekkel, éjjel pedig 
csótányokkal. Az említett rovarok 
táplálékaik felkutatása közben nem ri-
adnak vissza a legszennyezettebb he-
lyektől sem, és sok mindent elfogyasz-
tanak, amit más, válogatósabb ízeltlá-
bú messziről elkerül. Ennek eredmé-
nyeképpen számos (többnyire enterális, 
tehát a tápcsatornát megbetegítő) 

REPÜLŐ CSÓTÁNYOK INVÁZIÓJA

ALAPTALAN 
ROVARRIADALOM

kórokozó terjesztésére képesek, ami 
miatt érthető a többség zsigerből eredő 
viszolygása, amikor megpillantja őket.

Viszonylag kevesen tudják azonban, 
hogy például a lakásokban, intézmé-
nyekben, vendéglátóhelyeken és az 
élelmiszer-előállító üzemekben meg-
telepedő, tömegesen elszaporodni ké-
pes csótányfajok délebbi, részben tró-
pusi területekről származnak, emiatt 
a városok meleg, párás csatornarend-
szereiben, valamint az épületek ha-
sonló klímájú helyiségeiben találkoz-
hatunk velük jellemzően. Inváziós 

fajok tehát a javából, és ha évszázadok-
kal ezelőtt működött volna a maihoz 
hasonló média, megjelenésük minden 
bizonnyal vezető hír lett volna.

A fertőzésterjesztők
Jelenleg három képviselőjük ismert; a 
konyhai csótány (Blatta orientalis), a 
német csótány (Blattella germanica) és 
az amerikai csótány (Periplaneta 
americana), melyek egészségügyi kár-
tevőként szereztek maguknak hírne-
vet. Közülük is a konyhai csótány, 
vagy ahogyan sokan ismerik: a sváb-
bogár az egyik legelterjedtebb. Kifej-
letten akár 2,5 centiméteres testhosz-
szúságot is elérhet, amit az emberi 
psziché gyakran felnagyít, így adva 
táptalajt a félarasznyi csótányokról 
szóló beszámolóknak. Sokakat meg-
nyugtathat, hogy kifejlett egyedeik 
sem tudnak repülni (habár a hímek 
rendelkeznek csökevényes szárnyak-
kal) és a sima, függőleges felületeken 
sem képesek mászni, így leggyakrab-
ban éjszaka a konyhába vagy a fürdő-
szobába kitévedve találkozhatunk a 
padlón gyorsan eliszkoló egyedeikkel. 
A városok közterületein is összefutha-
tunk velük meleg nyári éjszakákon 
csatornafedők és vízelvezetők, vala-
mint utcai hulladékgyűjtők környé-
kén, ahol gyakran nagyobb egyed-
számban is feltűnhetnek köszönhető-
en a rovarokra általánosan jellemző 

Itt van az ősz, és ezzel együtt itt van újra a rovarok által okozott riadalom időszaka. A média szinte 
évszaktól függetlenül az idegenhonos rovaroktól hangos, amelyek egy része amellett, hogy hívatlanul 
érkezett és telepedett le hazánkban, még kellemetlenségeket is okoz. Az ember vérét szívó inváziós 
fajok (szúnyogok és kullancsok) felbukkanása és megtelepedésének lehetősége részben jogos félelme-
ket hív életre, hiszen eredeti élőhelyükön számos emberi megbetegedés kórokozóját képesek terjesz-
teni. Az utóbbi évek őszi időszakában a lakosság idegeinek borzolásában élen jártak a messzi tájakról 
érkező címeres poloskák, amelyek nem kívánatos vendégek épületeinkben, de legalább az embert 
megbetegítő kórokozókat nem terjesztenek. A hírverés főszereplői azonban idén ősszel a „repülő csó-
tányok” lettek. Mi más lehetne ugyanis iszonytatóbb, mint a lakások rossz higiénés viszonyaival össze-

függésbe hozott csótányok „új, repülőképes változatának” megjelenése az emberek otthonaiban?

A kertvárosi erdeicsótány lárvája
(FOTÓ: BODOR JÁNOS)
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idő óta szinte változatlan formában 
megtalálhatóak az élővilágban; 
300 millió éves karbon időszaki réte-
gekben is bukkantak már csótánysze-
rű rovarok fosszíliáira. Közel 4800 is-
mert fajuk többsége a trópusi esőerdők 
lakója, de a sarkkörök kivételével vala-
mennyi szárazföldön megtalálhatóak.

Nálunk is élnek őshonos képviselőik, 
amelyek jellemzően a lakosság szeme 
elől rejtve, erdők, mezők aljnövényze-
tében és avarjában élik mindennapi éle-
tüket. Szinte biztosan ennek tudható 
be, hogy a közelmúltig a többség még 
csak nem is hallott ezekről az apró, ki-
fejletten 1 cm körüli testhosszt elérő ro-
varokról. A média azonban felkapott 
egy hírt, mely szerint „repülő csótá-
nyok lepték el az országot” és ezt a „fő-
városi embereket riogató újabb rovar-
fajt” többen a lapp erdeicsótánnyal 
(Ectobius lapponicus) azonosították. Ez a 
faj azonban csak egyike a 12 hazánk-
ban is őshonos csótányfajnak, és töme-
ges megjelenésük éppúgy barokkos 
túlzás, mint a félarasznyi csótányokról 
szóló beszámolók. Nem is új tehát, és 
nem is lepik el a lakásokat. Elsősorban 
erdős, bokros területek aljnövényzeté-
ben él Európa nagy részén és Észak-
Ázsiában őshonos, Észak-Amerikában 
pedig behurcolt, inváziós fajként. 
Rajzása, akárcsak a többi hazánkban 
őshonos erdeicsótányénak május máso-
dik felétől kezdődik és nyár végéig jel-
lemzően véget ér. Ebben az időszakban 
felbukkanó, repülni is tudó egyedeik 
nem keresik kifejezetten az ember kö-
zelségét és szándékaik ellenére kerül-
hetnek épületeinkbe, ahol rövid időn 
belül elpusztulnak, ha nem tudnak 

onnan kijutni. A hírek főszereplője 
ennek megfelelően egy másik, idegen-
honos csótányfaj, az úgynevezett kert-
városi erdeicsótány (Ectobius vittiventris).

Az új jövevény
A Magyarországon őshonos erdeicsó-
tányok (Ectobius-fajok) és avarcsótá-
nyok (Phyllodromica-fajok) eddig sem 
okoztak riadalmat és valószínűleg ez-
után sem fognak. Nem játszanak kulcs-
fontosságú szerepet az életünkben; nem 
terjesztik fertőző betegségek kórokozó-
it, nem károsítják növényeinket és élel-
miszereinket. A laikusok számára tehát 
jelentéktelenek, ugyanakkor a szakem-
berek számára érdekes színfoltjai a hazai 
faunának. A híradások témáját adó új 
jövevény, a kertvárosi erdeicsótány is 
ebbe a rokonsági körbe tartozik. 

fejlett kémiai kommunikációjuknak. 
A csótányok ugyanis speciális illat-
anyagokkal képesek fajtársaik tudtára 
adni, amikor megfelelő élelemforrás-
ra vagy búvóhelyre találnak.

A sötét ( jellemzően vörösesbarna-fe-
kete) színű svábbogártól könnyen 
megkülönböztethető kisebb testmére-
te és világosabb színe alapján a német 
csótány, ami városi környezetben szin-
tén meglehetősen gyakori. Ezt a kifej-
letten körülbelül másfél centiméteres 
testhosszt elérő rovart, bár működőké-
pes szárnyakkal rendelkezik, meglehe-
tősen ritkán láthatjuk repülni. Lábai 
végén fejlett tapadókészülékkel is ren-
delkezik, emiatt az épületekben meg-
telepedő egyedeik gyakran a falra sze-
relt szekrények vagy polcos elemek 
mögött vernek tanyát. A meglepett 
német csótány pedig éppoly fürgén 
keres menedéket a falon elhelyezett 
bútorok mögött, mint testesebb roko-
na például a padlóösszefolyókban. 
Apró testméretét viszonylag gyors sza-
porodással kompenzálja, így az épüle-
tekbe behurcolt egyedeik megfelelő 
életfeltételeket találva számos utóddal 
hálálják meg a gondviselést.

A gyakran túlzó beszámolókból 
megismert félarasznyi csótányokhoz 
képest ugyan kisebb, de élőben mégis 
impozáns méretet elérő, nevével el-
lentétben Afrikából származó ameri-
kai csótány szintén az egész világon 
elterjedt. Testesebb, fehérjében gaz-
dag táplálékon nevelődött egyedeik 
kifejletten akár a 4 centiméteres test-
hosszt is elérhetik, amivel komoly ria-
dalmat kelthetnek bárkiben, aki nem 
szokott hozzá az effajta élményhez. 
Soványabb koszton azonban szeré-
nyebb, a svábbogárral megegyező 
méretet érnek el, azonban a német 
csótányhoz hasonlóan nem okoz ne-
kik sem gondot a sima, függőleges fe-
lületeken történő mozgás. Méretük-
höz képest nem csak gyorsan futnak, 
ha menekülésre adják a fejüket, ha-
nem jól fejlett szárnyaikkal akár a le-
vegőbe is emelkedhetnek, ezáltal so-
kak csótányfóbiájának legmagasabb 
szintű megtestesüléseivé válhatnak.

A hazaiak
A csótányok (Blattodea) köznapi elne-
vezésük (lásd. svábbogár) ellenére nem 
tartoznak a bogarak (Coleoptera) kö-
zé, hanem a rovarok osztályának 
egyik önálló rendjét alkotják. Hosszú 

Német csótány nőstény petetokjával 
(A SZERZŐ FELVÉTELE)

Német csótány gyümölcsön (A SZERZŐ FELVÉTELE)
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Mivel nálunk ilyenkor, nyár végén, 
ősz elején van a rajzáscsúcsuk, páro-
sodni igyekvő felnőtt egyedeikkel ta-
lálkozhatunk leginkább. Számos más 
rovarhoz hasonlóan őket is vonzza a 
fény, így az este nyitva hagyott abla-
kon keresztül számítani lehet megje-
lenésükre. Az épületekbe bejutva 
azonban napokon belül elpusztulnak. 
A szabadban is csak a hideg idő beáll-
táig maradnak életben, és rajzásukat 
követően egyedszámuk rohamosan 
lecsökken. Néhányan ugyan túlél-
hetik a telet, de ezek csupán elenyé-
sző töredékét képezik a teljes popu-
lációnak. Szárnyatlan lárváik két-
éves fejlődésük következtében egész 
évben előfordulnak, rejtett élet-
módjuk miatt azonban velük sokkal 
ritkábban találkozhatunk. 

Német vagy erdei?
Az ilyenkor, ősszel megjelenő címe-
res poloskák fagymentes telelőhelyet 
keresve szándékosan árasztják el épü-
leteinket, és lényegében tél végéig 
kellemetlenkedhetnek jelenlétükkel. 

Alapvetően melegkedvelő faj, 
melynek eredeti elterjedési területe 
Olaszországtól a Balkánon és Tö-
rökországon keresztül a Kaukázu-
sig húzódik. Hazánkban az ember 
közreműködésével behurcolt invá-
ziós fajnak tekintendő. Nem ná-
lunk jelent meg azonban elsőként; 
az 1980-as évektől terjed Európá-
ban észak felé, így eljutott már 
Németországba, Ausztriába, Szlo-
vákiába és Hollandiába is. Nálunk 
az utóbbi másfél évtizedben ismert 
a jelenléte; az első azonosított 
egyedeiket a budai kerületekben 
észlelték még 2005-ben. Azóta is 
csak a fővárosi agglomerációból je-
lezték felbukkanását, ami minden 
valószínűség szerint annak tudha-
tó be, hogy az itteni zöldövezet ké-
pes számára ideális körülményeket 
biztosítani. Magyar névadóit is ez 
inspirálta, ugyanis Európa- szerte 
az újonnan meghódított területe-
ken kivétel nélkül kertes, parkos 
városi élőhelyeken találkoztak ed-
dig velük.

Ezzel szemben az erdeicsótányok 
merő tévedésből kerülnek be, és mi-
vel rajzásuk egy-két héten belül befe-
jeződik, a kellemetlen találkozások is 
hamar véget érnek. Addig sincsen 
okunk azonban pánikra, hiszen ezek 
az apró rovarok teljesen ártalmatla-
nok. Ha mégis szeretnénk őket a la-
káson kívül tartani, ezt az ablakokra 
szerelt szúnyoghálóval könnyűszerrel 
megoldhatjuk. A kifejezetten tolako-
dó poloskákkal ellentétben ugyanis 
az erdeicsótányok nem fogják ki-
használni a hálózott ablak résein kí-
nálkozó bejutási lehetőségeket.

Az igazi problémát okozó csótányok 
ugyanakkor jellemzően nem az abla-
kon keresztül érkeznek. Az egészség-
ügyi kártevőként bemutatott három 
faj hozzáértés nélkül is könnyen fel-
ismerhető és elkülöníthető egymás-
tól, ami azonban az erdei csótányok 
esetében már nem mondható el; ez 
ugyanis a szakértelmen kívül 
mikroszkópos vizsgálatot is igé-
nyel. A kártevő fajok közül a világos-
barna színű, hosszú szárnyú német 
csótány a legkisebb, ami alapot adhat 
arra, hogy az épületekbe betévedő 
hasonló kinézetű erdeicsótá-nyokat 
összetévesszék vele. Amíg azonban 
a német csótány előtorán két feltű-
nően sötét, párhuzamos, hosszanti 
sáv látható, addig a kertvárosi 
erdeicsótánynál ezek hiányoznak, 
ami ugyanakkor egy gyorsan mozgó 
egyed elkülönítésénél nem mindig 
jelent kielégítő támpontot. Ebben 
segíthetnek a háztartási boltokban 
kapható ragasztólapos csótánycsap-
dák, hiszen általuk nem csak az 
immobilizált rovarok alaposabb 
szemrevételezésére nyílik lehetősé-
günk, hanem az ártalom mértékét is 
képesek vagyunk mérni. Nem vélet-
len, hogy a kártevőirtó szakemberek 
is ezeket használják monitoring esz-
közként. Ha tehát a kihelyezett csap-
dák üresek és az épületben csak au-
gusztus-szeptember környékén ész-
lelünk egy-egy apró, szárnyas csó-
tányt, szinte biztosak lehetünk 
abban, hogy valamelyik erdeicsó-
tányfajjal találkoztunk.

Paulovkin andrás
Semmelweis Egyetem 

kínál Ferenc
Magyar Rovartani Társaság

Puskás Gellért
Magyar Természettudományi Múzeum

Kertvárosi erdeicsótány felnőtt egyede (FOTÓ: BODOR JÁNOS)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Hencsi néni háztartásában bárcheszsütésre mindig ezt a tájilag jellegzetes 
rombusz alakú formát használta, amelyet Munkácson vaskereskedésben 
vagy cigány vándoriparosoktól, bádogosoktól szerezhetett be. A bádogle-
mezből kiszabott, hajlítással alakított, forrasztással összefogott formában a 
megszokottnál kicsit vaskosabb kalács sült, amelyet Munkácson a magyar 
nyelvterületen általánosan elterjedt bárhesz helyett hálának neveznek 
(a challach szó eredeti jelentése: rituálisan leválasztott és megsemmisített 
tésztadarabka). Ez a kalácssütő az 1930-as években készülhetett. A háztar-
tás a gyűjtés idején két rombusz alakú sütőformával rendelkezett: a három 
vagy négy ágba font tészta ezekbe helyezve kelt meg. Az 1990-es évek elején 
az asszony már nem készített minden szombatra kalácsot, és a bolti változat 
ünnepi fogyasztását is elképzelhetőnek tartotta. A vallási tradíció, a szombat 
ünnepének átalakulását egyértelműen jelezte a tárgytól való megválás. 

A kalácssütőforma Magyarországra, múzeumba kerülése után né-
hány évvel tulajdonosa felszámolta háztartását és férjével Izraelben te-
lepedett le. A munkácsi gyűjtés többi tárgya – a sózó kosár, a női és fér-
fi halotti öltözékek és a közösség életét megörökítő fotósorozat – mellett 
ez az egykor mindennapos, vasbádog használati eszköz is egy eltűnt 
kultúra megmentett, kivételes emléke. 2014-ben a Néprajzi Múzeum ha-
gyományos zsidó életről szóló időszaki kiállításán a szombat ünnepét 
bemutató rész egyik erős részlete volt a tárgy a Hencsi nénit kalácssü-
tés közben ábrázoló fotókkal, karján az auschwitzi lágerszámmal.

Sedlmayr KriSztina

A megfeketedett, rombusz alakú, vasbádogból készült kalácssütő-
forma egy munkácsi zsidó háztartás tárgya, mely a szombati rítus 
előkészületeinek hétről-hétre előkerülő eszköze volt. A kárpátaljai 

kisváros megmaradt, újjászerveződött, zömében magyarajkú zsidó közössé-
gében Rékai Miklós az 1990-es évek elején végzett vallásnéprajzi terepmun-
kát. A rituális táplálkozás vizsgálata során bukkant két kalácssütő formára, és 
hozhatta el az egyiket Budapestre, a Néprajzi Múzeum gyűjteménye számá-
ra. Egykori használója, a kutatás egyik fontos szereplője közösségi tudását 
és személyes reflexióit is a közvetítőre, a néprajzkutatóra bízta. Az utolsó ka-
lács a gyűjtő és a pillanatot megörökítő fotós számára készült benne. 

Hencsike a gyűjtés idején hatvanas éveinek elején járt. Kamaszlányként 
megjárta Auschwitz poklát, majd szülővárosába visszatérve a zsidó vallás 
törvényeit többé-kevésbé megtartva élt tovább. A soá utáni évtizedekben 
az egykor haszid irányzathoz tartozó munkácsi zsidó közösség vezető, 
rebbe nélkül maradt, a vallásgyakorlást a hagyományok és az egyéni, 
spontán elemek keveredése, rétegzettsége jellemezte. Évtizedekkel a 
gyűjtés után a néprajzkutató így látta a tárgy tulajdonosának az ünnephez, 
a rítusokhoz való viszonyát: „Valamikor a nyolcvanas években történhetett, 
hogy az egyik péntek délelőttöt a barátnőjével töltötte. Elszaladt az idő, 
hazafelé menet eleredt az eső, a buszt is lekéste, s a nagy sietségben a ci-
pője sarka is letörött. Elkéste a szombatot, semmi nem készült el időre, s 
attól fogva ünnepi gyertyái mellé még egyet állított. A vallástörvényt az 
Istennel való párbeszéd nyelveként használta. Élete eseményeit, kimenete-
lét, ennek a párbeszédnek a keretei között értelmezte, történetei ennek dina-
mikája alapján nyertek értelmet, öntudatát a teljesített törvényekkel alapozta 
meg. Igyekezete, hogy az a kalács szép legyen, jó legyen, az Örökkévaló 
előtti státuszát erősítette meg, jó óment jelentett, a reményt táplálta benne.” 

A hagyományos zsidó konyhában szombat ünnepére több hosszúkás 
formájú, fonott kalács, bárhesz készül. Az ünnepi asztalon a két, terítővel 
letakart kalács a két gyertyatartó és a bort tartalmazó kehely/pohár mellett 
a rítus elengedhetetlen kelléke. Dagasztása, fonása, sütése időigényes, 
nagy figyelmet követelő eleme a szerteágazó szombati előkészületeknek.

Alapanyaguk hagyományosan gondosan átszitált búzaliszt és olykor főtt 
krumpli, amihez tojást, élesztőt, sót, kevés cukrot és olajat adnak vagy tej-
jel, vajjal gyúrják aszerint, hogy húsos vagy tejes étkezéshez szánják-e. 
A péntek esti gazdag vacsorához természetesen párve kalács kerül az 
asztalra, ami nem tartalmaz tejterméket. Az egyik kalácsot megtörve, só-
ba mártva mondanak áldást rá, majd fogyasztják el a vacsorához. A meg-
maradt kalácsok az ünnep további három étkezésén is szerepet kapnak. 

KALÁCSSÜTŐFORMA 
MUNKÁCSRÓL

Hencsi néni fonja a kalácstésztát (RÉKAI MIKLÓS FELVÉTELE)

A rombusz alakú sütőforma (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)
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Egy kérdőíves felmérésből kide-
rült, hogy a hazai társadalom 
igen fogékony a technológiai 

eszközökre. Akár az észak-magyaror-
szági régiót vesszük alapul, akár a fő-
városban tanuló egyetemistákat, az jól 
látható, hogy a megkérdezettek igen 
intenzíven használják ezen eszközö-
ket, és jellemzően több modern kütyü-
vel is rendelkeznek. Az okostelefonok 
használata mára már általános, és csak 
egy-egy olyan kivételes személy van, 
akinek még nincs ilyen készüléke. 
Egy hétköznapi, XXI. századi ma-
gyar felnőtt rendelkezik okostele-
fonnal, laptoppal, valamint közös-
ségi profillal. Az egyetemeken is jól 
látható, hogy ugyan vannak olya-
nok, akik alig-alig használnak 
modern eszközöket, és persze olya-
nok is, akik minden digitális szer-
kezetet aktívan kezelnek, mégis 
sokatmondó, hogy a felsőoktatás-
ba járók 99%-ának van okostele-
fonja, 93%-ának laptopja, míg a 
megkérdezettek 98%-a rendelkezik 
közösségi profillal. 

A kérdés azonban az, hogy akik ren-
delkeznek okoseszközökkel, etikusan 
használják-e. Ennek megválaszolása 
igen nehézkes, ugyanis nehezen 
meghatározható, mi minősül annak. 
A netikett, azaz az internethasználat 
etikája sok tekintetben iránymutatást 
ad arra vonatkozóan, miképp használ-
juk a hálózatot, mikor illik és mikor 
nem illik használni az okoseszközöket, 
illetve hogy mennyire kötődjünk hoz-
zájuk. A felmérések eredményeinek 
értelmében a válaszadók közel 5%-a 
azért cserél telefont, mert megunja az 
addig használt készüléket, azaz ki-
fejezetten trendkövető fogyasztó. 
Az emberek további 6-7%-a évente 

A MODERN TECHNOLÓGIA HELYES HASZNÁLATA

NETIKETT  
ÉS TÁRSADALOM

vesz új telefont, amiről sejthető, hogy 
nem feltétlen szükségszerű. A válasz-
adók csupán 40%-a cselekszik praktiku-
san, amennyiben csak akkor cserélnek 
telefont, ha a mobilkészülékük elromlik.

Az okoseszközök teljesen beágyaz-
ták magukat mindennapjainkba. 
Minden kapcsolatunkban ott van-
nak, sőt, sok esetben döntően befo-
lyásolják azok alakulását. Mind-
azonáltal nem ildomos az okostele-
fonon chatelni, világhálón szörfölni, 
ha éppen mások társaságában va-
gyunk. A felmérés arra is rávilágí-
tott, hogy a lakosság ezzel nincs iga-
zán tisztában, és az emberek mint-
egy 80%-a legalább alkalmanként 
az okostelefonjával foglalkozik, mi-
közben mással találkozik és beszél-
get. Még inkább elgondolkodtató, 
hogy közel 15% vallotta be, hogy 
szinte mindig a telefonját nyomkod-
ja, amikor másokkal van. Jól lehet, a 
legtöbben immunissá váltak erre, 
mégis feltételezhető, hogy ezzel 

megsértik a másikat, és cselekedetük 
semmiképp nem tekinthető etikusnak.  
A modern technológiai vívmányok te-
hát képesek elfordítani a figyelmünket, 
illetve mi magunk hajlamosak va-
gyunk elfelejteni az illemszabályokat.

Egy 2017-es kutatás adataiból kide-
rül, hogy a magyar felsőoktatási in-
tézmények hallgatóinak nagy része 
bizony szintén fogékony az okoste-
lefonokra, a laptopokra és az egyéb 
„kütyükre”. Negyven százalék az 
aránya azon embereknek, akik kissé 
távolságtartóbbak a modern techno-
lógiával kapcsolatban, és maximum 
csak a legszükségesebb eszközökkel 
rendelkeznek. Nagyjából az egyete-
misták fele nyitott az új kommuni-
kációs eszközök iránt, de digitális 
eszközeik megmaradnak az optimális 
határon belül, ellentétben a megkér-
dezettek azon 10%-ával, akiknek az 
eszközállománya redundáns, azaz 
rendelkeznek felesleges eszközökkel, 
fiókokkal is. 

A globalizáció maga után vonta a technológia és a kommunikáció rohamos fejlődését. De tudjuk 
valójában megfelelően használni ezeket az eszközöket, kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket, 
és legfőképp: nem okoz-e törést emberi kapcsolatainkban, jellembeli fejlődésünkben? Cikkünkben 

ezekre a kérdésekre keressük a választ.
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hogy akik kerülik a modern techno-
lógiát, nagyobb hajlandóságot mu-
tatnak az alázatos, elkötelezett mun-
kára, ugyanis esetükben az alázat ér-
tékelése mintegy 10 százalékponttal 
magasabb, mint a technológiai esz-
közökre nagyfokú fogékonyságot 
mutató hallgatók esetében.      

Következtetés 
A digitalizáció korszaka elkezdődött, 
és feltételezhetően még sokáig érez-
hetjük hatásait. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy az évek előrehaladtával 
a lakosság egyre nagyobb hányada 
lesz kifejezetten fogékony a digitális 
technológia iránt. A kutatási ered-
mények azonban rámutattak arra, 
hogy a határtalan automatizálás, 
„okosítás” bizony számos nem szán-
dékolt (manifeszt) negatív következ-
ménnyel is jár. A digitalizáció hátrá-
nyát leginkább a környezeti elemek 
változásában és a társadalmi folya-
matokban lehet tapasztalni. A mo-
dern eszközök egyre energiainten-
zívebb életmódot követelnek, amely 
előállítása bizony a Föld tartalékai-
nak kizsákmányolását igénylik. 

Ezek a folyamatok ugyan megnyit-
nak új gazdasági ágazatokat, azon-
ban ezzel együtt környezetünk álla-
potának degradációját is előidézik. 

Az okoseszközök a társadalomban 
alapvető szerkezetváltozást hoznak 
létre. Szociológiai szemmel vizsgál-
va észrevehető, hogy a modern tech-
nológia elterjedése gyökerestül vál-
toztatja meg a kapcsolathálókat, az-
az az emberek közötti kapcsolatok 
rendszerét. Az aktív online élet és 
ennek sajátossága lehetőséget teremt 
arra, hogy lakhelyünktől több száz, 
vagy több ezer kilométerre lakó má-
sik emberrel kapcsolatot létesítsünk. 

Az éremnek két oldala van, 
ugyanis a kutatási adatok szerint 
sokak nincsenek felkészülve arra, 
hogy a modern technológiát prak-
tikusan, az illemszabályokat be-
tartva, másokat figyelembe véve 
használja. A digitális világ térhódí-
tása más, addig jól, szorosan műkö-
dő kapcsolatokat szétbomlaszt és a 
belsőséges, bizalmas kapcsolatokból 
laza, felszínes kapcsolatokat hoz 
létre. Szakmai kifejezéssel élve a 
digitalizáció úgynevezett „gyenge 
kötéseket” hoz létre, az „erős köté-
sek” (bizalmas, szoros kapcsolat) 
szerepe erősen a háttérbe szorul. 
Ennek következménye pedig a tár-
sadalom tagjainak szegregációja, 
valamint a személyes kommuniká-
ció varázsának kikopása.

Összességében kijelenthető, hogy a 
digitalizáció negatívan hat a szocioló-
giai folyamatokra, az alázatra és a 
munkaerőpiaci potenciálra is. Jóllehet 
nem tudunk élni digitális eszközök 
nélkül, ugyanakkor nem is tudunk 
megálljt parancsolni magunknak, és 
bizony függünk ezektől az eszközök-
től, pedig ennek az önkontrollnak a 
megléte vagy hiánya az, ami a jövő fo-
lyamán kulcsfontosságúvá lép elő.

Faragó Péter
Mihály BarBara

A kutatás lehetőséget adott annak 
elemzésére is, hogy milyen hatással 
van az egyetemistákra a digitalizáció. 
Az internethasználat egyik előnye, 
hogy könnyebben hozzáférünk ada-
tokhoz, információkhoz. Az ered-
mények alátámasztják, hogy minél 
inkább aktív valaki digitálisan, an-
nál inkább tisztában van a világ dol-
gaival, annál magasabb az általános 
műveltsége. Az általános ismeretek-
kel szemben azonban a szakmai is-
meretek vonatkozásában más ered-
ményeket kaptunk: az iskolában 
azok a hallgatók teljesítenek a leg-
jobban, akik csak a gyakorta hasz-
nált eszközökkel, programokkal 
rendelkeznek. A digitalizáció előse-
gíti azt, hogy a fiatalok tudatosab-
ban el tudjanak kerülni egyes, az 
egészséget károsító anyagokat (alko-
hol, cigaretta), azonban a modern 
eszközök használatával párhuzamo-
san az általános életvitel egyértel-
műen romlik. A technológia iránt 
fogékony fiatalok nem képesek jól 
szabályozni a lefekvési és felkelési 
időt, ugyanis míg az eszközöket 
szolidan használók bioritmusának 
értékelése 60-65% körül mozog, ad-
dig a sok eszközt, mobilalkalmazást 
használók bioritmusa csak 42%-os 
értékelést kapott. Itt tehát megmu-
tatkozik, hogy a közösségi oldala-
kon órákon át tartó és éjszakába 
nyúló chateléseknek bizony rele-
váns kihatása van a fiatalok biorit-
musára, ezen keresztül pedig ébersé-
gére, napközbeni teljesítőképességére. 
Mindenképp fontos megemlíteni, 

A modern technológiai eszközök elterjedtsége

A digitális eszközökkel való ellátottság hatása az emberek jellemére
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Egyikünk, Gyollai Ildikó né-
hány évvel ezelőtt írt doktori 
értekezésében 600–700 mil-

lió éves namíbiai, üledékes, rétegzett 
vasoxidtartalmú mintákat vizsgált, s 
a kutatás a mikrobiális ásványosodás 
témakörébe vezetett. A folytatást a 
kíváncsiság hajtotta: vajon a minták 
– köztük a Mezőmadaras meteorit – 
hogyan festenek nagy nagyítású kő-
zetmikroszkópban? A látványtól a 
kutató igencsak meglepődött, mert a 
földi mintákhoz megtévesztésig ha-
sonló mikrobiálisan képződött ásvá-
nyosodott mikroszöveti formákra 
emlékeztető képeket látott. És a rész-
letes vizsgálat elkezdődött…

Biomatok gyöngysorokkal 
A magyarországi kondritos meteorito-
kat (lásd a cikk első részét az ÉT 
múlt heti számában! – a Szerk.) nagy, 
1000-szeres nagyítású optikai kő-
zetmikroszkóppal vizsgáltuk, mely-
nek felbontása a mikrométeres tar-
tományba esik, s ez lehetővé teszi 
biomatok sejtméretben történő tanul-
mányozását. Ez utóbbiak sokrétegű 
baktériumtelepek, melyekben a sejt-
hártyán kiválasztott ásványok miatt 
konzerválódott a sejtszerkezet, s az a 
földtörténet során is fennmaradt.

Először a Mezőmadaras, a Knyahinya, 
a Mócs és a Nyírábrány meteoritokat ta-
nulmányoztuk, majd a híres Kaba me-
teorit és további minták következtek. 
Megfigyeléseink alapján a vastartalmú 
opak ásványok, kőzetüveg, szilikát ás-
ványok, például az olivinek, piroxének 
nagy arányban tartalmaznak fonalas 
és gömbszerű, összetett mikroszöveti 
elemeket mind a finomszemcsés 
alapanyagban, mind a kondrumokat 

2.
rész

NEGYEDIK ÁTALAKULÁSI  FORMA A METEORITOKBAN

ALVÓ SPÓRÁK ÉGI 
VÁDORÚTON

alkotó ásványokban. A mikrobiális 
átalakulás a meteoritok szövetének 
70–80 százalékát érintette. Mindegyik 
meteoritban a vas mobilizálódik (bar-
na árnyékok, halok az ásványok körül, 
fonalszerű szöveti elemek). 

A Mezőmadaras meteoritban egyes 
kondrumhatárokon buborékszerű 
koloniákat alkotnak a vasoxidáló 
baktériumok, ami úgy értelmezhe-
tő, hogy a finomszemcsés mátrix-
ból a kondrum irányába hatoltak be 

a baktériumok. Valamennyi biomatnál 
megfigyelhető volt a gyöngysorszerű 
elrendezés, amelyet átlátszó, esetenként 
kékes fényű sejtfalmaradvány zárt be. 
A gyöngysor gömbökbe vagy fonalak-
ba rendeződhet, változatos formát al-
kotva. Az ásványosodott fonalak vas-
tagsága 0,5–1 mikrométer és különbö-
ző hosszúságúak.

A Knyahinya, a Nyírábrány és a Mócs 
meteoritoknál nemcsak a kondrumok 
peremén történt átalakulás, hanem 

A cikk szerzői kutatásaik során a marsi meteoritban és a kondritokban is ásványosodott mikrobiális 
nyomokat, azaz a mikrobiális szövetet felépítő bioindikátor ásványokat és változatos összetételű szerves 
anyagokat fedeztek fel. Ezek előfordulása a Naprendszer születésekor keletkezett kőzetekben arra utal, 
hogy alvó, majd vizes környezetben még a szülőbolygón aktivizálódó mikrobaspórák voltak jelen a kőze-
tekben. A kutatók szerint az alvó spórák a csillagközi térből kerülhettek a formálódó égitestek anyagába. 

A Mezőmadaras meteorit kőzet-vékony-
csiszolati képe, ahol a kondrumokat 

nyilak jelölik (A) és optikai kőzetmikro-
szkópos felvételei (B, C), valamint a Mócs 
meteorit kőzetmikroszkópos felvételei (D, E). 
Az optikai kőzetmikroszkópos felvételeken 

az ásványosodott mikrobiális formákat 
nyilak jelölik. 
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előfordul. Infravörös spektroszkópiá-
val többféle szerves anyag (alifás 
szénhidrogének, kerogén – izopre-
noidok, poliaromás szénhidrogének 
– PAH-ok) mutatható ki és az agyag-
ásványokat is ezzel a módszerrel sike-
rült azonosítani.

A szövetekben továbbá bioindi-
kátorok is mérhetők. Ezek közé tar-
tozik a negatív szénizotóp anomália és a 
biogén, másszóval bioesszenciális ele-
mek jelenléte is. Ezeknél irodalmi 
adatokra támaszkodtunk – az ezek-
ben feltüntetett elemarányok is 
biogén átalakulásra utalnak.  A cikk 
szerzői a biomatok átalakulását még a 
Japán Sarkkutató Intézet (NIPR) 
L-kondrit sorozatában is megtalálták, 
és a jelenségek egyezést mutattak a 
magyarországi L sorozattal. E méré-
sek alapján érdemesnek látják a szer-
zők a meteorit szülőégitestének fejlő-
déstörténetébe a biogén szálat is fel-
tüntetni – a korábbi abiogén fejlődési 
modell kiegészítéseként. Ezzel ponto-
sabb leírást és értelmezést teszünk le-
hetővé a korábbi módszernél, ahol 
csak három eseményszálat vettek 
figyelembe a meteoritszövetek 
elemzése során. Ennek súlyát az is 
jelzi, hogy az agyagásványok jelen-
léte arra utal: a termális metamorfó-
zis során a hőmérséklet nem halad-
hatta meg a 400 Celsius-fokot.

Vasbaktériumok nyomai
Kitekintésképpen nemcsak kondritos 
meteoritokat vizsgáltunk, hanem 
más meteoritokat is. A fonalas vas-
oxidáló baktériumok jelenlétét egyes 

marsi és holdi mintákban is megtalál-
tuk – azokban, amelyek a felszínhez 
közelebb lehettek.

Marsi meteoritokban is megfi-
gyelhetők voltak az ásványosodott 
fonalas vasbaktériumok nyomai.  
Az ALH77005 mintát vizsgálva ez 
az átalakulás a durvaszemcsés rész-
ben nem jellemző, de az átkristá-
lyosodott olvadékzsebben fellelhető 
ez a mikroszövet. Méréseink során itt 
szerves anyagot, ferrihidritet, hema-
titot mutattunk ki infravörös spekt-
roszkópiával. Viszont irodalmi ada-
tok – negatív szénizotópanomália, 
biogén elemek nagy koncentrációja – 
alátámasztják, hogy egykor vasoxidá-
ló baktériumok is jelen lehettek a vörös 
bolygón, amelyek hasonlítanak a David 
McKay és munkatársai által  a Science-
ben 1996-ban leírt travertinoszerű szö-

a biomatok nagyobb területen agyag-
ásványos halmazzá alakultak át. Ez a 
folyamat a Nyírábrány meteoritban 
volt a legerősebb. A Mócs meteorit-
ban a kondrumok a nagyobb ütésből 
eredő átalakulás miatt is átkristá-
lyosodtak, de a mikrobiális átala-
kulás mértéke is erősebb bennük. 
Az agyagásványok az elhalt vasbiomatot 
alkotó sejtek anyagának, valamint a sej-
teket körülvevő gélmátrixnak (EPS) a 
bomlása során történt átalakulás és ásvá-
nyosodás termékei.

Kiegészítés a biogén szállal
A továbbiakban még kétféle spektro-
szkópiával: Raman- és infravörös 
mikroszkóppal vizsgáltuk az eredeti 
vékonycsiszolatokban a meteoritok 
mikrobiális jelenségeit. Ez a két mód-
szer alkalmas az optikai kőzetmikro-
szkóppal megfigyelt biomatokban a 
biogén ásványok és a már ásványo-
sodott szerves anyag kimutatására 
az eredeti mikroszöveti elemekben. 
Raman-spektroszkópiával a mintát 
2 mikron mélységig tudjuk mérni. 
Egyetlen spektrumban többféle ás-
vány is jól kimutatható, mert a fő 
vibrációs csúcsok nem fednek át 
egymással. Viszont az infravörös 
spektroszkópiánál a szenzor csak a 
minta felszínét pásztázza. Az infra-
vörös spektroszkópia érzékenyebb a 
rosszul kristályosodott anyagokra – 
például ferrihidritre –, mivel kisebb 
energiájú, mint a Raman-lézer, így a 
rosszul kristályosodott fázist nem ala-
kítja át stabilabb fázissá, például he-
matittá, ami bizony Raman-
méréseknél a lézergerjesztés miatt 

A Mezőmadaras meteorit optikai kőzetmikroszkópos felvételei. A bal oldali képen: (1) Opak 
mátrix: nanokristályos grafit, mállott olivin és piroxén, dickit és montmorillonit (agyagás-

ványok) összetétellel; (2) Barna rész: mállott olivin, piroxén, ferrihidrit (Fe-oxid-hidroxid), 
montmorillonit és dickit összetétellel; (3) Zöldesbarna rész: szerves anyag, ferrihidrit, 
montmorillonit, kaolinit és halloysit összetétellel; A jobb oldali képen: a 2. és 3. rész 

karakterisztikus átmeneti szövetű a kondrum és a mátrix anyaga között, fonalas (gyöngy-
soros) mikrobiális szövetre emlékeztető, buborékszerű mikrobakolóniákkal (szerves 

anyag, olivin, kaolinit, dickit, ferrihidrit, montmorillonit és nontronit összetétellel), amelyek 
invazív megjelenést mutatnak a kondrum belseje felé, utóbbi mállott Fe-Mg-szilikát, dickit 

és szervesanyag-összetételű.

Buborékszerű forma fejlődött ki az ásványok 
közötti hasadékból a NASA-készlet 70017-es 
bazaltos mintájában. Az inváziós buborékban 

fonalas, ásványosodott mikrobiális szöveti 
elemekhez hasonló formák láthatók.

Vastartalmú szilikátásványokat (piroxént, olivint), 
valamint oxidokat (ilmenitet) találunk az Apollo 12 
12002-es bazaltmintájában. Ezeket az ásványokat 
körülveszik és részben át is szővik a mikrobasze-

rű fonalas és gyöngyökből álló láncok. 
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legyenek az adatok. Ha nincs lehetőség 
egy adott hierarchiaszinten valamilyen 
adattípus meghatározására, az táma-
dási felületet jelent a meggyőző ér-
velési rendszerben. Mire is gondo-
lunk? McKay csapata a Science-ben 
megjelent publikációjában szkenning 
elektronmikroszkóppal a mikrobiális 
mérettartományba eső kukacszerű 
formákat talált. Azonban azoknak 
sem az ásványos összetételét, sem az 
esetleges ásványosodott szerves 
anyagát nem állt módjában megha-
tározni, mivel a már említett PAH-
okat más helyen mérték. Ezt a két 
különböző helyről származó adatcso-
portot később megtámadták más ku-
tatók, azzal érvelve, hogy csupán a 
mikrobiális alak az egyik helyen és a 
PAH-mérések egy másikon önma-
gukban nem képeznek perdöntő bi-
zonyítékot egykori élő anyagra.

Egymásbaágyazottan
Cikkünk alapján megfogalmazhat-
juk a mi szerkezeti hierarchia-
módszerünk egyik lényeges voná-
sát. A rendszerben az összetartozó je-
lenségek egymásbaágyazottan jelen-
nek meg, egyszerre a különböző 
hierarchiaszinteken. Ezt a követel-
ményt nem teljesítették McKay 
imént említett méréseinek kukac-
formái. Részlegesen ugyan, de tel-
jesítették ezt a követelményt az 
ALH-84001-ben talált biológiai 
eredetű magnetitkristályok füzérei. 
Ezek ugyanis nemcsak méretükben 

vetelemre az Antarktiszon gyűjtött hí-
res ALH-84001 marsi meteoritmintá-
ban. McKay-ék a megkezdett kuta-
tásokat részletesen kiterjesztették a 
mintában található magnetitszem-
csékre, azoknak a földihez hasonló 
mikrobiális eredetét bizonyítandó. 
Utóbbira vonatkozó kutatásait tette 
közzé 2001-ben a magyar származású, 
az Amerikai Egyesült Államokban élő 
Friedmann Imre (lásd a Volt élet a Marson 
című interjút a kutatóval az Élet és Tu-
domány 2002/39. számában – a Szerk.)

A külföldi vizsgálatok, hasonlóan a 
mostani magyar kutatáshoz, többféle 
mérési módszerrel végzett, nagy fel-
bontású és bizonyos részeiben az 
egymásbaágyazottságot is figye-
lembe vevő kutatások voltak, ame-
lyek a földi analógiákat is alkal-
mazták, sőt, kitértek a földi szeny-
nyeződés lehetőségére is, csakúgy, 
mint a magyar feldolgozás. Miben 
más akkor a mostani kutatásunk? 
Mennyiben jelent továbblépést a 
korábbiakhoz képest? Azt minden-
képpen le kell szögezni, hogy a ku-
tatók mindig a korszak engedte 
legmodernebb technikai módszere-
ket alkalmazzák. Ezek a módszerek 
gyorsan fejlődnek, a 20 évvel ezelőtti 
helyzet nyilvánvalóan eltér a maitól.

Az mindig nagy kihívás, hogy a kü-
lönböző nagyítási (hierarchia) szinteken 
valamennyi adattípus mérhető legyen, 
valamint a nanométer nagyságú 
szintről visszafelé haladva, a szerke-
zeti hierarchiában is értelmezhetők 

feleltek meg a magnetotaktikus baktéri-
umban termelődő szemcséknek, ha-
nem nagyobb egységükben, a füzérek 
mivoltában is. Friedmann Imre 
2001-ben statisztikát is készített a 
karbonátban szétszórtan előforduló 
magnetitfüzé-rekről. Ezek körében a 
leghosszabb füzér 13 egységnyi volt 
és talált még két 11 egységnyi 
hosszúságút is. A kisebb hosszúsá-
gok felé haladva egyre nőtt azok 
előfordulási gyakorisága. Ennek fé-
nyében lehetett a nagy egységek 
széttöredezettségére következtetni. 

Az amerikaiak tehát nem mutatták 
be eredményeiket ilyen egymásba-
ágyazottsági sorozatként, és ez kér-
désessé tette azt, hogy az általuk 
közölt adatok egyetlen élő rendszer-
ből származnak.

A mi ALH-77005 vizsgálataink 
mindig egy megadott ásványos tarto-
mány ásványairól és az in situ IR- és 
Raman-mérésekről – vagyis a hozzá-
juk tartozó kisebb szerkezeti szintekről 
– közöltek adatokat. Ezért az egyetlen 
– egykor valószínűsíthetően élő 
mikrobák által alakított – rendszer 
egymásbaágyazott összetevőiről lévén 
szó, természetes következtetés az élő 
rendszer hozzájárulása a kialakított 
szöveti képhez és alrendszereihez. 

Bérczi SzaniSzló asztrofizikus, 
ELTE TTK Fizikai Intézet 

 Polgári Márta geokémikus, 
CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

gyollai ildikó geokémikus,
CSFK Földtani és Geokémiai Intézet

Az ásványtranszformációk összefoglalása abban az esetben, ha a meteorit átalakulásnak három főszereplőjét kiemeljük: a vizet s általában a folyadé-
kok hatását (1), a kezdeti ásványi anyagokat (2) és a mikrobákat (3). Az átalakulás minden szakaszában változó a résztvevők tömegaránya és a folya-

matok intenzitása a szülőtesten: az abiogén és mikrobiológiai folyamatok is változó arányban vannak jelen a folyamatban. 
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Böckh Hugót 1929-ben nevez-
ték ki a Földtani Intézet igaz-
gatójává. Elődjével, báró 

Nopcsa Ferenccel ellentétben, Böckh 
a gyakorlati feladatokra, elsősorban a 
szénhidrogén-kutatásra helyezte a 
hangsúlyt (lásd a 2019/30. számunkat! 
– a Szerk.). Az intézet fő feladatának 
számító, klasszikus földtani térképe-
zést szintén támogatta, de ezen a terü-
leten is szigorú szabályokat vezetett 
be. Mivel a korábban használt, lejtő-
csíkozású alaptérképek nem voltak al-
kalmasak a pontos helymeghatározás-
ra, ezért kötelezővé tette a hegyvidéki 
felvételezések minden észlelési 
pontjának a bemérését mérőszalag, 
Abney-szintező és olajkompasz hasz-
nálatával. Sőt, a felvételek pontosságát 
mesterséges feltárásokkal, helyenként 
mérőasztallal végzett térképezéssel kí-
vánta még tovább növelni.

Aprólékos módszerei az intézet több 
geológusában ellenérzéseket váltottak 
ki. Kadić Ottokár például így emléke-
zett vissza erre az időszakra: „Tudós és 
tekintélyes igazgatót kapott az intézet, 
ahol sok tisztogatni valót talált. Igazgatói 
működésének legjellegzetesebb vonása a 
bürokratizmus bevezetése volt. Az intézeti 
tevékenységnek gerince nem annyira a tu-
dományos munka, hanem az aktázás lett, 

JELENTÉS A JÖVEDÉKI 
MÉLYKUTATÁSRÓL

A hazánk nyugati szélén megbúvó, természetes határait tekintve kétharmad részében Ausztriában 
található Kőszegi-hegységről nagyon kevés földtani térkép született. E bonyolult felépítésű, nagy-
részt igen idős képződményekből álló hegység egyik ilyen, részletes térképe nemsokkal a második 
világháború vége után látott napvilágot. Elkészülte az 1940-es évek második felének politikai és 
gazdasági helyzetének köszönhető, a részletességéért azonban még a Böckh Hugó által az 1930-as 

évek elején, a Földtani Intézetben bevezetett módszerek kezeskednek.

s ebben mindnyájunknak részt kellett ven-
nünk. A második újdonság, amit megho-
nosított, a bonyolult, mérésekkel egybekap-
csolt felvételi eljárás volt. Eddig kész, 
25 000-es térképlapokba vezettük be a 
felvételi eredményeket, ezentúl háromszö-
gelési mérésekkel kellett először a részletes 
térképet megszerkeszteni és azután ezekbe 
a földtani adatokat bejegyezni, ami sok 
időbe, fáradságba és költségbe került.”

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

Böckh Hugó hatalmas lendülettel 
és még nagyobb tervekkel állt neki a 
Földtani Intézet újjászervezésének. 
Sajnos azonban elképzeléseit nem 
valósíthatta meg, mert alig két évvel 
később meghalt – Perzsiában szer-
zett vírusos trópusi májbetegsége 
végzett vele. Váratlan halála után 
– a Böckh-családhoz hasonlóan – 
ifj. Lóczy Lajos személyében újra vi-
lághírű apa világszerte elismert fia 
vette át atyja egykori helyét a Föld-
tani Intézet igazgatói székében. 

Lóczy feladta elődjének szigorú elveit 
és szabad kezet adott geológusainak. 
Talán túlságosan is, mivel ezekben az 
időkben a földtani térképezés az egyes 
geológusok elképzelései szerint folyt, 
így különböző szemléleti és ábrázolási 
módok érvényesültek az egységes 
rendszer helyett. Bár Lóczy fenn akar-
ta tartani, sőt tovább szerette volna 
fejleszteni elődjének gyakorlati irá-
nyát, de egyúttal törekedett az alapku-
tatások visszaállítására is, mivel az al-
kalmazott kutatások sikerének egyik 
kulcsát ezek eredményeiben látta. 
Ezért az intézet geológusaiból és az 
egyetemek szakembereiből térképező 
kutatócsoportokat szervezett, melyek 
elkezdték a Cserhát, a Mátra, a Bükk 
és a Tokaji-hegység földtani felvételét. 

Ifj. Lóczy Lajos



1232   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/39



Él e t É s  tu d o m á n y   2019/39  1233

A velemi Szent Vid-hegy csúcsa és a kápolna alatti lépcsősor mezozoos metamorfit feltárása
(LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELE)

A Szent Vid-kápolna mögötti útbevágás gyűrt metamorf sorozattal
(LANTOS ZOLTÁN FELVÉTELE)

A cáki nagy kőfejtő K-i falának részlete. Rauhvakke-lencsék a meszes-csillámos palában. 
(FORRÁS: JELENTÉS A JÖVEDÉKI MÉLYKUTATÁS 1947/1948. ÉVI MUNKÁLATAIRÓL, NOSZKY J. FELVÉTELE)
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Miután ezzel elkészültek, áttértek az 
e hegységektől északra fekvő „pa-
lócföldi” dombvidékek felvételezé-
sére. 1939-től kezdve az intézet geo-
lógusai pedig már a visszacsatolt te-
rületeken térképeztek, elsősorban a 
nyersanyaglelőhelyek környékén. 

A második világháború azonban 
közbeszólt, és a rendszeres földtani 
térképező munka fokozatosan meg-
szűnt. Lóczy volt az, aki e vészterhes 
időkön átvezette az intézetet 1944-ig, 
bár hivatalosan, papíron 1948 
novemberéig volt igazgató. A hábo-
rú után azonban már csak néhány-
szor, rövid ideig tűnt fel az intézet-
ben: segített a munka újjászervezé-
sében, de végül külföldi meghívása-
inak eleget téve végleg megvált az 
intézettől és elhagyta az országot. 

A világháború befejeztével az intézet 
geológusai kizárólag közvetlen gyakor-
lati célú térképező vizsgálatokat végez-
tek: kőszén, kőolaj, kősó, bauxit, vasérc, 
építőipari alapanyagok, nemesfémek és 
ritkaelemek reménybeli lelőhelyeinek 
kutatásával, vízellátási problémák meg-
oldásával, vízépítési munkálatok föld-
tani előkészítésével foglalkoztak. A kü-
lönböző célú és kis volumenű, rövid tá-
vú bányageológiai kutatások azonban 
nem követtek egységes irányvonalat. 
Egy-egy felettes hatóság utasítására pél-
dául Rudabányán vasércet, Bánk kör-
nyékén tűzálló agyagot, a Velencei-
hegységben színesércet, Sóshartyánban 
pedig kősótelepeket kutattak.

Ennek az időszaknak az egyik ter-
méke A Kőszegi hegység földtani térképe 
is. 1948-ban, 1: 25 000-es méretarány-
ban jelent meg, a Magyar Pénzügymi-
nisztérium kiadásában, a Jelentés a jöve-
déki mélykutatás 1947/1948. évi munká-
latairól című kiadvány mellékleteként. 
A jelentés előszavában Tasnády László 
miniszteri tanácsos így ír a munkáról: 

„A jövedéki mélykutatás vonalán a 
Pénzügyminisztérium tevékenysége az 
1946. évi kezdeti nehézségek legyőzése 
és kiküszöbölése után örvendetesen ki-
szélesedett és nagy távlatokat magában 
foglaló programmal, igen jó munkaütem-
ben indult meg. A munka és az elért 
eredmények természetszerűleg magukon 
hordják azt a kényszerű körülményből 
fakadó jelleget, amely majdnem mind-
azokon a területeken, ahol megbízá-
sunkból kiváló és magas színvonalú kép-
zettséggel bíró geológusok és geofiziku-
sok dolgoztak, 30–80 éve geológiai fel-
vétel nem történt, azért a munkát szinte 
új alapokon kellett megkezdenünk. 
Amint ez a körülmény egyrészt sajnála-
tos, másrészt talán szerencsésnek is 
mondható, mivel osztályunk által elvég-
zett geológiai és geofizikai felvételek 
nem reambulálások és foltozgatások, ha-
nem a legkorszerűbb elvek alapján ké-
szült önálló, új munkálatok.”

A hegység földtani térképezését 
alig két év alatt elvégezték: „A Föld-
tani Intézet 1947. évben három geoló-
gust rendelt ki felvételre: dr. Földvári 
Aladár főgeológust, dr. Noszky Jenő 
osztálygeológust és dr. Méhes Kálmán 
adjunktust, akik eleinte közösen járták 
a területet, később önállóan pontosítot-
ták az egyes részleteket. 1948. évben 
dr. Szentes Ferenc főgeológus, dr. Sze-
bényi Lajos és dr. Korim Kálmán geo-
lógusok folytatták a felvételeket, dr. 
Noszky Jenő közreműködésével. Így 
az aránylag kis területen (54 km2) 
azért dolgozott hat geológus, hogy a 
munka minél előbb és lehetőleg a leg-
különbözőbb szempontból vizsgálva 
készüljön el. (…)

A megfigyeléseket így is csak nehezen 
lehetett a rendelkezésre álló 5057. számú 
1:25.000 térképbe átvezetni, mert az a fi-
nomabb topográfiai részleteket nem érzé-
kelteti, vagy azokat eltorzítja. A felvétele-
ket ezért a térkép pontosságához kénysze-
rítettük, ami a valóságban nem ritkán 
100 méter, de helyenként (Tábor hegy, 
Kurtavölgy) 300 m távolsági eltolódást, 
míg magasságban 10–20 m szintkülönb-
séget jelentett. (…) Szükséges ezeket a hi-
bákat hangsúlyozni, mert a réteg-, ill. 
hegyszerkezeti határok szerkesztésénél 
előálló látszólagos hibák nem a felvételből, 
hanem a topográfiai alapból erednek. (…)

Velem környékén dr. Noszky Jenő 
mérőszalaggal, olajkompasz és abney 
szintező segítségével nagyobb területet 
részletesen bemért, hogy az itteni bá-
nyafeltárások helyét pontosan rögzítse, 
az archaeológiai megfigyeléseket sem 
hagyva figyelmen kívül. A térkép kivi-
tele pontos képet nyújt az itteni feltárási 
viszonyokról és alkalmat ad a finomabb 
rétegtani taglalásra is.” 

A térkép bal alsó sarkában található 
térképvázlat jelzi, hogy az egyes geo-
lógusok mely területek felvételét vé-
gezték el. A rendkívül részletes tér-
képen a földtani képződmények mel-
lett a szerkezetföldtani megfigyelé-
sek is helyet kaptak (rétegdűlés, 
pikkelyeződés, redőtengely stb.). Külön 
jelzik a föltárt barlangokat, érclelőhelye-
ket, fosszilis csontokat, valamint a te-
rületen mélyült kutatóaknák, mélyfú-
rások helyeit. Mindezekről nagyon 
részletes leírás található a Földvári 
Aladár, Noszky Jenő, Szebényi Lajos, 
Szentes Ferenc által írt jelentésben.

BaBinszki Edit

A Kőszegi-hegység földtani térképe – a sorozat előző részeiben megjelen-
tekkel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://map.mbfsz.gov.

hu/oldmaps.html címen.

A Jelentés egyik földtani szelvénye az Írottkőtől Bozsokig. 1. Pliocén – pleisztocén. 2. Grauvakke-csoport. 3. Zöldpala. 4. Zöldpala fekű, pados 
homokkőpala. 5. Mészcsillámpala. 6. Fillitek vékony mészcsillámpalával. (FORRÁS: MBFSZ GYŰJTEMÉNYE)



ÓRAMUTATÓ

A FOLYTON VÁNDORLÓ 
ÓRÁSISKOLA

Ha szeptember, akkor tanévkezdéskezdés. Természetesen a különböző mesterségeket is iskolában 
lehet elsajátítani, de ez nem mindig volt így. Sokáig az iparosok mesterek mellé szegődött inasként 
lesték el a szakma fogásait. Az hosszú inasévek alatt vándorolva nem csupán különböző irányzatokat, 
de más nyelveket és más kultúrákat is megismertek. Az ipari forradalom, a gyárak megjelenése aztán 
az oktatás reformját is megkövetelte. Ekkor jelentek meg az ipariskolák. Mostani cikkünkben a hazai 

iskolarendszerű órásképzés történetét járjuk körül.

A Budapesti Órás Ipartestület 
1885-ben alakult meg. Ennek 
elnökét Hoser Viktort kérték 

fel 1891-ben, hogy tervet készítsen az 
órás szakiskola működéséhez. (Az ő 
múzeum körúti órájáról olvashattak 
múlt márciusi rovatunkban.) 1892. 
november 23-án indították az első 
két éves tanfolyamot Palasovszky 
Ödön művezető tanár irányításával. 
1898-ban hozták létre a négyéves 
képzést, az intézmény az Állami 
Órásipari Szakiskola nevet kapta. 
1900-tól Állami Mechanikai és 
Órásipari Szakiskola, később Ma-
gyar Királyi Állami Mechanikai és 
Órásipari Szakiskola. Ez az Óbudai 
Egyetem egyik jogelődje, igazgató-
ja Szegedi Árpád okleveles gépészmérnök volt. 

1901-ben új épületet építettek, és az iskola ide, a Tavasz-
mező utca 15. szám alá költözött. 1920 után vándorolt, 
illetve a háborúk idején szünetelt az oktatás. 1927-től 
Vályi Ödön vezette a képzést, a gyakorlati oktató 

Babos Sándor volt. Vályi Ödön fe-
lesége annyira megkedvelte a szak-
mát, hogy először segéd, majd 
mestervizsgát tett 1937-ben, ezzel 
Králik Sámuel császári és királyi 
udvari órakészítő lánya az első 
órásmesternő Magyarországon. 
Fia, Vályi Huba 1962-től tanítja az 
órásokat.  1963-ban a 6. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Iskolába került az 
oktatás. 1979-ben az intézmény át-
költözött a Práter u. 31. szám alá és 
hosszú időre itt talált otthont.

Az évek alatt egyre kevesebb tanuló 
jelentkezett, ők is mind órás családok 
leszármazottai. 2005-ben megszűnt 
nappali képzés, és 2009-ig nem is 
volt órás oktatás. Jelenleg felnőtt-
képzésben, OKJ-s tanfolyam kereté-

ben sajátítható el a mesterség. 2016-tól új intézmény, a 
Pizzaro Bt. vette kézbe az oktatást Rákosi György és e 
sorok írója vezetésével. 

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

juk az eget október 15-én 21 órakor!

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

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

A bolygók közül a Merkúr a hónap folyamán lényegében nem kerül megfigyelésre alkal-
mas helyzetbe. A hónap elején csak fél órával nyugszik a Nap után. 20-án legnagyobb kele-
ti kitérésbe, ekkor ugyan háromnegyed órával nyugszik a Nap után, de gyorsan eltűnik az 

Az égbolt képe  
2019. október 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?

Csillagok kettősségét a csillagászok különféle módszerekkel mutathatják ki. Az opti-
kai kettősök tagjai véletlenül azonos irányban látszanak az égen, de nagyon különbö-
ző távolságban vannak, így a két csillag között fizikai kapcsolat nincs. Ez akkor derül 
ki, ha kiszámítjuk az egyes csillagok tényleges távolságát. Vizuális kettőscsillagról 
akkor beszélünk, ha a két csillag szabad szemmel vagy távcsővel különállónak lát-
szik. A csillagok pozíciójának mérése lehetővé teszi pályáik kiszámítását. A csillagok 
helyének a társ gravitációs hatása által okozott periodikus ingadozásából akkor is 
következtetni lehet a kísérőcsillag jelenlétére, ha a pár tagjai távcsővel sem különít-
hetők el. A kettőscsillagok spektroszkópiai úton is felfedezhetők: ha két különböző 
színképtípusú csillag spektrumát egymásra rakódva látjuk, akkor spektrumkettősről 
beszélünk. Ha a színképvonalak periodikus eltolódása jelzi a pálya menti mozgást, 
akkor a csillagot spektroszkópiai kettősnek nevezzük. Néha a kettős rendszer össz-
fényessége ingadozik, mert a két csillag keringése során felváltva elfedi egymást. 

alkonyi fényben. A Vénusz, noha egyre távolabb látszik a Naptól, láthatósága csak lassan 
javul. A hónap elején fél órával, a végén ötven perccel nyugszik a Nap után. Ragyogó fehér 
fénye segít megtalálni a délnyugati ég alján, fényessége -3,9 magnitúdó. A Mars előretartó 
mozgást végez a Szűz csillagképben. Napkelte előtt már kereshető a keleti látóhatár köze-
lében, a hónap végén majdnem két órával kel a Nap előtt, fényessége 1,8 magnitúdó. 

Mizar-Alcor kettőscsillag
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A Jupiter szintén előretartó mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. Napnyugta 
után figyelhető meg a délnyugati ég alján, az esti órákban nyugszik. Fényessége 

-2,0 magnitúdó. A Szaturnusz a Nyilas csillagképben tartózkodik, az esti délnyugati ég 
alján kereshető, a késő esti órákban nyugszik. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz 

egész éjszaka látható, a Kos csillagképben végzi hátráló mozgását. A Neptunusz az éjsza-
ka első felében figyelhető meg a Vízöntő csillagképben, hajnalban nyugszik.  

*
1969. október 11-én, 50 évvel ezelőtt, a Szojuz-6 felbocsájtásával kezdődött három 

szovjet űrhajó kötelékrepülése és az első űrbéli hegesztés. A Szojuz–6 űrhajó szerkezeti-
leg megegyezik a Szojuz–4 egységgel, de jelentősen növelték a hasznos belső térfogatot. 
Elhagyták az automatikus űrrandevú rádiótechnikai elemeit, az összekapcsoló egységet, 
a szkafandereket és a harmadik pilótaülést. Növelték a hajtóanyagtartály befogadóképes-
ségét. A parancsnoki kabinon kívül munkahelyet alakítottak ki, elhelyezve a kis tolóerejű, 
helyzetszabályzó hajtóműveket, amit kézzel működtettek. A Bajkonuri űrrepülőtér indító-
állomásról egy Szojuz hordozórakéta juttatta Föld körüli, közeli körpályára. Az orbitális 
egység elliptikus pályán keringett, perigeuma 186 kilométer, az apogeuma 223 kilométer 
volt. Hasznos tömege 6577 kilogramm. Az űrhajó napelemek nélkül, kémiai akkumuláto-
rokkal 14 napos program végrehajtására volt alkalmas. Összesen 4 napot, 22 órát, 
42 percet töltött a világűrben. Összesen 80 alkalommal kerülte meg a Földet. A Szojuz–6 
Föld körüli pályán együtt repült, az egymás utáni napokon felbocsátott a Szojuz–7 és a 
Szojuz–8 űrhajóval, aktívan részt vett a közös manőverekben. Egymás megközelítésében 

a Szojuz–6 az aktív űrhajó szerepét játszotta. A földi irányítóközpont automatikus vezér-
léssel közelítette egymáshoz az űrhajókat, majd az űrhajósok rádiókapcsolat segítsé-
gével kézi vezérléssel közelítették meg egymást. A fedélzetről filmezték a Szojuz–7 és 
Szojuz–8 közös űrrepülését, illetve az összekapcsolódási kísérleteket. A három űrhajó 

csoportos űrrepülése 4 óra 29 percig tartott, azaz három Föld körüli keringésen keresztül. 
A Szojuz-6 volt az első űreszköz, amelynek fedélzetén nyitott világűri körülmények között 
hegesztési kísérleteket is végrehajtottak egy Vulkán nevű készülékkel.

L. H.

A Szojuz-6 küldetés logója

A Szojuz űrhajó szűkös belseje

A Szojuz-6 űrhajó a 
kilövőállásban

A Szojuz rakéta modern változata
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AGYI AKTUALITÁSOK

A gerincsérülés igen gyakori, 
Magyarországon például 
évente néhány száz esettel le-

het számolni. A gerincsérülés tulaj-
donképpen a gerincvelőben futó 
idegpályák átmetsződése révén pro-
dukál tüneteket. A pályákat alkotó 
idegsejtnyúlványok képezik az össze-
köttetést például a periférián elhelyez-
kedő receptorok (tapintás, hő, fájda-
lom) és az agy, illetve az izmok és az 
agy között, így sérülésük érzéskiesést, 
illetve bénulást okozhat. Mivel sajnos 
a központi idegrendszer regenerációs 
képessége gyenge, a gerincvelői nyúl-
ványok átmetsződése miatt kialakuló 
tünetek általában maradandók.

A gerincsérülés okozta 
bénulás áthidalása

A bénulás esetében a probléma forrása 
voltaképpen az, hogy az agyban kiala-
kuló mozgatóparancsok nem tudnak 
eljutni a gerincvelőben lévő mozgató-
idegsejtekhez, amik az izmok összehú-
zását okoznák. A probléma egyik el-
képzelhető megoldása az agy és a ge-
rincvelő kapcsolatának áthidalása: ha 
az agyban kialakuló mozgatóparan-
csokat mondjuk egy eszköz segítségé-
vel regisztrálni lehetne, ez az eszköz to-
vábbíthatna egy jelet egy gerincvelői 
egységnek, ami aztán ott újra az ideg-
rendszer nyelvére fordítaná a digitális 
kódot. Egyelőre az agyban kialakuló 
mozgatóparancsok pontos kiolvasása 
nem kivitelezhető, viszont a gerincvelő 
ingerlése révén létrehozhatók olyan 
izommozgások, amik lehetővé tehetik 
például az állást és a járást is.

EPIDURÁLIS INGERLÉS

Ez nem olyan meglepő, hiszen a fi-
ziológusok már évszázadokkal ez-
előtt megfigyelték, hogy a lefejezett 
béka néhány perccel a beavatkozás 
után normális testhelyzetet vesz fel és 
a különféle ingerekre is normálisan re-
agál: lelöki a testéről a kellemetlensé-
get okozó tárgyakat és akár el is ugrik 
a fájdalmas ingerek elől. Ez azt jelenti, 
hogy a gerincvelőben megvannak az 

összetett mozgások koordinálásához 
szükséges hálózatok, vagyis akár az 
agy befolyása nélkül is létrehozhatók 
lehetnek a járáshoz szükséges 
izomösszehúzódások.

Dura mater
Persze az, hogy a béka vagy más ge-
rincesek esetében a gerincvelő az 
agy nélkül is képes bonyolult moz-
dulatok létrehozására, még nem 
egyértelmű bizonyítéka annak, 
hogy ez az emberre is igaz. Az első 
erre utaló eredményt egy teljesen 
más céllal beültetett eszköz produ-
kálta a ’70-es években.

Az eszközt krónikus fájdalomtól 
szenvedő betegek gerincvelőjén, az 
azt burkoló kemény hártyán  he-
lyezték el (a hártya latin neve dura 
mater – innen az „epidurális” kife-
jezés). A kísérletet a Melzack és Wall 
nevéhez fűződő elképzelés, a fájda-
lom kapuelmélete ihlette. A ’60-as 
években végzett kísérleteik ered-
ményei alapján vetődött fel, hogy 
egy elég erős inger képes lehet felül-
írni egy fájdalmasat, például ezért 
enyhítheti a szenvedést a fogorvosi 
székben a karfa megszorítása. A kí-
sérletek során kiderült, hogy az in-
gerlés hatására akár a lebénult izmok 
is összehúzódhatnak. Nem sokkal 
később már a gerincsérült betegek-
nek beültetett eszköz által kiváltott 
ritmikus mozgásokról számoltak be a 
kutatók. A 2000-es évek elején aztán 
mások egy olyan esettanulmányt 
publikáltak, amely szerint egy részle-
gesen lebénult gerincsérült férfi az 

Az idegtudományban a gerincvelő mindig csak mint az agy másodhegedűse kerül említésre, viszont 
az orvosi gyakorlatban már valamivel nagyobb figyelmet kap, hiszen viszonylag gyakran sérül, és 
ez könnyen okozhat életre szóló bénulást. Ezek a sérülések egyelőre sajnos gyógyíthatatlanok, 
de a legmerészebb kutatócsoportok megdöbbentő terápiás módszereket fejlesztenek, amelyek-
hez óriási reményeket fűznek. Az egyik ilyen módszer az epidurális ingerlés, melyet egyesek az 
orvostudomány legújabb forradalmaként harangoztak be. A valóság ennél valamivel árnyaltabb, 

de az epidurális ingerlés azért még komoly figyelmet érdemel.

Az agykéregtől a gerincvelő mozgatóideg-
sejtjeihez futó rostok, a mozgatópályák 

átmetsződése okozza a bénulást (FORRÁS: 

NEUROSCIENTIFICALLYCHALLENGED.COM).
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A sok bíztató eredmény mellett azért 
az árnyoldalt sem illik említés nélkül 
hagyni. Egy betegnél például az 
epidurális ingerlés fájdalmas izomrán-
gásokat okozott, ami miatt el is kellett 
távolítani az eszközt. Egyelőre nem 
sok embernek ültettek be epidurális 
stimulátort a bénulás megszűntetésé-
nek céljából, így nem lehet tudni, hogy 
milyen gyakorisággal jelentkezhetnek 
káros hatások. Az is látszik a fent emlí-
tettekből, hogy az eszköz nem csoda-
szer, kitartó munkára van szükség a be-
tegek részéről a javulás eléréséhez, de 
ezek az apró lépések is elképesztően so-
kat jelenthetnek a betegeknek, ráadásul 
még nem tudjuk, hogy hova vezethet a 
terápia hosszú távú alkalmazása.

Kilátások
Az epidurális ingerlés összességében 
eddig tehát bíztató eredményeket 
szült, talán felesleges is külön hangsú-
lyozni, hogy mennyit jelenthet a ge-
rincsérült betegek számára, ha sike-
rül újra saját lábukra állniuk. Érde-
kes módon azonban jelenleg nem is-
mert a hatások neurofiziológiai 
háttere. A legmeglepőbb jelenség az, 
hogy a betegek a stimulátor kikap-
csolása után is képesek lehetnek a 
végtagjaik mozgatására. A szakértők 
túlnyomó többsége szerint a magya-
rázat abban rejlik, hogy ezeknél a be-
tegeknél fennmaradtak bizonyos ösz-
szeköttetések az agy és a gerincvelő 
között, melyek az epidurális ingerlés 

hatására, az idegrendszer plaszticitása 
(változékonysága) révén, képessé vál-
nak újra ellátni az elvesztett funkciókat, 
vagy azoknak legalábbis egy részét.

Ez azt jelenti, hogy egyes esetekben 
sajnos nem lenne értelme beültetni az 
eszközt, viszont egyelőre nincs meg-
felelő módszer a betegek előszűrésé-
re, ami azért is problémás, mert ma-
ga a műtét sem teljesen veszélytelen. 
Ezen felül az eszköz beültetésének és 
üzemeltetésének paraméterei sincse-
nek még optimalizálva. Elképzelhe-
tő, hogy például a stimulátor konkrét 
felépítését, a beültetés helyét, illetve 
az ingerlés paramétereit az egyes be-
tegek speciális igényeihez igazítva le-
hetne elérni a legoptimálisabb kime-
netet, azonban egyelőre ezek finom-
ságairól gyakorlatilag semmit sem 
tudunk. Annyi biztos, hogy az 
epidurális ingerlés klinikai gyakor-
latba ültetéséhez még várni kell né-
hány évet, viszont most már egyálta-
lán nem tűnik lehetetlennek, hogy az 
ezidáig gyógyíthatatlannak tartott 
végtagbénulás egyes esetei a jövőben 
helyreállíthatók legyenek.

ReichaRdt RicháRd

epidurális stimulátorral végzett több 
hónapnyi tréninget követően újra ké-
pes volt járni az eszköz segítségével.

2009-ben egy amerikai kutatócso-
port egy teljesen lebénult betegnek ül-
tette be az eszközt, aki néhány hónap-
nyi tréning után már saját lábára tu-
dott állni. Ez már önmagában hatal-
mas előrelépésnek számított volna, de 
emellet a páciens egyszercsak arra fi-
gyelt fel, hogy képes akaratlagosan 
mozgatni a nagy lábujját. Ez teljesség-
gel váratlan volt, hiszen ekkor úgy 
vélték, hogy az ingerlés pusztán a ge-
rincvelői hálózatok aktiválása révén 
válthat ki mozgást. Az eredményeket 
2011-ben publikálták, természetesen a 
tudományos közösség általános szkep-
ticizmusa mellett. A következő évek-
ben azonban egyre több különböző 
kutatócsoport erősítette meg az ered-
ményeket. Legutóbb 2018 őszén pub-
likáltak három vizsgálatot, amelyek-
ben összesen 8 páciens eredményeiről 
számolt be három különböző kutató-
csoport: hatan képesek voltak segít-
séggel járni, ketten pedig az önálló 
felállásig jutottak el. Ugyan a gerinc-
sérülés következményei közül a bete-
gek szerint a bénulás a legkellemetle-
nebb, azért más problémák is megke-
seríthetik az életüket. Nem ritka, 
hogy gondok vannak a vérnyomással, 
illetve a szexuális funkciók és az ürítés 
kontrollja is elveszhetnek. Az eddig 
publikált tanulmányokban több példa 
is volt ezen zavarok megszűnésére.

Egy páciens tréning közben (FORRÁS: LUKE SHARRETT, NATURE).

A gerincvelő felszínére egy több elektródát 
tartalmazó lapot helyeznek, melyet a csípőhöz 
illesztett stimulátor működtet. Az elektródák 
aktiválódása programozható, így az eszköz 

elvileg különféle mozdulatokat tehet lehetővé.
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Benked Anett 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!

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

2. fejtörő –   Sárdi Tibor feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Bor

(Valamennyi betűpárral összeolvasva értelmes szavakat kapunk.)

2. fejtörő –  Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa 

Megoldás: 

Rajzoljon a játéktábla celláiba folytonos, önmagába záródó, a játék-
tábla összes celláján áthaladó hurkot! A vonal nem ágazhat el és nem 

keresztezheti önmagát. A vonal két kör között pontosan egyszer 
kanyarodik el, és minden kört tartalmazó cellában 90 fokban megtörik.

A jobb oldali mezőben lévő számokat helyezze az üres négyzetek-
be úgy, hogy a háromszög egyes oldalain lévő számok összege 

74 legyen! (Több megoldás is lehetséges.) 

Melyik szó illik az alsó sorba?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Nagyvállalati robotok

A rohamos léptékben fejlődő digitális technológia egyre 
nagyobb hatást gyakorol a társadalmi és a gazdasági élet-
re egyaránt, kezdve az e-egészségügy és e-közigazgatás 
egyre nagyobb népszerűségétől, egészen a robotok és a 
mesterséges intelligencia növekvő alkalmazásáig. 

Érdemes tehát megvizsgálni a jelenlegi uniós robot kör-
képet az Eurostat legfrissebb, legalább 10 fős vállalkozá-
sokra vonatkozó adatai szerint. Az adatok alapján a terve-
zett alkalmazásuk szerint a robotok két típusát különböz-
tethetjük meg: ipari robotok és szolgáltatórobotok. Az ipa-
ri robotokat általában az ipari automatizálás, gyártás során 
alkalmazzák, feladataikat ellenőrzött, jól meghatározott 
környezetben végzik, külső biztosítékokkal, míg a 
szolgáltatórobotok bizonyos szintű autonómiával rendel-
keznek, képesek komplex környezetben is működni, amely 
megkövetelheti az emberekkel, tárgyakkal, más eszközök-
kel való interakciót. 

2018-ban az Európai Unióban a legalább 10 főt foglal-
koztató vállalkozások 7%-a használt ipari vagy szolgáltató 
robotot. A tagországok közül legmagasabb arányszám-
mal, 11%-kal Spanyolország rendelkezett, őt Dánia és 
Finnország követte 10-10%-kal. A legkisebb arányszám 
(1%) Ciprust jellemezte, de 3%-os értékével Magyaror-
szág is a sereghajtók közé tartozott. 

A nagyvállalatoknál (legalább 250 fős) elterjedtebb a robo-
tok alkalmazása, mint a középvállalkozások (50-249 fős) 
vagy a kisvállalkozások (10-49 fős) esetében. Az unió-
ban és Magyarországon is a nagyvállalatok 25%-a hasz-
nált robotot. Az uniós érték a középvállalkozásoknál 
12%, a kisvállalkozásoknál 5%, míg a magyar 8%, illetve 
2% volt 2018-ban. 

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

A robotok típus szerinti vizsgálata alapján az Európai 
Unióban és Magyarországon a vállalkozásokra inkább az 
ipari robotok alkalmazása jellemző, mint szolgáltatórobotoké. 
Az unióban az ipari robottal rendelkező vállalkozások ará-
nya 5%, míg a szolgáltatóval rendelkezőké 2%, hazánkban 
3% és 1% volt e két arányszám. Az unióban ipari robotot 
leginkább a feldolgozóiparba tartozó vállalkozások használ-
tak (16%-uk), míg szolgáltatórobotot a feldolgozóipar és a 
kiskereskedelem ágazatba tartozók (4-4%). Magyarorszá-
gon is hasonló volt a helyzet, ipari robotot a feldolgozóipari 
vállalatok 10%-a alkalmazott, szolgáltatórobotot pedig a 
feldolgozóipar, a kiskereskedelem és a szálláshely-szolgálta-
tás ágazatcsoportba tartozók (egyenként 2-2%).  

A szolgáltatórobotot használó vállalatok mind az unió-
ban, mind Magyarországon leginkább raktármenedzs-
ment-rendszerként alkalmazzák ezeket, 2018-ban az uni-
óban a szolgáltatórobottal rendelkező vállalkozások 
44%-a, hazánkban pedig 38%-a e célból működtette ezeket. 

Szilágyi Dániel

Szolgáltató robotot alkalmazó vállalkozások aránya a robotok fel-
használása szerint (A SZOLGÁLTATÓ ROBOTOT HASZNÁLÓ VÁLLALKOZÁ-

SOK SZÁZALÉKÁBAN)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Alakváltó anyagok

Egyes anyagok külső behatásra, 
például összenyomásra megvál-

toztatják alakjukat, majd amikor a 
külső kényszerítő erő megszűnik, 
visszatérnek eredeti formájukba. Ez 
történik mondjuk akkor, ha össze-
nyomunk egy gumikockát. Más tu-
lajdonságú anyagok esetén az erőha-
tás után az alakváltozás véglegessé 
válik, mint például a gyurma for-
mázásakor. A mechanikai külső ha-
tás mellett, amilyen az összenyomás 
is, az anyagok mágneses tér, vízzel 
való érintkezés, vagy elektrokémiai 
folyamat során is mutatják ezeket a 
deformációs jelenségeket.

A Kaliforniai Műszaki Egyetem ku-
tatóinak sikerült létrehozni egy olyan 
anyagot, amely a fenti két jelenség 
kedvező tulajdonságait egyesíti. 
Egy elektrokémiai folyamat leját-
szásával megváltoztatták egy anyag 
alakját, melynek a külső hatás meg-
szűnését követően is fennmaradt 
az új formája, és az elektrokémiai 

nyomtatási eljárással létrehoztak egy 
polimer alaprácsot, melyre 100 nm 
vastagságban nikkel és 300 nm vas-
tagságban szilíciumrétegeket vittek 
fel. A rács segítségével sikerült lét-
rehozni az akkumulátorokból isme-
retes tágulási jelenséget, és ezzel a 
rácsszerkezetet alakváltozásra bírni. 
A létrehozott változás és deformáció 
tetszőleges mértékben és alkalom-
mal módosítható a rácson lévő szilí-
ciumréteg lítiumos „feltöltésével” és 

Egereken vizsgálták  
a kismamatorna hatásait

A kismama, avagy baba-mama tor-
náról azt eddig is tudtuk, hogy a 

12. héttől egészen a szülésig hasznos 
mind a leendő anya, mind a magzata 
számára. Azért a 12. héttől, mert ad-
digra a magzat túljut a kritikus fejlő-
dési időszakon. Nemrégiben 500 ter-
hes nő részvételével végeztek egy 
kutatást, amelyből kiderült, hogy 
azoknak a kismamáknak, akik rend-
szeresen mozogtak a terhességük 
alatt egészségesebb babáik születtek.

A Cambridge-i Egyetem kutatói most 
a Physiological Reports folyóiratban tet-
tek közzé egy új tanulmányt, amely-
nek végkövetkeztetése, hogy a kis-
mama torna nem csupán „hasznos” 
hanem egyenesen nélkülözhetetlen!  
Az Egyesült Királyságban a repro-
duktív életkorú nők több mint fele 
és a terhes nők csaknem egyharmada 
túlsúlyos vagy elhízott. Ez aggoda-
lomra ad okot, mivel a túlsúly vagy 
a terhesség alatti elhízás növeli mind 
az anya mind a születendő gyermeke 
esetében a szövődményeket, például a 

majd az elhízott egereket vizsgálták. 
Az egerek vemhességük előtt legalább 
egy héten át naponta 20 percig „gyako-
roltak” futópadon, majd napi 12,5 per-
cig, a vemhesség 17. napjáig (egereknél 
a vemhesség körülbelül 20 napig tart). 
Az egerek azért alkalmasak az emberi 
betegségek tanulmányozásához, mivel 
biológiájuk és élettanuk számos olyan 
tulajdonsággal rendelkezik, amelyek 
közösek az emberekével, beleértve az 
anyagcserét és az elhízást. 

A kísérletek során az egerek moz-
gása a következőket módosította. 
A fehér zsírszövetet – az a zsírszövet, 

folyamat újbóli, fordított lejátszása 
során az anyag visszanyerte kiinduló 
geometriáját.

Az alapötlet a lítiumion-akkumu-
látoroktól származik, amelyekben a 
szilíciumot az áramkör anódjának 
anyagaként használják. A szilíci-
umanód nagyjából 300%-os tágu-
lást produkál, amikor teljesen „fel 
van töltve” lítiummal. A kutatók 
a kísérlet során – melyet a Nature 
folyóiratban publikáltak – 3D-s 

terhességi cukorbetegség kockázatát 
és mind  a csecsemő, mind majd gyer-
mek hajlamos lesz arra, hogy meta-
bolikus betegségek, például 2. típusú 
cukorbetegség alakuljon ki rajtuk a 
terhesség utáni években. A testmoz-
gásról közismert, hogy javítja a test 
vércukorszintjét, ezáltal csökkenti a 
2-es típusú cukorbetegség és metaboli-
kus szindróma kockázatát a nem terhes 
nők körében is. 

Az eddig ismert tények bizonyítására 
a Cambridge-i Egyetem kutatói cukros, 
magas zsírtartalmú táplálékkal táplál-
ták az egereket úgy, hogy elhízzanak, 

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A szilíciumos rácsszerkezet lítiumos feltöltés előtt (balra), majd pedig utána (jobbra), új alakban. 
A kör alakú tárgy átmérője 125 mikrométer. (FORRÁS: NATURE)
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„lemerítésével”. Az elektrokémiai fo-
lyamat bárhol megállítható, az anyag 
ugyanis megtartja az adott töltöttségi 
fokhoz tartozó alakváltozást. 

Jelenleg az efféle anyag előállítá-
sa időigényes, egy mm3 térfogatú 
mennyiség nagyjából egy nap alatt 
hozható létre. Ennek megoldása a 
felhasználási lehetőségek fejlesztése 
előtt nyithatná meg az utat. A je-
lenség alkalmazható lenne parányi, 
mikrométeres robotokban számos 
funkció ellátására. A jelenségre ala-
puló szerkezetek alkalmasak lenné-
nek ionkoncentráció-változás észle-
lésére, aminek orvosi felhasználási 
részterülete is adódna, mivel az em-
berben is számos, ionokat tartal-
mazó folyadék található, így egyéb 
energiaforrás alkalmazása nélkül is 
lehetséges lenne a testben bekövet-
kező változások észlelése. Elképzel-
hető akár okosimplantátumok ké-
szítése is, amelyek alakjukat változ-
tatva alkalmazkodnának a test egy 
pontjának helyi körülményeihez.

DáviD Tibor

Eközben örömhírként is értékel-
hetjük, hogy szeptember elején 
éppen az egyik legjobban szeny-
nyező ország, Kína tudósai áll-
tak elő egy olyan matematikai 
modellel, amelynek alapján opti-
mális módon lehet meghatározni 
a szén-dioxid-kibocsájtási adót, 
mégpedig a gazdasági növekedés 
lassítása nélkül – írta a Phys.org. 
Ezt a modellt Hszinghua Fan és 
kollégái a kínai Csiangcsu Egyete-
men dolgozták ki és tették közzé 
a PLOS ONE nyílt hozzáférésű 
folyóiratban. 

Ebben nem csupán a szén-dioxid 
és más környezeti adók szerepel-
nek, hanem a gazdasági növeke-
dés, a szennyezéskibocsátás és az 
erőforrások, például a víz és a 
fosszilis tüzelőanyagok felhasz-
nálása közötti szorosan összekap-
csolható összefüggések is. A mo-
dellt alkalmazták a valós kínai 

adatokra annak érdekében, hogy 
elemezzék a környezeti adónak a 
zöld fejlődésre gyakorolt hatásait.

A modell tehát sok minden mást 
is figyelembe vesz, mint amit eddig 
Európában kigondoltak róla. A kuta-
tók számos különféle forgatókönyvet 
vizsgáltak meg és megállapították, 
hogy a környezetvédelmi adó jóté-
kony hatásait tovább fokozza a fej-
lett technológia, a megnövekedett 
fogyasztói tudatosság és – különösen 
– a határozott kormányzati ellenőr-
zés. A szerzők szerint a modelljüket 
alkalmazni lehetne a Kínán kívüli 
más országokban is. 

Sze. M.

amely a lipideket tárolja és a test kü-
lönböző részein található, ideértve a 
bőrt és a belső szerveket is; – a váz-
izmot – az az izomszövet, amely glü-
kózt és zsírokat használ összehúzó-
dáshoz és a mozgáshoz; a májat – az 
a szerv, amely tárolja, valamint szin-
tetizálja a lipideket és a glükózt. A fe-
hér zsírszövetben az elhízott vemhes 
egerek testmozgása olyan állapotot 
idézett elő, mint a nem elhízott anyák 
szövetében. Ez arra utal, hogy az anyai 
fehér zsírszövet inzulinrezisztenciá-
ja okozhatja a rossz glükóz-inzulin 
átalakítást a mozgásmentes és hízott 
álapotban való vemhesség esetén.

A csapat kimutatta, hogy a test-
mozgás javítja az elhízott anya egész 
testének inzulin- és glükózkezelési 
érzékenységét. Ezenkívül megaka-
dályozza az inzulinrezisztencia ki-
alakulását az elhízott anyák utód-
jaiban a születés után. Az alacsony 
inzulinérzékenység nagyobb meny-
nyiségű inzulint igényel a vércukor-
szint szabályozásához. ,,Megállapítá-
saink megerősítik az aktív életmód és 
az egészséges, kiegyensúlyozott étrend 
fontosságát a terhesség tervezésekor, 
mind az anya, mind fejlődő gyermeke 
számára” – mondta Susan Ozanne, a 
kísérletek egyik vezető professzora

Szegő MiklóS

Matematikai modell készült 
a szén-dioxid-kibocsátás 

adójára Kínában

Lassan tíz éve beszélgetnek a politi-
kusok arról, hogy szén-dioxid-ki-

bocsájtásra adót kellene kivetni. 
2010-ben az Európai Unió is ezen az 
állásponton volt, de azóta semmi sem 
történt. Németországban egy politkai 
döntés során leállították az atomerő-
művek döntő részét és barnaszénbá-
nyákat nyitottak, amelyek persze 
sokkal több szén-dioxidot juttatnak a 
levegőbe. Így aztán az idén arra való 
hivatkozással, hogy olcsóbbá tegyék a 
megújítható energiaforrásokkal ter-
melt áramot a széntüzelésű erőmű-
vekkel termelt áramnál és kivezessék 
a szenet a németországi energiamix-
ből az elkövetkező három évtized-
ben, talán már hónapokon belül be-
vezetik a szén-dioxid-kibocsájtási 
adót. Ismeretes, hogy a 2015-ben 

aláírt Párizsi Megállapodás előírja a 
nemzetek számára, hogy 2100-ig 
együttesen korlátozzák a globális fel-
melegedést 2 Celsius-fokra és tegye-
nek további erőfeszítéseket a hőmér-
sékleti növekedés korlátozására. Ám 
a londoni Imperial College kutatói 
által készített új tanulmány szerint a 
szén-dioxid-adók egyedül nem lesz-
nek elegendőek a katasztrofális ég-
hajlatváltozás elkerüléséhez. Még 
akkor sem, ha nagyon magas adókat 
vezetnek be. Ehhez még az üveg-
házhatású gázoknak a légkörből tör-
ténő végleges eltávolítását eredmé-
nyező tevékenységeket is jóvá kell 
hagyni – állítják a kutatók.
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Mosolyogva fizess! 

Honnan is tudhatta volna Lehár 
Ferenc amikor megírta A mosoly 

országa című operettjét, benne a kí-
nai Szu-Csong herceggel, hogy 
ezt a jelzőt 2019-ben, azaz 90 év-
vel később Kínában így használják: 
„Smile to pay”, azaz mosolyogva 
fizess. Mert nem kell hozzá se mo-
bil, se bankkártya, sem pedig kész-
pénz.  

Azt eddig is tudtuk, hogy az arc-
felismerő rendszerek piacvezetője 
Kína, de azt gondoltuk, hogy ezt 
elsősorban a bűnözők kiszűrésére 
fogják használni. De nem így tör-
tént. Az egy-két éve még forradal-
minak tekintett QR-kódok lassan 
mehetnek a kukába, mert a kínai 
kereskedelem egyre jobban ráka-
pott erre a fizetési módra – írta a 
Techxplore. Így bizony még egysze-
rűbb vásárolni, mert a mobilt sem 
kell elővenni, hanem az ügyfelek 
egyszerűen beállnak a kamerákkal 
felszerelt eladási pontok (POS) elé, 
amelyek, miután összekapcsolták 
az arcuk képet egy digitális fizetési 
rendszerrel és/vagy bankszámlával, 
máris igazolják a vásárlást. A cikk 
szerint a Wedome pékség több száz 
üzletében már így vesznek kiflit 
vagy kenyeret az éhes kínaiak. 

Az Alipay, az Alibaba e-kereske-
delmi óriás pénzügyi ága, Kínában 
már 100 városban működtet ilyen 
eszközöket. A cég három milliárd 
jüant  azaz 420 millió dollárt költ 

három év alatt a technológia be-
vezetésére. Ezen felül az Alipay 
a technológia népszerűsítése 
érdekében külön bónuszokat 
nyújt az eladóknak és jutalma-
kat ad az ügyfeleknek, ha az 
arccal való fizetést használják. 
A Cencenter, amely a WeChat 
alkalmazást 600 millió felhasz-
nálóval futtatja, augusztusban 
mutatta be új, „Frog Pro” nevű 
„arccal fizető” gépét. 

Zhang Liming nyugdíjas sze-
rint, aki éppen élelmiszert 
vásárolt, ez azért is jó, mert 
sokkal gyorsabban megy min-
den, nem kell percekig várni 
amíg a pénztárosnő számolgat, 
hiszen nincs is készpénzforga-
lom. Sőt, az arcfelismerő tech-
nológia hozzájárul a magánélet 
védelméhez – magyarázta Li 
Dongliang, az Ifuree szupermarket 
mérnöke. Hagyományos módon 
nagyon veszélyes beírni a jelszót, 
mert azt valaki leolvashatja. Most 
már az arcunkkal teljesíthetjük a 
fizetést és biztonságban maradnak 
a számláink.

Természetesen a technológiának 
vannak ellenzői is. „Nagy a veszély, 
hogy az állam felhasználhatja eze-
ket az adatokat saját céljaira, például 
megfigyelésre, politikai disszidensek 
nyomon követésére, társadalmi és infor-
máció-ellenőrzésre, etnikai profilozás-
ra, mint például a Hszincsinang-beli 
ujgurok esetében” – mondta Adam Ni, 
a sydneyi Macquarie Egyetem kínai 

kutatója. Ismeretes, hogy az ujgu-
rok, akik a magyarok rokonainak 
tartják magukat, jórészt iszlám hi-
tűek, ezért a kínai állam sokukat 
„átnevelő táborokban” tartja.

Ezen felül már csak egy nem várt 
akadályba ütközik a kamerás fize-
tés bevezetése. A Sina Technology 
felmérése szerint a válaszadók több 
mint 60 százaléka azt mondta, 
hogy az arca miatt csúnyának érzi 
magát ezért inkább nem használ-
ja ezt a megoldást. Semmi gond 
– válaszolta erre az Alipay – majd 
„szépítő szűrőket” fognak hozzá-
adni minden egyes kamerához… 

Sze. M.

A szürkemókusok 
kihallgatják a madarakat

Az emberek számára a kommuni-
káció létfontosságú, s bár annak 

módja sokat változott az evolúció so-
rán, alapvető funkciója ugyanaz ma-
radt: a fajtársak tájékoztatása a külvi-
lágról, vagy a belső állapotról, szán-
dékról. Bizonyos jelek evolúciója, –
például az udvarláskor vagy az 
utódneveléskor használtaké – olyan 
irányban fejlődött, hogy csak az 
adott faj egyedei számára legyen 
érthető. Más esetekben pl. a táplá-
lékszerzés, vagy a veszély jelzése esetén 

viszont előnyös lehet, ha az egy élőhe-
lyen élő fajok megértik egymás jeleit. 
Az együtt élő madárfajok felfigyelnek 
egymás vészjelzéseire és megfelelő 
módon reagálnak is rájuk. Az Ohio 
Egyetem kutatói szürkemókusokat 
vizsgálva azt találták, hogy nem csak a 
madarak, de az azokkal egy helyen élő 
szürkemókusok is képesek a madár-
hangok jelentését dekódolni. A kí-
sérlet során először a legfőbb helyi ra-
gadozó, egy ölyvfaj hangját játszották 
le a parkban élő mókusoknak,  majd 
ezt követően vagy nyugodt madarak 
csicsergését hallhatták, vagy közöm-
bös, madárhangot nem tartalmazó 
zajokat adtak le nekik. Az ölyvhangra 
minden mókus azonnali menekülés-
sel reagált. A kutatók meglepetésére 
azonban azok az állatok, akik ez-
után a  madárcsicsergést hallották, 

ÉT-ETOLÓGIA

gyorsabban megnyugodtak, és vissza-
tértek a napi normális aktivitásukhoz, 
mint azok az egyedek, akik a közöm-
bös zajnak voltak kitéve. 

A veszély hiányát jelző nyugodt csi-
ripelést tehát a mókusok ugyanúgy 
megértik, mint a vészhangot. Ez nem 
meglepő, hiszen a túlélés szempontjá-
ból a zavartalan táplálkozás legalább 
olyan fontos, még akkor is, ha a se-
gítség madaraktól jön.

Bilkó ÁgneS
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

A HÓNAP KÉPE

Csibra Gergő (Kimle, csibra@freemail.hu) Jól hasad! című 
képe a 38. számunkban jelent meg az 1200. oldalon.

A favágás toposz, öröm, hogy galériánkban itt van. 
Harcias gesztusok, békés tevékenység. Egy jól irányzott 
csapásnak pátosza van, ám mindig veszélyes. Itt is, „a 
széles fejsze mosolyog”, csaknem kipördült gazdája 
kezéből. A szétrobbant hasáb egy jókora szilánkja oldal-
ról betámasztva megvezette. A szerteröpülő fadarabok, 
töredékek pályacentrumában élesen kirajzolódik a nyelet 
szorító marok csavarodása. Nem csak mozgások pillanatát 
örökíti meg a felvétel, egy erőfeszítését is. A fekete-fehér-
ben fogalmazás elegáns utalás, hogy e munka ősi örökség. 

Államilag elismert nyelvvizsga

SZEPTEMBER
Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Az e heti rejtvényünk főszereplője a szupernehéz elemek, a transzaktinoidák 
közé tartozik, s a természetben a Földön nem fordul elő. Először 1994-ben 
szintetizálta Sigurd Hofmann és csapata Darmstadtban, amikor bizmut-
209-et bombáztak felgyorsított nikkel-64 atommagokkal. A rendszáma 
alapján ideiglenesen unununiumnak elnevezett elem létezését a fizikusok 
nemzetközi szervezete csak tíz évvel később ismerte el, mai nevét pedig 
2011-ben kapta arról a fizikusról, aki az ugyancsak róla elnevezett sugárzás 
felfedezésével az orvosdiagnosztika első és ma is használt képalkotó eljá-
rását alapozta meg. Az elem rendkívül radioaktív, a legstabilabb izotópjának 
felezési ideje is mindössze 26 másodperc. Jó fejtést kívánunk!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Titkos, álcázott bejárat. 10. Cölöp vége! 11. Népies élelmi-
szer-tároló eszköz. 13. Tagadószó. 15. ... most; e pillanatban. 16. Lakoma. 
17. Londoni villamosvasút. 19. Fekete István-hős ölyv. 21. Gyerünk már! 
22. Keserű ásványi anyag. 24. Középen leér! 25. Üldözőt csellel faképnél 
hagy. 26. A végén elbukó! 27. Akváriumba szórják. 29. Én, az olasz! 31. 
A -tat párja. 32. Az őz nősténye. 33. ... Hoeness; német labdarúgó, később 
sportvezető. 35. Világháló, bizalmas szóhasználattal. 37. A meccs elején 
zászlót, a végén ezt cserélnek! 38. Gyógyhatású, illetve csúszásgátló 
könnyű fehér por. 41. Földút közepe! 42. Rúdra, falra erősített útbaigazító.

FÜGGŐLEGES: 1. Az elem neve. 2. Szamócaital. 3. Végtelen tér! 
4. Az orrához. 5. Festményeket, fotókat rámába foglaló kisiparos. 

6. Pályázik. 7. Belső hajlat! 8. Szájat (nagyra) nyit. 9. Kopott, régi 
(pl. kastély). 12. Betakarítási vezető volt egykor. 14. Magyar alapítványi 
adattár, röv. 18. Dáridózik. 20. Deresedő hajú. 23. Tükörbe tekint. 26. 
Kötve hisz, vitat. 28. Cogito ergo ...; gondolkodom, tehát vagyok. 30. 
Folyékony fűtőanyag. 34. Cselekvést, történést vagy létezést kifejező 
szófaj. 36. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, röv. 39. Holland autók 
jelzése. 40. Faág közepe!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: einsteinium.



124 6   É l e t É s  tu d o m á n y   2019/39

ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Piramisok országában címmel 
nyílt kiállítás a debreceni Déri 
Múzeumban Soó Rezső botanikus 
hagyatékából.

Soó Rezső az 1960-as évek közepén utazott Egyiptom-
ba. A sivatagi országban a Nílus-völgy Kairó és Asszuán 
közötti szakaszát, valamint Alexandria és Port Szaíd ki-
kötővárosok környékét járta be. Ezekről a helyekről 
származnak a hagyaték 
eredeti képei. Az egyipto-
mi fotógyűjteményben 
282 diapozitív és 128 fotó-
negatív van, de a felvéte-
lek között sok reproduk-
ció, másolat is található.

A december 31-ig látható tárlaton a Soó-fotóhagyaték 
Egyiptomban készített felvételeiből azokat mutatja be a 
múzeum, amelyek leglátványosabban ábrázolják Soó 
Rezső útjának céljait, szakmai eredményeit, az ország 
egyedülálló természeti és kulturális értékeit.

A kortárs képzőművészettel 
is foglalkozó, sokrétű és 
nagy művészeti gyűjtemény-
nyel rendelkező Yantai Mű-
vészeti Múzeum kiállítása 
nyílt meg Tradicionális kí-

nai papírkivágások címmel a Herman Ottó Múzeum 
– Miskolci Galériában.

A kínai kultúrában mélyen gyökerező hagyományos 
papírkivágás technika egyik legkomolyabb gyűjtemé-
nyével rendelkező intézmény két évvel ezelőtt mutatta 
be először ezt a műfajt európai múzeumban Londonban, 
a Beecroft Art Galleryben.

A papírkivágás készíté-
sének kínai hagyományát 
2009-ben felvették az 
UNESCO szellemi örök-
ség listájára is. A kínai 
kultúrának ezt a nálunk 
kevéssé ismert szeletét Wang Wen kurátor válogatásában 
mutatják be a Miskolci Galéria műemléki szárnyában. 
A látogatók több mint félszáz művet tekinthetnek meg 
a szeptember végéig látható tárlaton.

Szubjektív címmel, az Iparmű-
vészeti Múzeum legújabb szer-
zeményeit bemutató hatrészes 
kiállítássorozatot indított a Vár-

kert Bazár, melynek első, mintegy 200 alkotást bemu-
tató tárlata 2020. január 31-ig várja a design és a mű-
vészetek iránt érdeklődőket.

A felújítás miatt jelenleg ide-
iglenesen nem látogatható 
Iparművészeti Múzeum gyűj-
teménye az ezredforduló óta 
több mint 6000 tétellel gazda-
godott, a mostani válogatás is 
ezekből készült, hagyományos 
használati tárgyakat ugyanúgy 
szerepeltetve, mint autonóm 
műalkotásokat. Külön egysé-
get alkotnak a szakrális mű-
vek, és külön tematikus fejeze-
tet képviselnek a restaurátori 
munka által megújult darabok. 

A sokszínű gyűjtemény a XVII. századtól egészen 
napjainkig készült különlegességeket vonultat fel, a 
változatos műtárgyak segítségével rávilágít arra, 
hogy a múzeumi munka minden egyes darab eseté-
ben jelentős hozzáadott értéket képvisel. A tárlatot 
csak még érdekesebbé teszi, hogy a kulisszák mögé 
enged bepillantást azzal, hogy bemutatja a színfalak 
mögött zajló aktív munkát az utóbbi két évtizedben 
restaurált műtárgyak közül kiválasztott darabok, 
valamint fotók segítségével. 

Retrospektív tárlat nyílt 
Marinko Sudac gyűjteményé-
ből Antimagazin. A zágrá-
bi Gorgona-csoport kiállí-
tása címmel a budapesti Kas-
sák Múzeumban.

A jugoszláviai művészet más utat járt be a szocializmus 
évei alatt, mint a magyarországi; témái, vonatkoztatási 
pontjai, hangsúlyai markánsan eltértek a keleti blokk 
többi országának jellemzőitől is. Ezekre az évtizedekre 
visszatekintve a magyar művészet hagyományos fogal-
mai felől nem könnyű értelmezni ennek a soknemzetisé-
gű, sok szellemi centrummal rendelkező, „félnyugati” 
országnak a művészetét, művészetpolitikáját.

A provokatív módon a félelmetes görög mitológiai 
szörnyekről, a gorgókról elnevezett művészcsoport 
1959-ben jött létre Zágrábban Josip Vaništa ötlete 
alapján, festők, szobrászok, kritikusok szabad társu-
lásaként. Különösebb kötöttségek nélkül „hivatalo-
san” 1966-ig dolgoztak együtt. Művészeti akciókkal 
privát és nyilvános terekben egyaránt megjelentek: 
kiállításokat rendeztek, galériát működtettek, olvas-
mányaikról beszélgettek és Gorgona címen 
„antimagazint” jelentettek meg, a világháború utáni 
egyik első szamizdatot.

A Gorgona-csoport munkásságának művészettörté-
neti feldolgozása első retrospektív kiállításukkal már 
1977-ben megkezdődött, nemzetközi felfedezésük-
re azonban csak a 2010-es évek közepén került sor. 
A Kassák Múzeumban látható tárlat 2020. január 
5-ig tekinthető meg.

Soó-hagyaték

Másik út

Papírkivágás

Sokszínű gyűjtemény
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A hátlapon
Tüskés sörénygomba
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Perineuronális hálók 
A perineuronális hálókkal csak az 
utóbbi néhány évben kezdtek komo-
lyabban foglalkozni velük a kutatók. 
Ezek a fehérjékből és szénhidrátokból 
álló szerkezetek az idegsejtek sejttes-
tét és a nyúlványrendszerük bizonyos 
részeit burkolják. Úgy tűnik, hogy 
egyrészt védelmezik az idegsejteket, 
másrészt pedig fontos szerepük van 
az idegsejtek közötti kapcsolatok 
fenntartásában is.

Az erdőjáró amerikai
John James Audubon neve idehaza 
csak kevesek számára ismerős, holott 
választott hazájában, az Egyesült Álla-
mokban az egyik legnagyobb hatású 
ornitológusként és természetfestőként 
tartják számon. Már életében nagy 
megbecsülésnek örvendett a 180 éve 
megjelent mesterművének, az Ameri-
ka madarainak köszönhetően.

Az agy spontán változásai 
és a kockázatvállalás
Egy új kutatás szerint az agyban 
percről percre bekövetkező változá-
sok, amelyek a dopamin ingadozó 
szintjéhez kapcsolódnak, hatnak arra, 
hozunk-e kockázatvállaló döntést. 
Ez a háttérben zajló agytevékeny-
ség magyarázza, miért is irracionális 
néha az ember, és miért dönt egyik 
nap így, másik nap úgy.

A gombák termőrétegének kialakulá-
sa rendkívül változatos, de mind-
egyik típusról elmondható, hogy a 
spóraképző felület megnagyobbítását 
szolgálja a sikeres szaporodás érdeké-
ben. A termőréteg a legtöbb gombá-
nál lemezes vagy csöves, néhány fajnál 
azonban – mint például a hátlapon 
szereplő esetében is – a csapos vagy 
tüskés termőréteg kialakulása bizo-
nyult jó felületnövelő stratégiának.

A tüskés sörénygomba (Hericium 
cirrhatum) több, szabálytalan kalapszerű 
részből álló, tönk nélküli termőtestet 
képez. A fiatal gomba fehéres, krém-
színű, gyakran lazacrózsás árnyalattal, 
idősödve vagy száradva azonban a szé-
létől kiindulva okkeres színű lesz, majd 
fokozatosan megsárgul. A termőréteg 
sűrűn álló, viszonylag rövid, legfeljebb 
1,5 centiméter hosszúságú, lelógó tüs-
kéi a termőtest alsó oldalán találha-
tók. Érdekes módon a kalapszerű le-
benyek felületén is megfigyelhetünk 
csökevényes tüskéket és szemcséket.

A gombát megtörve előtűnik annak 
vastag, kellemes illatú húsa, amely 
kezdetben puha, fehéres színű, később 
szívóssá válik és a termőtest külső ré-
széhez hasonlóan sárgul. A tüskés sö-
rénygomba nyáron és kora ősszel, fő-
leg bükkfán terem. Fehérkorhasztó, 
elsősorban korhadékbontó gomba, de 
gyengültségi vagy sebparazitaként 
idősebb élő fákon is megjelenhet.

Bár ehető, jóízű gombafaj, azonban 
meglehetősen ritka és 2005 óta jogsza-
bályi védettséget is élvez Magyaror-
szágon, ezért nem gyűjthető. Közeli 
rokona a szintén védett süngomba, 
amelynek fehéres termőteste pama-
csos, gömbszerű, nem lebenyes felépí-
tésű és lelógó tüskéi is jóval hosszabbak. 

Kép és szöveg: Locsmándi csaba



Tüskés sörénygomba
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