
KÍNAI HOLDSZONDA • KÖZGAZDASÁGI ÁLLATSÁGOK • GALAKTIKUS FÜGGÖNY                                                                                                                     
E

lő
fi

ze
tő

kn
ek

: 
31

0 
F

t  

L X X I V .  é v f o l y a m    4 5 .  s z á m    2 0 1 9 .  n o v e m b e r  8 .

ÉLET            TUDOMÁNY
Á r a :  4 2 0  F t  

HAL A VITRINBŐL • VÉGZETES AGYARBIZNISZ • EZER LÁBBAL AZ AVARBAN • ARANYCSINÁLÁS 
                                                                                                                     

es

MAJA 
TITKOK



1410   É l e t É s  tu d o m á n y   2019/45

 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXIV. évfolyam 45. szám  2019. november 8. Digitális változatban: dimag.hu 

1411 Első kézből
 • HOGYAN CSINÁLJUNK GÉNEKET?
   Kovács Márk
 • MAGYAROK A NEMZETKÖZI
	 		ŰRÁLLOMÁSON
   T. Z.
 • MINDENNAPJAINK RÉSZÉVÉ VÁLT
  – NOBEL-DÍJAT ÉRT
   P. B.

1414 Újra kell-e írni a történetüket?
 A	TITKUKAT	ŐRZŐ	MAJÁK
 Balázs Géza
1418 Egy őskori halrend kihalása
 KI LAKIK AZ ÚRKÚTI 

MANGÁNGUMÓBAN?
 Szabó Márton
1422 A 25 éve elhunyt Balázs Dénes 

emlékezete 

 A MÚZEUMALAPÍTÓ TUDÓS
 Kubassek János
1425 Hatodik hullám 
 VÉGZETES AGYARBIZNISZ
 Farkas Alexandra
1426 Interjú Bálint Erikával
 A KONYHAI MIKRÓTÓL A RÁK 

GYÓGYSZERÉIG
  Trupka Zoltán
1428 Beszélő képek
 EZER LÁBBAL AZ AVARBAN
 Potyó Imre
1430 Agyi aktualitások
 ISMERŐSTŐL	A	JUTALOMIG
  Reichardt Richard
1432 LogIQs 

1433 Adatok és tények
 VIDÉKI	ÉS	FŐVÁROSI	RÉGIÓK 
  Tölcsér Marianna
1434 A tudomány világa 

• KÉTSZERES ÚJDONSÁG A SZÍV
   GYÓGYÍTÁSÁRA
   Szilágyi-Nagy Ildikó
 • MAGYARORSZÁGNYI	MÉRETŰ
   PLAZMAÖRVÉNYEK
 • MINDENHOL JÓ, DE…
    Dávid Tibor
 • A KÖZLEKEDÉS ZAJÁHOZ A MADARAK
   SEM TUDNAK HOZZÁSZOKNI
    Bilkó Ágnes
 • ARANYCSINÁLÁS NAGY TÉTELBEN
    J. S. A.
1437 REJTVÉNY

Schmidt János
1438 ÉT-IRÁNYTŰ

Bánsághy Nóra 

1439 A hátlapon
 LILÁSBARNA DÖGGOMBA
 Locsmándi Csaba

Címlapon: Balázs Géza fotója A titkukat őrző 
maják című cikkünkhöz.

Fél évszázada, hogy az Élet és Tudomány egy újabb logi-
kai rovattal gazdagodott, Bakcsi György Sakkfatáziájával. 
Noha 2014 óta nem közöltünk már új feladványt, 2019 
egyben gyászév is e rovat hosszú életé-
ben: a nemzetközi sakkfeladványszerző 
nagymester, 30-szoros magyar bajnok 
és örökös bajnok a napokban elhunyt.

A „civilfoglalkozásában” irodalom-
történész, a nagymúltú Gondolat 
Kiadó irodalmi szerkesztőjének sokol-
dalúságát bizonyítja, hogy lapunk ke-
resztrejtvényjátékait szintén ő állította 
össze 1994 és 2012 között, valamint 
számtalan könyvismertetése jelent meg 
az Élet és Tudomány oldalain.

Egyik érdekes feladványának meg-
ismétlésével búcsúzunk tőle: a 
számalakzatot kiadó sakkjátékot 
szerzőtársával, az azóta szintén el-
hunyt Zoltán Lászlóval készítette, s a lapunkban 
jelent meg először, éppen tíz éve. 

A SzerkeSztőSég

Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegoldással

Világos:  Kb7 Va7 a5 b6 (4)
Sötét: Kd6 Vd8 d4 e5 e7 (5)

A feladvány megfejtése: A 8x8-as tábla kiválóan alkalmas 
játékos ábrák, szimbólumok, történetek és természetesen 
híres évfordulók vagy az egész ábécé bemutatására is. 

A magyar szerzők nagy versenye-
ket írtak ki például az 1848-as sza-
badságharc, március 15-e vagy 
1956 emlékére. Egy számjegy el-
készítése, megformálása koránt-
sem egyszerű, hiszen az alaprajztól 
való eltérés, a hiányzó vagy több-
letbáb elrontja a feladványt. E fel-
advány esetében sikerült olyan ál-
lást találni, amelyben két iker-
megoldás is van, emellett a világos 
és sötét bábokból álló 3-as és 7-es 
itt is farkasszemet néz egymással. 
A feladat nem nehéz: nyilvánvaló, 
hogy az eldugott világos vezérnek 
kell kiszabadulnia és mattolnia. 

Ez történhet a sötét vezér segítségével: 1. Vxb6+! Vxb6+ 
2. Kd5 Vc6#, vagy a két király vándorlásával: 1. Kd7! 
Ka6+ 2. Kc8 Vb7#. A két mattkép hasonló.

Kedves Olvasó!
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mindig azt tartják, hogy korábbi gének 
duplikációjával, majd átalakulásukkal 
keletkezik, de a gének tizede más alap-
anyagból formálódik, előkép nélkül. 
De mi ez az alapanyag? Nos, általában 
a DNS nem kódoló szakaszai, számol 
be a Nature. A genom ugyanis nem-
csak kódoló, „értelmes” génszakaszok-
ból áll. Valójában genetikai állomá-
nyunk (és minden más organizmusé 
is) nagyobbik része nem kódoló DNS. 
Ezek a szakaszok hasonlóképp épülnek 
fel, mint a kódoló DNS-részletek, csak 
nem íródik róluk át fehérje.

Viszont a benne egymást követő 
nukleotidok időnként véletlenszerűen 
megfelelnek a fehérjéket felépítő ami-
nosavak kodonjainak, így elméletben 
róluk RNS-szálak írhatók át (a fehér-
jeszintézis üzenetvivőiként). Ehhez 
azonban, megint csak a véletlen ese-
mények ritka összejátszása folytán, a 
transzkripció egyéb feltételeinek is tel-
jesülniük kell. Időnként ez mégiscsak 
bekövetkezik, és létrejön a kezdetben 
sok funkciót ellátni biztosan nem ké-
pes, véletlenszerűen egymás után kö-
tött aminosavakból álló peptidlánc. 
A legtöbb peptid tényleg semmire sem 
jó, ezért kiszelektálódik. Keletkezik 
ugyanakkor néhány, amely a szelekció 
alkalmas kiindulópontjaként szolgál-
hat, és idővel az őt létrehozó DNS-sza-
kasz működőképes génné alakulhat.

Ez az elmélet, ugyanakkor számos 
kérdés továbbra is nyitott. A gene-
tikusok nem tudják pontosan azt, hogy 
milyen gyakran keletkeznek de novo 
gének, sőt az sem világos, hogy mi 
alapján lehet megállapítani egy gén-
ről, hogy az a semmiből keletkezett. 
Mi van akkor, ha az előképei az állat 
őseiben, illetve rokonaiban egyszerűen 
eltűntek? Azt már tudjuk, hogy az 

Hogyan csináljunk 
géneket?

Az evolúció során szerzett új tu-
lajdonságokat kódoló génekről 
sokáig azt gondolták a kutatók, 
hogy mindig régebbi gének át-
alakulásával jönnek létre. Ez a 
régi gén valamilyen más fehérjét 

kódolt, de a megváltozott környezet-
hez való alkalmazkodás kényszere 
oly mértékű változásokat idézett elő 
benne (vagy még inkább egy máso-
latában), hogy végül már teljesen más 
jelleg örökítéséért vált felelőssé.

Ezt diktálta a józan ész is, hiszen va-
lami létrehozni egy, már korábban is 
létezett dologból sokkal egyszerűbb, 
mint a semmiből alkotni. Csakhogy, 
mint az az utóbbi időben egyre több 
kutatás eredménye alapján nyilván-
valóvá vált, mégiscsak létrejönnek 
teljesen új gének is, amit akár hívha-
tunk de novo génképződésnek is.

Helle Tessand Baalsrud és munka-
társai az Oslói Egyetemen atlanti tő-
kehalak génjeit vizsgálták. A halnak 
van egy olyan fehérjét kódoló génje, 
amely nem engedi, hogy a sejtjeiben 
képződő apró jégkristályok egymás-
hoz kapcsolódjanak. Ez igen hasznos, 
minthogy a tőkehal olyan vizekben 
él, amelyek hőmérséklete telente nul-
la Celsius-fok alá csökken. Ily módon 
azonban a hal nem fagy meg. 

Baalsrud kíváncsi volt, hogy 
ez a gén milyen korábbi génből 
evolválódot. Ezért megvizsgálta az 
atlanti tőkehal közeli rokonságá-
ba tartozó halak genomját, hogy a 
gén előképére találjon. De nem volt 
ilyen. A fagyállóságot okozó gén 
teljesen új volt, mintha a semmiből 
keletkezett volna ebben a fajban, 
számoltak be a Molecular Biology and 
Evolution című folyóiratban.

Ahogy a kutató egyre jobban be-
leásta magát a semmiből jött gének 
témájába, kiderült, hogy az elmúlt 
öt évben gyakorlatilag minden élő-
lénycsoportban találtak ilyen géne-
ket. Megvannak ezek a kutatók által 
gyakran használt modellszerveze-
tekben, a muslicában és az egérben, 
de a legfontosabb tápláléknövények-
ben és az emberben is. Nálunk az 
agy- és hereszövet-fejlődésben, illet-
ve több ráktípusban szerepet játszó 
gének között találtak teljesen újakat.

Ma már sok genetikus úgy gondol-
ja, hogy a de novo gének nem is olyan 
ritkák. No, azért a legtöbb génről még 

evolúció során ugyanolyan gyor-
san tűnhetnek el gének (amelyekre 
már nincs szükség), mint ahogy új 
gének keletkeznek. Elképzelhető 
például, hogy atlanti tőkehal ro-
konaiból eltűnt a fagyálló gén őse. 
Bár arra azért kicsi az esély, hogy 
mindegyik rokonából, minden 
nyom nélkül eltűnjenek, de sok, 
ennél sokkal kevésbé egyértelmű 
helyzet is előfordul.

Az első, de novo génekre utaló ku-
tatási eredmények 2006-ban láttak 
napvilágot, amikor a davisi Kali-
forniai Egyetem evolúciógenetikusa, 
David Begun ilyen genomrészleteket 
talált a gyümölcslégyben (muslicá-
ban). Ott a hím szaporítószervek-
ben találtak de novo géneket, és így 
valószínűnek látszott, hogy az erős 
szexuális szelekció volt a gének szü-
letését elősegítő hajtóerő.

A következő években egyre több de 
novo gén került elő. A genetikusok 
egyik kedvenc modellnövényében, 
a lúdfűben egy új gén játszik szere-
pet a keményítőtermelésben, de az 
élesztőgomba egyik növekedésért 
felelős génjének sincsenek előképei. 
De sok esetben még mindig nem 
egyértelmű, hogy az evolúciónak 
miért ,,érte meg” jobban, hogy telje-
sen új géneket építsen ahelyett, hogy 
már meglévőkből indul ki.

Az emberben több de novo gén is 
betegségekhez kapcsolódik. Találtak 
már az Alzheimer-kórral összefüggő 
de novo gént, ahogy a nikotinfüg-
gőség kialakulásában szerepet játszót 
is. Ahhoz azonban, hogy megértsük, 
a de novo gének mekkora szerepet 
játszanak az élővilág evolúciójában, 
még hosszú út vezet.

Kovács MárK
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eszközeiket és alkalmazásukat mu-
tatta be, köztük a legismertebb ma-
gyar űreszközt, a Pillét és annak „to-
vábbfejlesztett” változatát, a Tritelt. 

Balázs László (Természettudomá-
nyi Kutatóközpont) a NeuroSpat 
kísérletről beszélt, melyben azt vizs-
gálták, hogyan alkalmazkodik az 
űrhajósok agya az űrutazás körül-
ményeihez. A folytatásban a lehe-
tőség lesz arra, hogy megvizsgálják 
azt az „űrködöt”, melyet az űrutazás 
elején éreznek az asztronauták. 

Az Obsztanovka kísérletről Szalai 
Sándor (Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont) számolt be. Ebben a napszél 
hatását vizsgálták a Föld légkörére, 
magnetoszférájára és ionoszférájára. 
Annak jelentőségét is próbálták 
meghatározni, hogy milyen hatással 
van a jelenség az ISS-re, hiszen az 
egy hatalmas vezető fémtárgy. 

A magyar űripar sikerességét jel-
zi, hogy egy kisvállalkozás, a mis-
kolci Admatis Kft. is eljutott az 

Magyarok a Nemzetközi 
Űrállomáson

A Nemzetközi Világűrhét leg-
nagyobb hazai eseményét a 
Magyar Asztronautikai Társa-
ság (MANT) tartotta az MTA 
Székházában október közepén. 
Az Űrkutatás Napja című ha-
gyományos rendezvény első ré-

szében Hirn Attila, a MANT főtit-
kára számolt be a Társaság előző évi 
tevékenységéről. A szakmai előadások 
a 20 éves Nemzetközi Űrállomás (ISS) 
magyar vonatkozásairól szóltak. Bár 
sem az építésében, sem üzemeltetésben 
nem vettünk részt, mégis számos mér-
nöki és tudományos programban volt, 
illetve van szerepük a magyar szak-
embereknek. Horváth András űr-
kutató csillagász, a MANT tiszteleti 
tagja arra a lehetetlen küldetésre vál-
lalkozott, hogy 20 perc alatt bemu-
tassa az ISS két évtizedes működését. 
Solymosi János (BHE Bonn Hungary 
Kft.) a cégük által készített berende-
zésről beszélt, ami a geostacionárius 
pályán keringő reléholdakkal való 
kommunikációt segíti. 

Schuminszky Nándor, a MANT 
elnökségi tagja arról mesélt, hogy 
Charles Simonyi révén hogyan ke-
rült magyar föld az égre, vagyis az az 
ISS-re – a magyar lobogóval együtt. 

Az emberes űrutazásnál a su-
gárvédelem a legnagyobb kihí-
vás. Az űrállomáson egy nap alatt 
a földfelszíni dózis egy éves adagját 
kaphatják meg az űrhajósok. Strádi 
Andrea (Energiatudományi Központ, 
Űrdozimetria Kutatócsoport) az Űr-
állomáson működő sugárzásmérő 

Űrállomásra. Somosvári Béla ismer-
tette a FOCUS nevű anyagtudomá-
nyi kísérletet, melyben az vizsgálták, 
hogy mikrogravitációban hogyan 
keletkezik fémhab, és hogy mennyi-
re stabil. 

Bérces Attila (Semmelweis Egye-
tem, Biofizikai és Sugárbiológiai 
Intézet) EXPOSE-R kísérletben 
való magyar részvételről beszélt. 
A Zvezda modul külső részére he-
lyezett biológiai minták vizsgálatá-
nak hosszú távú és nagyon izgalma-
san hangzó célja, hogy lehetséges-e 
az élet interplanetáris transzportja 
a világűrben. Az első eredmények 
az mutatják, hogy a részecskesugár-
zás nem nagyon befolyásolta a minták 
életképességét, viszont az UV-sugárzás 
nagyobb hatással volt rájuk.  

Ferencz Orsolya, a KKM űrtevé-
kenységért felelős miniszteri bizto-
sa azokról a változásokról számolt 
be, melyek az elmúlt egy évben 
történtek a magyar űrtevékenység 
irányításában. Egyebek mellett el-
hangzott, hogy 2019-re kapott plusz 
2,3 milliárd Ft költségvetési támo-
gatás révén az ESA további önkén-
tes programjaiban vehetünk részt. 
Magasabb szintre került az oroszok-
kal való együttműködés, de jól halad-
nak a tárgyalások más országokkal is. 

A szokásoknak megfelelően az 
Űrkutatás Napja alkalmával adták át 
a MANT kitüntetéseit. A Magyar 
Asztronautikai Társaságért okle-
velet Gödör Éva és Hinsenkamp 
Mária kapta, Nagy Ernő-díjban 
Schuminszky Nándor részesült. 
A Fonó Albert-díjat Frey Sándor, 
az Űrvilág főszerkesztője kapta, az 
ő írásaival lapunk hasábjain is talál-
kozhatnak olvasóink.

TrupKa ZolTán
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Mindennapjaink részévé 
vált – Nobel-díjat ért

Az energiatárolás az emberiség 
régi problémája, amire a tech-
nika fejlődésével egyre újabb 
és újabb megoldások szület-
nek. Az egyik, a nyolcvanas 

években felfedezett megoldás most 
Nobel-díjat ért három tudósnak, 
John Goodenough-nak, Stanley 
Whittinghamnek és Josino Akirának.

A kémiai energiát elektromos 
energiává alakító galvánelemeket 
először Alessandro Volta állított elő 
még a XVIII. században, de a tölt-
hető akkumulátorok (amelyekben a 
kémiai reakció visszafordítható, így 
ténylegesen alkalmasak a megter-
melt elektromos energia tárolására) 
csak később jelentek meg; 1859-ben 
találta fel a savas ólomakkumulátort 
a francia Gaston Planté. Az ilyen tí-
pusú akkumulátorokat használtuk 
aztán az autókban és számos más 
területen – bár persze azóta jelen-
tős fejlesztéseken mentek át.

Később megjelentek a nikkel-kad-
mium és egyéb akkumulátorok is, 
ezek számos előnnyel rendelkeztek, 
de nagyon sok célra még mindig túl 
nehezek voltak, és túl sok környe-
zetszennyező alkotóelemből állnak. 
Természetesen a tudomány folya-
matosan kutatta, milyen más ele-
meket, anyagokat használva lehetne 
jobb hatásfokot, nagyobb cellafe-
szültséget elérni.

Az egyik ígéretes elem a lítium 
volt. Ez a 3. elem a periódusos rend-
szerben, és az első, amelyik szilárd 
halmazál lapotú. Igen könnyű 

fémről van szó, ami nagyon reak-
tív – úgy tűnt tehát, hogy jó hasznát 
lehetne venni akkumulátorokban…

Az 1970-es években Stanley 
Wittingham szupravezetőket tanul-
mányozott – a tantál-diszulfidot, 
amely igen ígéretes anyagnak tűnt 
akkoriban. A tantál ugyanakkor 
meglehetősen nehéz elem, így ami-
kor áthelyezte a fókuszt a könnyű, 
autókban is használatos akkumu-
látor kifejlesztésére, akkor a jóval 
könnyebb titánt használta helyette. 
Ő tehát titán-diszulfidot használt ka-
tódként, anódként pedig a lítiumot 
– az eredmény pedig egy könnyű, 
tölthető, nagy cellafeszültségű ak-
kumulátor lett. Sajnos viszont eléggé 
robbanékony is volt: a lítium anód haj-
lamos volt tüskéket növeszteni, amely, 
ha elérte a másik elektródot, rövidzár-
latot és robbanást eredményezett… 
Mindezen nehézségek és az olajárak 
drámai zuhanása a kutatás felhagyá-
sára késztették a Wittingham kísérle-
teit finanszírozó Exxon olajvállalatot.

John Goodenough tudott Witting-
ham eredményeiről, és úgy gon-
dolta, jobb lenne fém-oxidot hasz-
nálni fém-szulfid helyett. Kobalt-
oxidba ágyazott lítiumionokkal 
1980-ban 4 voltos cellát sikerült 
alkotnia. Ez, és az a felismerése, 
hogy az akkumulátorokat nem töl-
tött állapotban érdemes gyártani a 
következő lépés volt a mai, elter-
jedten használt lítiumionos akku-
mulátorok felé.

A fentiek alapján alkotta meg a japán 
tudós, Josino Akira az első, keres-
kedelmi forgalomba kerülő líti-
umion-akkumulátort 1985 -ben.
Ő petróleumkokszot használt az 
anódban, ebbe ágyazta a lítium-
ionokat. Így kapott könnyű és 
tartós akkumulátort, ami ráadá-
sul igen sokszor újratölthető és 
biztonságos is.

Ők hárman kapták tehát a 2019-
es kémiai Nobel-díjat, a bizottság 
indoklása szer int „a l ít iumion-

akkumulátorok kifejlesztéséért”. 
Ezek az akkumulátorok teljes mér-
tékben meghatározzák mindennap-
jainkat, hiszen ott lapulnak minden 
mobiltelefonban, gps-készülékben 
és a laptopokban, és az elektromos 
autózást is ezek teszik lehetővé. Rá-
adásul kedvező tulajdonságaik miatt 
ezeket használják a nagy, az elektro-
mos hálózat ingadozásait „kisimító” 
energiatárolókban, és ezek segítsé-
gével válik lehetővé a megújuló szél- 
és napenergia felhasználása is.

Hogy mi lesz az energiatáro-
lás jövője, azt nem tudjuk, hiszen 
jelenleg is számos kutatás folyik 
ezen a területen – de a jelenében 
megkerülhetetlen szerepe van a 
Nobel-díj jal elismert kutatóknak 
és eredményeiknek.

p.B.

K
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John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, Akira Yoshino
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Egy régész így lelkesedik az emlí-
tett filmben: „Ez a módszer 
olyan, mint egy varázslás. A fel-

mérésünk az elmúlt száz év legfonto-
sabb előrelépése a maja birodalom kuta-
tása terén.” A guatelmalai Tikalban, 
a legjobban tanulmányozott és helyre-
állított maja város közepén is feltártak 
egy addig ismeretlen piramist, sőt ki-
mutatták, hogy a város háromszor-
négyszer nagyobb lehetett az eddig 
gondoltnál.  Csakhogy már ötszáz éve, 
a spanyol hódítók óta tudjuk: szinte 
egyetlen összefüggő városnak tűnik a 
terület a Mexikói-öböltől a Csendes-
óceánig… Aki kicsit is beleásta magát a 
majakutatásba, tudja, hogy a körülbelül 
Brit-szigetek nagyságú közép-amerikai 
területen sűrű maja településhálózat 
volt. És az is tudható, hogy a ma ismert 
csaknem 150 maja városon kívül még 
nagyon sok feltáratlan van. Aki köze-
lebbről megismerkedik egy maja régé-
szeti lelőhellyel, az szinte minden kiemel-
kedésben, dombban, hegyben piramist 
sejt – és nem is egészen alaptalanul. 

ÚJRA KELL-E ÍRNI  A TÖRTÉNETÜKET?

A TITKUKAT ŐRZŐ 
MAJÁK

Nem kell újraírni a maják történetét. 
És valószínűleg soha nem lehet megír-
ni – állítom egy maja expedíció után, 
amikor nem föntről néztünk be az ős-
erdőbe, hanem hat napon át benne 
gyalogoltunk.

Feltárhatatlan maja világ
Első guatemalai utamon én is Tikalt 
néztem meg először. Lenyűgözött a 
kiterjedése, építményei, palotái, min-
denekelőtt a templompiramisokkal 
övezett Nagy pláza. Nemhiába neve-
zik „maja New Yorknak”. A régé-
szeti parkot egy nap alatt lehet bejár-
ni. A feltárás, helyreállítás folyamatos, 
s az ember rögtön látja, hogy ezt a 
munkát soha nem lehet befejezni. 
Tikal látványa meghatározó volt szá-
momra, s még jobban megdöbben-
tem, hogy Tikal közvetlen közelében, 
több tucat további maja város van: 
Uaxactún (egy mai élő maja falut 
nagy területen övező maja város palo-
tákkal), a tó menti Yaxha (a nagy su-
gárutak, sacbék városa), Nakum (ahol 

lengyel régészek most azonosítottak 
egy gőzfürdőt), Naranjo (Tikal után a 
második legnagyobb guatemalai maja 
város). És tőle északra, a nagy guatema-
lai dzsungelben további városok húzód-
nak meg, élükön a legnagyobb maja pi-
ramist magában foglaló El Miradorral. 
Oda tartott az expedíció. 

Az egykori maja területen lévő or-
szágokban (Mexikó, Guatemala, 
Belize, Honduras, El Salvador) csak a 
nagyobb városokat, s főleg a pirami-
sokat tárták fel, de azokat se mara-
déktalanul. Guatemalában (a Flores 
melletti) Tikal kétségtelenül az egyik 
legjobban kutatott, feltárt, rekonstru-
ált város, de minden majakutató min-
dig tudta, hogy Tikal jóval nagyobb 
volt. A legtöbb maja városban csak ki-
sebb feltárásokat végeznek, hiszen 
helyreállításuk lehetetlen és fölösleges 
is. A turistákat csak a nagyobb látvá-
nyosságok vonzzák. Ilyen a mexikói 
Yucatán-félszigeten lévő Chichén Itzá 
négylépcsős piramisa, a karibi parto-
kon üdülők kedvelt kirándulóhelye. 

Újra kell írni a maják történetét! – sulykolja szinte minden harmadik percben az Elveszett maja város-
ok nyomában című filmsorozat „felfedezője”. Mintha a „felfedező” valamiféle foglalkozás lenne. 
Egy amerikai alapítvány lézeres távérzékelővel (LiDAR) benézett a guetamalai őserdő lombkoronája 
alá, és – láss csodát! – 60 ezernél több szabályos, nyilván ember alkotta alakzatot talált. Arra követ-
keztetnek, hogy a „maja birodalom alföldi területein a korábban gondolt 1-2 millió helyett akár 
20 millió ember is élhetett – azaz nagyjából fele annyi, mint a korabeli Európában”. Mindezt 

tucatszor ismétlik a reklámok közti negyedórás összeállításban.



A félreeső helyeken lévő és kevésbé im-
pozáns maja emlékek a régészeken kívül 
senkit nem érdekelnek. Guatemalavá-
rostól néhány órányi autóútra fekszik 
megkapó természeti környezetben egy 
szakadékokkal, kanyonokkal körbevett 
maja város, Mixco Viejo. A romok nagy 
részét szépen helyreállították. A főváros-
ból könnyen megközelíthető városra az 
egyik nap csak mi voltunk kíváncsiak. 
A „romok folyója” (Río de la Pasión) 
mellett fekvő, csak kishajóval megköze-
líthető, dzsungelbe vesző Ceibal és 
Aguateca városokat húsz-harminc éve 
igyekeztek a turizmus számára elérhető-
vé tenni. Kétszer jártunk ott, senkivel 
sem találkoztunk. Az egyik helyen őr 
sem volt. Második utunkon szomorúan 
tapasztalatuk, hogy illetéktelenek szét-
vágták és ellopták az egyik piramis mel-
lett álló kő-jaguároltárt.  

A dzsungelben gyalogolva
A lézerradar átláthat őserdő lombkoro-
náján, a hivatásos „felfedezők” csodál-
kozhatnak, mi azonban egy hatnapos 
expedícióval be is mentünk a guatema-
lai dzsugelba. Guatemala, Mexikó és 
Belize határán egy végtelennek tűnő 
sík területet trópusi őserdő borít. Az or-
szághatárok a térképeken nyílegyenes 
vonalak. A cél a mexikói zöldhatárnál 
lévő El Mirador volt, érintettük 
El Tintal, La Muerta, Nakbe, La Flori-
da maja településeket, s csak a rossz út-
viszonyok miatt nem jutottunk el 
Wakna és Iknal piramisaihoz. Az őser-
dőben nincsenek települések, utak. 
Alig néhány domborulat emelkedik ki. 
Ha ezekre fölmászunk, azt látjuk, hogy 
körben a táj egyetlen végtelen egyenes, 
mint egy sötétzöld óceán. Alul az őser-
dő, madarakkal, pókmajmokkal, bő-
gő- (szerintem ugató) majmokkal, 
koátikkal (ormányos medvékkel) és ja-
guárokkal (elkerülik az embert). 
Ha valami kiemelkedik a lombos hori-
zontból, az gyanúra ad okot: mestersé-
ges domb lehet, s valószínűleg piramist 
rejt. Hiszen szabályos „struktúra”, bár 
egy ezredév alatt beborította a növény-
zet, a humusz, s a fák gyökerei jórészt 
szétszedték, széttépték a lépcsősorokat, 
azért itt-ott kilóg valami, ami emberi 
kéz alkotása. Az őserdő legbelül árnyas 
és nedves. Méltóságot tükröznek a ma-
ja szent fák, a ceibafák. Az őserdőben 
vezető ösvény Carmelitától, az utolsó 
településtől El Miradorig nyílegyenes: 
egy egykori maja út (sacbe) vonalán 
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elhallgatnak a majmok, mintha 
tényleg minden halni készülne. El-
csendesedünk, felvesszük összes me-
leg ruhánkat, mert az éjszaka hűvös. 
Ám virradatkor derengeni kezdenek 
a fények, világosodik, feljön a nap, 
melegszik az idő, megszólalnak a 
madarak, üvölteni kezdenek a maj-
mok. Meghaltunk és újjászülettünk. 
Múlt, jelen és jövő. Mi mozgatja 
mindezt, mitől ennyire szabályos? 
A kérdéseket mítoszokba és képle-
tekbe foglaljuk, megpróbáljuk meg-
válaszolni, de aligha sikerül. 

Mit nem tudunk a majákról?
A majákról, az „újvilág görögjeiről” 
sokat tudunk, és még többet nem 
tudunk. Pedig nagyon sokat tanul-
hatnánk a példájukból. Kik voltak, 
honnan, mikor jöttek, hányan voltak 

halad. A gyalogos mindenhol észreve-
szi a kiemelkedő vagy éppen bemélye-
dő alakzatokat. Ezeket itt-ott kutató-
árkokkal megbolygatták hivatásos 
vagy álrégészek. Az összeset feltárni 
nem lehet, nem is érdemes, pusztán a 
régészeti emlékekből úgysem érthet-
jük meg, hogy mi volt itt; ahhoz kelle-
nének az elégetett kódexek; illetve 
biztosabban kellene ismernünk írás-
rendszerüket, a maja írást. 

Engem a nagy összefüggések és 
kulturális összeomlások érdekelnek. 
Minden este és minden hajnalban a 
dzsungelbe zárt piramisok tetején 
gubbasztok, megfog a végtelen sík, 
a naplemente, a napfölkelte látvá-
nya. A maják helyébe képzelem ma-
gam. Tökéletesen látszik, ahogy le-
felé araszol a nap, lassan elsötétül a 
táj, fújni kezd a szél, lehűl a levegő, 

és mi lett velük? A legfontosabb kér-
désekben nagy a bizonytalanság. 
Miért építettek szinte összefüggő vá-
rosokat, városállamokat a Mexikói-
öböltől a Csendes-óceánig, nem túl 
barátságos környezetben (esőerdő-
ben, dzsungelben)? Merthogy mező-
gazdaságra (főleg kukoricatermesz-
tésre) szükségük volt, és a dzsungel 
(mai szemmel) erre nem alkalmas.

Hogyan bírtak a szárazsággal? Esős 
évszakban túl sok az eső, száraz év-
szakban túl kevés. Az El Mirador 
környékén dolgozó régészek inkább 
esős évszakban (ponyvák alatt) dol-
goznak, mert csak akkor van ele-
gendő víz. 

Hogyan építkeztek? Nem volt lo-
vuk, sem más teherhordó állatuk, 
nem ismerték a fémet és a kereket. 
A boltívet sem ismerték, igaz, ki-
okoskodták a speciális maja bolt-
ívet, melyet az egész maja területen 
megtalálni. 

Ellenségek voltak vagy szövetsége-
sek, netalán barátok? Nem volt egy-
séges maja birodalom, a városok, vá-
rosállamok egymással vetélkedtek, 
háborúztak. Ám mégis: városaik 
szerkezete, sztéléik, vázafestészetük 
és így az írásuk is a teljes maja terü-
leten szinte azonos. Városaikat utak 
kötötték össze. Kereskedelmük 
behálózta egész Közép-Amerikát. 
Ez valamiféle kulturális egységet 
mutat. Ha kimutatható a kulturális 
egység, ha közlekedtek, keresked-
tek, akkor annyira nem lehettek el-
lenségek, akkor miért háborúztak, 
és irtották egymást?

Minden maja városban van pelota, 
azaz labdajátéktér (spanyol: pelota, 
baszk: pilota), feltárva, feltáratlanul. 
Ahol feltárták, két párhuzamos 
emelvény (nézőtér?) között sík terü-
let, középen, az emelvényhez rögzít-
ve (különböző nagyságű) kőkarika 
(lyukas malomkőhöz hasonlítják). 
A fennmaradt ábrázolások szerint 
két csapat küzdött. A kőkarikán kel-
lett átdobni (kéz és láb érintése nél-
kül, állítólag a törzs érintésével) a ke-
mény kaucsuklabdát. A vesztes csa-
pat tagjait megölték. Mennyire álta-
lánosíthatók az fennmaradt 
ábrázolások? Kétlem, hogy mindig 
így volt. Minden maja városban min-
dig megölték volna a veszteseket? 
Talán a római gladiátorjátékok ha-
tására alakult ki ez az elképzelés. 



A sportág gyökerei föllelhetők az ősi 
görögöknél, ugyanakkor a teljes ma-
ja területen… 

Külső kulturális hatások nélkül fej-
lődtek? Szinte bizonyos, hogy a kö-
zép-amerikai maja civilizáció önma-
gából, önállóan fejlődött, de mégis 
elgondolkodtató, hogy a világ más 
részein fellelhető épületekhez, ábrá-
zolásmódokhoz, matematikai-csilla-
gászati ismeretekhez, naptárhoz és 
íráshoz hasonlót hoztak létre. A tör-
ténelmi tényeket tisztességesen keze-
lő régészeti író, utazó Miloslav Stingl 
is elbizonytalanodik, amikor a 
Palenqueben föltárják az első maja 
síremlékpiramist: „nincs-e vajon 
Egyiptomban a maják őshazája”? 
A feltételezést elveti, azonban fenn-
tart mást: „A palenquei lelet azon-
ban elsősorban nem a maják egyip-
tomi származásáról szóló nézeteket 
újította fel, hanem a legendás Atlan-
tiszról szólóakat”. Igaza lenne Vár-
konyi Nándornak, aki úgy véli, mé-
lyebb és szélesebb az emberiség múlt-
ja, mint ahogy azt mi gondoljuk? 

Mi történt a IX. században, miért 
hagyták el legnagyobb városaikat 
(pl. Tikalt), még bőven a kultúráju-
kat végleg eltüntető spanyolok előtt? 

Vannak válaszkísérletek
A „mikor” mintha egyre korábbra 
tolódna. A létszámukat egyre na-
gyobbra becsülik. Egyszerre nem az 
összes várost hagyták el, csak vissza-
vonultak a dzsungelbe. Nem haltak 
ki, mert ma is élnek, s körülbelül 
ugyanott, csak falvakban, korábbi 
magas szintű kultúrájukat felhagyva. 
Lehet, hogy a dzsungel sem volt any-
nyira vad, a régi maják valamiféle 
dzsungel-mezőgazdaságot alakítot-
tak ki. A víz valóban gondot jelent-
hetett, de a terület tele van víznye-
lőkkel, barlangokkal (cenotékkal), 
talán ezeket használták természetes 
víztározónak. S hogy mi történetett 
velük? Éghajlati változás, külső beha-
tás, gazdasági, társadalmi, vallási, er-
kölcsi krízis? Avagy egyszerűen csak 
túlfutottak a fejlődés bizonyos fo-
kán, és visszatértek egy korábbi, 

falusias, nyugalmasabb életmódba? 
Talán valamiféle önfeladás történt. 
Elhagyott pompás városaikat vissza-
hódította az őserdő, kultúrájuk, ben-
ne művészetük, tudományos ismere-
teik, írásaik pedig csak nyomokban 
maradt ránk. A képlet úgy néz ki, 
hogy valószínűleg önállóan, saját 
maguk tudásával értek el az akkori 
világ legmagasabb civilizációs szint-
jére, maguktól omoltak össze, mara-
dék kultúrájukat pedig a spanyol hó-
dítók pusztították el. Ha nem emel-
tek volna piramisokat, lehet, hogy 
már régen elfelejtettük volna őket. 

„Elképesztő szenzáció”, sulykol-
ják a filmben. „A LiDAR-adatok 
nélkülözhetetlenek a maja történe-
lem újraírásához” hallom tucat-
szor. A régészet nem segít, a fenn-
maradt írások és a mai maják sem. 
A régi maják őrzik a titkukat. Pedig 
valószínűleg sok tanulságot hordoz-
nának a ma embere számára.

Balázs Géza
nyelvész, néprajzkutató,  

egyetemi tanár, ELTE
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P ontosan ez volt az oka annak, 
hogy amikor merő szerencsé-
ből „újra felfedeztünk” egy 

különleges halkövületet a Magyar 
Földtani és Bányászati Szolgálat 
(MBFSZ) egyik kiállítási vitrinjé-
ben, nem mentünk el mellette szó 
nélkül. Akkortájt azonban még nem 
számítottunk arra, hogy a hal rend-
szertani leírásán túl bármi érdemle-
geset megtudhatunk a témában. 
Ebben azonban – mint az később ki-
derült – nem volt igazunk, de ne 
szaladjunk ennyire a dolgok elé. 
Mindenekelőtt nézzük meg, hogy 
mit is találtunk a MBFSZ vitrinjé-
ben 2017-ben!

Gyanús volt az orra
A Dapediiformes halrend a sugaras
úszójú halak egy kihalt ága, tagjai 
egykor világszerte benépesítették a 
tengereket a triásztól a juráig. A rend 
képviselői sajátos anatómiai bélyege-
ik révén – kellően ép fosszíliák ese-
tén – aránylag könnyen és gyorsan 
azonosíthatók. Testük oldalról lapí-
tott, az úszók nélkül kerekded kör-
vonalú, fejük rövid, háti és fark-
alatti úszójuk alapja szegélyszerűen 
hosszú lefutású. Többféle pikkelytí-
pus boríthatja testüket, némelyik 
forma testén pedig nincs is min-
denhol pikkelyborítás. Fogazatuk 
nagyon eltérő lehet, ez is mutatja, 
hogy az ebbe a rendbe sorolt halak 

EGY ŐSKORI HALREND KIHALÁSA

KI LAKIK AZ ÚRKÚTI 
MANGÁNGUMÓBAN?

táplálkozása igencsak változatos 
volt. Méretük az egészen kicsitől 
(~5 centiméter) a mintegy 2 mé-
teresig terjedt.

A MBFSZ vitrinjében levő 
fosszília meghatározásához először 
alaposan meg kellett ismernünk a 
példány történetét, bízva abban, 
hogy lényeges információra lelünk. 
A halat a Bakonyban, Úrkúton ta-
lálták a helyi, 2016ban bezárt 
mangánbányában, mely mangán-
kincs keletkezése a korajura toarci 
(183–175 millió évvel ezelőtti) kor-
szakára tehető. Sajnos a hal megtalálá-
sának időpontja nem ismert, sőt pontos 
mélységadat sem rendelhető hozzá, any-
nyi tudható csupán, hogy a III. aknából 
került elő. Némi kutakodás után azt 
találtuk, hogy a példány illusztratív 
minőségére már mások is felfigyeltek. 
Legkorábban CsehNémeth József áb-
rázolta a halat A mangánérc című mun-
kájában (1966) – nyilvánvalóan  véletle-
nül – fejjel lefelé. A képhez a szerző 
mindösszesen annyit írt: „Ganoid hal-
maradvány a karbonátos mangánércben”. 
Később, 2000ben és 2004ben is szü-
lettek olyan tudományos munkák, 
melyek szintén ábrázolták a példányt, 
ám a halat egy másik csoportba, a 
Pycnodontiformes rendbe sorolták.

Az úrkúti példány egy mangángu-
móban őrződött meg, létét annak ket-
tétörése fedte fel. Noha a gumó fel-
nyitásakor keletkezett törésvonalak 

némelyike keresztülment magán a ha-
lon is, a fő törés a teste mellett haladt 
el, egy domború és egy homorú felet 
létrehozva. Sajnos a példányon már 
mutatkoztak a mangán oxidációjának 
jelei, ezért annak elkerülése végett, 
hogy a halat a mangán további oxidá-
ciója tönkretegye, a gumó mindkét fe-
lét polivinilbutirállal konzerváltuk.

A halon egyértelműen megfigyel-
hetők a Dapediiformes rend bélye-
gei, s minthogy a rendbe mindössze 
egyetlen ismert halcsalád, a Dapediidae 
tartozik, tovább szűkíthettük a kört 
a hal kiléte felett. A koponya 
csontjainak java körvonalában is 
látható, az állkapocsban ülő egyszerű, 
kúpos fogak jól megfigyelhetők. 
A testet borító, egységesen vastag, 
csillogó, a felületükön zománcszerű – 
ganoidnak nevezett – pikkelyek más 
pikkelytípussal nem téveszthetők 
össze. Az úszók egy része szintén 

Noha Magyarország fosszilis halainak kutatástörténete nagyon szerteágazó, mégis igen kurtának 
mondható. E maradványok alulkutatottságának oka jobbára az, hogy a halak csonttani anatómiája sok 
esetben roppant bonyolult, egyes primitív sugarasúszójú halak koponyája akár száznál is több csont-
ból állhat, továbbá ezek az állatok jellemzően keveset árulnak el egykori környezetükről és az abban 
zajlott eseményekről. Ezt tovább tetézi, hogy a hazai leletanyagban igencsak ritka az olyan eset, ami-
kor egy elpusztult őshal teteme nem esett szét, és egységében, egy artikulált testfosszília formájában 
maradt ránk. Ez különösen igaz a földtörténeti középidő, a mezozoikum üledékeire, mely hazánkban 
számtalan lelőhelyen kutatható. Éppen ezért, amikor ebből az időszakból mégis felbukkan országunk 

valamely lelőhelyéről egy egységében megőrződött hal, az megérdemli a kiemelt figyelmet.

Az úrkúti III. akna helye



Lägerstattennek nevezett lelőhelyekről. 
Az ilyen lelőhelyeken kiemelkedően 
nagy mennyiségben kerülnek elő kü-
lönlegesen ép ősmaradványok, ami a 
kedvező fosszilizációs környezet ered-
ménye (a Dapediummaradványok te-
kintetében Angliában, Franciaország-
ban, Belgiumban, Olaszországban és 
Németországban találhatók ilyen lelő-
helyek). Az ebbe a génuszba tartozó 
halak feje rövid, a kerekdedovális test 
teljes egészét rombusz alakú, ganoid 
pikkelyek jól záródó rendszere fedi. 
Ép példányokon a koponyacsontok ja-
vát szintén csillogó ganoin díszítés bo-
rítja. A háti és farkalatti úszó alapja a 
halrendre jellemzően hosszú lefutású. 

A jó állapotban megőrződött 
Dapedium-példányok esetében a fo-
gazat is kiválóan tanulmányozható. 
A fogak egyszerűek és kúposak, ami  
generalista táplálkozásmódú, azaz 
sokféle környezetben,  sokféle táplálé-
kon megélni képes fajra  utal, esetleg 
fakultatív durofágiával (azaz kemény 
héjú táplálék fogyasztásával) kiegé-
szítve. Az élelemforrások elérhetősé-
gének változása vagy a versenytársak 
megjelenése esetén a durofágia átse-
gíthette ezeket a halakat a kompetíció 
nehezén (minthogy fogaik minden jel 
szerint részben még erre a táplálko-
zástípusra is alkalmasak lehettek). 
Ugyanakkor létezik egy különleges ős-
maradvány: egy Lytoceras-ammonitesz, 
benne egy Dapedium tetemével. Ez a le-
let arra utalhat, hogy az ammonitesz 
tetemét a hal dögevőként csócsál-
hatta meg, ám a potyalakoma a hal 
életébe került.

A Dapedium-fajokat (és a Dapedii
formes rend többi tagját) érintő szak-
irodalom nagyon régre nyúlik vissza. 
Ez egyfelől örvendetes, ugyanakkor 
magában hordoz egy komoly problé-
mát: a korai Dapediumjelentések nem 
mindegyike rendelhető a génuszhoz 
teljes bizonyossággal, hiszen a majd-
nem 200 éves könyvek aránylag sze-
gény illusztrációi nem térnek ki azokra 
az apró anatómiai különbségekre, me-
lyek a különböző génuszok elkülöní-
tése tekintetében kulcsfontosságúak. 
Ez alapján sejthető, hogy a Dapedium 
további előfordulásai várhatók egy ko-
moly revízió esetén.

Mindehhez mit tesz hozzá az úrkúti 
példány? A válasz sajnos az, hogy nem 
sokat. A példány alapjában véve közel 
sem olyan jó állapotú, mint például a 
németországi híres posidoniás pala ko-
rajura maradványai, így fajszinten 
nem meghatározható. Az, hogy ez a 
génusz első leírása a Kárpátmedencéből, 
csupán a hazai mezozóos halleletanyag 
elhanyagoltságát jelzi. Ezen a ponton a 
munkánk még nem ért sokat, ezért át 
kellett tekintenünk a teljes halrend 

megőrződött, bár mind rossz állapo-
túak. A hal testének részeit egyesével, 
kimerítő alapossággal vizsgáltuk 
meg, beleértve a koponya csontjait, 
az úszókat, sőt, a pikkelyek sajátossá-
gait is. A test karakterei egyértelmű-
sítették, hogy az úrkúti lelet az emlí-
tett rend Dapedium génuszához tarto-
zik, mely talán a legalaposabban ku-
tatott mezozoikumi halak egyike.

Egyetlen anatómiai bélyeg ejtett ben-
nünket gondolkodóba: a hal „orra”, 
pontosabban az orrnyílás környéke, 
melyhez mintha egy szarvszerű kis 
nyúlvány tartozna. Ilyesmi az ismert 
Dapedium-fajokon nincs, ezért meg 
kellett vizsgálnunk annak lehetőségét, 
hogy ez a képlet nem utalhate esetleg 
egy új fajra. A koponyát alkotó páros és 
páratlan csontok egyenkénti számbavé-
tele során végül arra a következtetésre 
jutottunk, hogy ez a képlet valószínű-
leg nem más, mint a csontok enyhe el-
mozdulásának következménye. Összes-
ségében véve a példány faji szintű meg-
határozása azonban sajnos nem lehetsé-
ges a mangángumó felnyitásakor a 
testben keletkezett károk miatt. 

Vajon mit árul el a mangángumóban 
lelt maradvány az egykori korajura 
úrkúti őskörnyezetről vagy hozzá-
tesz-e valamit ahhoz, amit a Dapedium 
génuszról eddig tudtunk?

Páncélpikkelyekkel felvértezve
Magát a Dapedium génuszt 1822ben 
írták le, felfedezése az angliai hely-
színhez, Lyme Regishez köthető. 
Leletei Európából a késő triásztól a kö-
zépsőjuráig ismertek, többnyire a 

A kettétört mangángumóban megőrződött Dapedium sp.

Az úrkúti példány testét fedő ganoid pikke-
lyek alkotta páncélzat részlete
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rendelkező tengeri gerinctelen fajok 
mintegy 80 százaléka kipusztult. 
Ez szoros összefüggésben áll a Közép
Atlanti Magmás Provincia ekkortájt 
erősen megnövekedett vulkanikus ak-
tivitásával. Ez utóbbi jelenség közben 
keletkezett elképesztő mennyiségű 
széndioxid olyan következményekkel 
járt, melyek világszerte végzetes ha-
tást gyakoroltak a sósvízi élővilágra: 

fosszilis rekordját. Elkezdtük össze-
szedni a megalapozottnak tekinthető 
Dapediiformes jelentéseket, és ami-
kor az összegyűlt adatokat rendsze-
reztük, egy olyan kép kezdett el ki-
bontakozni előttünk, ami jóval távo-
labbra mutatott, mint ameddig koráb-
ban eljutottunk.

A triász és a jura határán
A Dapediiformes rend egyetlen csa-
ládjának, a Dapediidaenak kilenc 
génusza ismert, ezek a középsőtriásztól 
a későjuráig éltek. Ez alatt a hosszú 
periódus alatt, a triász és a jura hatá-
rán, nagyjából 200 millió évvel ezelőtt 
azonban a földi élet szempontjából ki-
emelkedően fontos esemény zajlott 
le: a triász végi kihalási esemény. 
Az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Általános és Alkalmazott Földta-
ni Tanszékének munkatársa, az 
MTA–MTM–ELTE Paleontológiai 
Kutatócsoport vezetője, Pálfy József e 
kihalási esemény szakértője, ezért 
szakértelme ezen a ponton nélkülöz-
hetetlen volt a munka szempontjából. 

A földi élet a fejlődése során öt ki-
emelkedően nagy kihalási eseményen 
esett át. A rendelkezésre álló fosszilis 
leletanyagok tükrében kijelenthető, 
hogy a triász végi kihalási esemény 
(más néven triászjura kihalási ese-
mény, utalva arra, hogy a triász és a 
jura határán történt) során a vázzal 

extrém szintig fokozódó üvegházhatás, 
az óceánok elsavasodása (acidifikációja) 
és oxigényhiánya (anoxiája). Mind-
emellett a vulkanizmus következtében 
hirtelen felszabaduló nagy mennyisé-
gű metán komoly felmelegedést oko-
zott a mélyebb vizekben is, nem kí-
mélve az ottani életformákat. 
Egy ilyen mértékű globális esemény-
sorozat nemcsak a tengeri élővilágot 
érintette, hanem komoly károkat oko-
zott a szárazföldi életközösségekben is.

A helyzet drasztikussága elle-
nére a Dapediiformes rend si-
kerrel átvészelte ezt az idősza-
kot, így lehetőségünk nyílt 
megvizsgálni, hogy a képvise-
lői közül melyik milyen adott-
ságokkal rendelkezett a triász 
végi kihalási esemény előtt és 
után. A kihalási esemény előtt 
a „küzdőringben” levő öt 
génusz küllemét és életmódját 
tekintve korántsem volt egysé-
ges, lássunk is néhány példát! 
A Dandya kicsi, néhány centi-
méteres dapediiform halacska 
volt, testét vékony, csak ke-

véssé ellenálló pikkelyek borították. 
A Sargodon már egy jelentősen na-
gyobb, közel egyméteres hal volt, 
ám a testet borító pikkelyek a farok 
irányában igencsak elvékonyodtak. 
Az ugyancsak kicsi Hemicalypterus tes-
tének hátsó felén tulajdonképpen nem 
voltak pikkelyek. A Scopulipiscist egyet-
len töredékes koponyalelet alapján is-
merjük, ezáltal nincs információnk 

A Dapedium művészi rekonstrukciója (THIESS ÉS HAUFF, 2011 UTÁN MÓDOSÍTVA)

� Egy Lytoceras-ammonitesz tetemén 
 lakmározó Dapediumok

(KNUT MAIBAUM ILLUSZTRÁCIÓJA)

A Lytoceras-ban rekedt Dapedium fosszíliája �



sem a pikkelyeiről, sem a fogazatáról, 
annyi azonban biztos, hogy ez volt a 
legnagyobb ismert Dapediiformes 
hal: közel két méteresre nőhetett. 
A Dapedium, mely génuszba az úrkúti 
lelet is tartozik, átlagosan 15–25 centi-
méteres testét teljes egészében vas-
tag, ganoinnal szilárdított pikke-
lyek borították. Érdekes módon ek-
kor a Dapediiformes halak közt 
táplálkozási szempontból több specia-
lista is akadt: a Sargodon gerinctelenek, 
a Hemicalypterus pedig minden jel sze-
rint növényi táplálék fogyasztására spe-
cializálódott. Közülük csupán a köze-
pes testméretű, generalista táplálkozá-
sú, egész testfelületén páncélszerű pik-
kelyekkel felvértezett Dapedium élte túl 
a triász végi kihalási eseményt.

A talpra állás időszaka
Közvetlenül a kihalási esemény után 
a szóban forgó halrend tagjaira a 
Dapedium bélyegei voltak a jellem-
zők, s csak később, a jura második fe-
lében jelentek meg ismét ettől eltérő 
dapediiform halak. Hogy mire utal 
mindez? A triász végi kihalás után több 
vízi hüllőforma (Ichthyosauriák, tenge-
ri krokodilok stb.) is élt a tengerekben, 
melyek ragadozóként a különböző élet-
közösségek halállományát tizedelhet-
ték. Egy jól záró, vastag elemekből álló, 
egész testet beborító pikkelyzet komoly 
védelmet jelenthetett e ragadozókkal 
szemben, ami kritikusan fontos egy 

kihalási eseményt követő „talpra állási 
időszakban”. A táplálkozás is kiemelten 
fontos egy állatcsoport változó környe-
zetben való túlélése szempontjából. 
Egy specialista (mint amilyen a csipkés 
szélű, lapos fogú Hemicalypterus) sokkal 
inkább függ táplálékforrásától, mivel 
nagyban alkalmazkodik annak fo-
gyasztásához (például speciális fogazat-
tal), míg egy generalista (mint a 
Dapedium az egyszerű, sokféle táplálék 

fogyasztására alkalmas, kúpos fogai-
val) egyszerűen elkezd valamilyen má-
sik táplálékforrást preferálni a túlélés 
érdekében. Lehetséges, hogy a testmé-
retnek is fontos szerep jutott a triász 
végi esemény után, hiszen a túl nagy 
(a Sargodon és a Scopulipiscis) és a túl ki-
csi (a Dandya és a Hemicalypterus) test-
méretnek is megvannak a hátrányai 
egy hirtelen és drasztikusan megvál-
tozott környezetben.

Következtetéseink alapján a Dapedii
formes rend evolúciója során a triász 
végi nagy kihalási esemény kiemelke-
dően fontos mérföldkő volt. Kegyetlen 
szűrőként mért halálos csapást a 
Dapediiformes rend több tagjára is, 
mely megmérettetésen csak a Dapedium 
génusz tudott helytállni. Ez alapján 
úgy véljük, hogy a dapediiformok 
törzsfejlődése jól mutatja: a pikkelyzet, 
a táplálkozási stratégia és a testméret 
igen fontos egy halcsoportnak ahhoz, 
hogy egy nagyobb kihalási eseményt 
sikeresen túléljen. Ez a séma talán más 
vízi gerincescsoportban is felfedezhető, 
ám ehhez mindenképp rengeteg reví-
ziós munkára van szükség, amely ala-
posan összegzi egy adott rendszertani 
egység leletanyagát. Ez persze nem ke-
vés idő és energia, hiszen sokszor 
sokszáz oldalas vagy akár száz évnél is 
régebben íródott könyvekből kell ki-
szűrni az információkat.

Szabó Márton

A Dapediiformes halrend evolúciója. Balról az első öt génuszból négy pályafutása 
hirtelen ér véget a triász–jura határon!

A régi könyvek közléseinek problematikája. Felső sorban: Dapediiformes-halak 2015-ből (balra) 
és 1991-ből (jobbra), míg az alsó sorban egy kérdéses illusztráció 1846-ból. Jól látható, hogy az 

alsó ábra milyen kevés részletet ábrázol. 
(NICHOLSON, 1846; THIES, 1991; THIES ÉS WASCHKEWITZ, 2015 UTÁN MÓDOSÍTVA)
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A kutatásaihoz, utazásaihoz 
pénzügyi forrásokat írásai és 
előadásai honoráriumaiból 

teremtette elő, de Gabonban olajfúró-
tornyokon, Alaszkában hűtőházakban 
fizikai munkát  vállalt, hogy előte-
remtse a szükséges anyagi eszközöket. 

Mindig nagy figyelmet fordított a 
külhoni magyar emlékek felkutatá-
sára. Elmélyült búvárkodásokat vég-
zett a földrajz tudománytörténete 
tárgykörében. Ezek az ismeretek és 
élmények érlelték meg benne a gon-
dolatot, hogy létrehozza azt az in-
tézményt, mely a geográfia muzeá-
lis relikviáit kutatja fel, őrzi meg és 
mutatja be a nagyközönségnek. 
Az ötletet első ízben Teleki Pál ve-
tette fel 1911-ben a Földrajzi Közle-
mények hasábjain. Teleki nyugat-
európai levéltárakban és múzeu-
mokban kutatott, hogy elkészítse a 
Japán-szigetek cartographiájának története 

A 25 ÉVE ELHUNYT BALÁZS DÉNES EMLÉKEZETE

A MÚZEUMALAPÍTÓ 
TUDÓS

című nagy művét. Munkája során 
tapasztalta, hogy Itáliában, Hollan-
diában, Nagy-Britanniában, Német-
országban, Franciaországban meny-
nyire megbecsülik a földrajzi utazá-
sok, felfedezések relikviáit. 

Az első világháború kitörése miatt a 
szép terv nem valósulhatott meg. 
Később Cholnoky Jenő földrajzpro-
fesszor hatalmas fénykép- és diagyűj-
teményt hozott létre régi magyar 
utazók hagyatékából, de az anyag 
nagy része a háború idején, majd az 
azt követő zavaros években elkalló-
dott. Évtizedeken keresztül minden 
igyekezet, minden törekvés kudarcba 
torkollott, hol anyagiak hiánya, hol 
politikai, hol emberi okok miatt. 

Új élet a Wimpffen-kúriában
Balázs Dénes 1978-ban vetette fel is-
mét a múzeumalapítás gondolatát a 
Magyar Földrajzi Társaság és Érd 

város vezetőinek. Nemcsak írásos ja-
vaslatot tett, hanem minden javadal-
mazás nélkül, sok ezer munkaórát 
áldozott a nemes cél megvalósítása 
érdekében. 

Balázs Dénes soha nem törekedett címekre, rangokra, pozíciókra. Földrajzi tudományos utazásait 
állami ösztöndíjak nélkül, rengeteget nélkülözve, nagyon nehéz körülmények között valósította meg 
példaképéhez, Kőrösi Csoma Sándorhoz hasonlóan – nem véletlen, hogy a székely világjáró arc-

képe, Budai György fametszete függött íróasztala felett.

Balázs Dénes és Kubassek János Teleki Pál  
szobra előtt Érden Tevés expedíció a Tibeszti-hegységben a Soborom-kráter kutatására

Balázs Dénes Érdligeti otthonában, 1982 
(FOTÓ: HANCSOVSZKI JÁNOS)

2.
rész
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s amikor három évtizedes sikertelen ké-
relmezés után Harmat Béla polgármes-
ter közbenjárására 1991-ben felszerelték 
lakására a telefont, a Magyar Postától 
visszautalt pénzt átutalta a múzeum-
nak, azzal a megjegyzéssel, hogy „hasz-
náljátok fel múzeumi célokra belátásotok 
szerint”. Nem feledhetjük el, hogy ami-
kor anyagi gondok miatt a megvalósí-
tás megállt 1981-ben, minden megta-
karított pénzét, százezer forintot – ak-
koriban egy vadonatúj Lada személy-
gépkocsi árát – ajánlotta fel múzeumi 
célokra. Önzetlenségét, szerénységét 
csak áldozatkészsége múlta felül. 

Az ő szellemisége tükröződik a Magyar 
utazók, földrajzi felfedezők, és a Kár-
pát-medence tudományos feltárói című, 
többször megújított kiállításainkon. 
Ő vetette meg az alapjait könyvtá-
runknak, fénykép- és diatárunknak 
és térképgyűjteményünknek. 

Egyetemistaként kapcsolódhattam 
be a gyűjtőmunkába, 1979-ben, s he-
tente láthattam, milyen heroikus 

erőfeszítéseket tesz a nemes célok érde-
kében. Barátságos, szeretetreméltó egyé-
nisége rendkívüli kitartással és szorga-
lommal párosult. Kiválóan beszélt ango-
lul, németül, de jól tudott oroszul s fran-
cia és spanyol nyelven is írt és olvasott. 

Könyveiben, cikkeiben megkülön-
böztetett figyelmet fordított a termé-
szeti értékek megőrzésére. Számos 
írásában emelt szót földtani, geológiai 
kincseink megóvásáért, a Kárpát-
medence, az Aggteleki-karsztvidék 
és szűkebb hazája, Érd és környéke 
természeti értékei megismertetéséért. 

Az általa megfogalmazott „élő 
múzeum” gondolata nagyon fontos 
vezérfonala munkánknak. Balázs 
Dénes kezdeményezésére az Érdi 
Napok keretében 1985 óta minden 
évben rendezünk tudománytörténe-
ti konferenciát a társtudományok 
képviselőinek közreműködésével. 

Balázs Dénes példát adott abból, 
hogy a különböző szakterületek kép-
viselőinek együttműködése viheti 

Feleségével, Sprincz Vilmával önzet-
lenül, minden ellenszolgáltatás nélkül 
írták levelek százait s folytattak olykor 
teljesen reménytelennek tűnő tárgyalá-
sokat a hivatalok illetékeseivel. S ami a 
vagyonos arisztokrata földrajztudós-
nak és tekintélyes professzoroknak hét 
évtizeden át próbálkozva nem sikerült, 
azt Balázs Dénes megvalósította! 
Becsei József földrajzprofesszor hatha-
tós közbenjárásával – ötesztendős szer-
vező munka eredményeként – 1983-
ban Érden nyithatta meg kapuját a Ma-
gyar Földrajzi Gyűjtemény, mely öt évvel 
később megkapta a múzeumi rangot. 

A hajdani Wimpffen-kúria, a klasszi-
cista stílusú XIX. századi műemlék jel-
legű épület ma teljes egészében múzeu-
mi célokat szolgál, s öt állandó kiállítás-
sal várja látogatóit. Nemcsak közgyűj-
teményi szerepe van, hanem eleven 
szellemi műhely, ahol évről évre tudo-
mányos konferenciákat szervezünk, 
időszakos kiállításokat rendezünk, s ha-
vonta tartunk tudományos ismeretter-
jesztő előadásokat a Múzeumbarát 
Körben. Kiállításaink, múzeumpeda-
gógiai programjaink, kiadványaink, s a 
múzeumkert szobrai idegenforgalmi 
vonzerőt jelentenek Érd Megyei Jogú 
Városnak, mely a kezdetek óta folya-
matosan biztosítja a fenntartás és a fej-
lesztés feltételeit. A műemlék jellegű 
épület teljes rekonstrukciója és európai 
uniós pályázatok felhasználásával való 
kibővítése lehetővé tette, hogy több 
mint 1000 négyzetméteren mutathat-
juk be a geográfia muzeális relikviáit. 
A múzeum őrzi Cholnoky Jenő, Prinz 
Gyula, Germanus Gyula hagyatékát és 
a geográfia számos muzeális relikviáját. 
Érd önkormányzata felismerte és mesz-
szemenően támogatta munkánkat, 
mely nemcsak a település lakosaira su-
gárzik ki, hanem a határokon túl is elis-
mertté teszi Érd nevét és a magyar föld-
rajzi felfedezők teljesítményeit.   

Az életmű páratlan értékei
Balázs Dénes semmilyen hivatali posz-
tot, fizetett állást nem foglalt el, de egy 
évtizeden át önzetlenül, minden ellen-
szolgáltatás nélkül, fáradhatatlanul dol-
gozott a múzeum érdekében. Életre 
hívta a földrajz tudománytörténetének 
periodikáját, a Földrajzi Múzeumi Ta-
nulmányokat (1985) s az ő kezdeménye-
zésére és szerkesztésében jelent meg a 
Magyar utazók lexikona (1993). Semmi-
lyen személyes előnyt nem fogadott el, 

A Magyar Földrajzi Múzeum épülete (Érd)

Sátorverés Kanada boreális őserdejében
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nem tette lehetővé a hivatalos ün-
nepségen való részvételt.  Halála 
előtt már súlyos betegen vehette át a 
Szent Györgyi Albert-díjat.

Elő ízben 2007-ben szülővárosában, 
Debrecenben a Déri Múzeumban 
Mező Szilveszter geográfus-muzeoló-
gus rendezett nagy sikerű életmű kiál-
lítást Balázs Dénes emlékére Hátizsák-
kal és bakancsban a Föld körül címmel. 

A világjáró geográfus kutatóútjai-
nak dokumentációs, irat- és képha-
gyatékát, valamint néprajzi gyűjte-
ményét végrendeletében a Magyar 
Földrajzi Múzeumnak ajándékozta. 
Lendvai Timár Edit kurátor 2014-
ben valósította meg  a megújult érdi 
múzeum tetőterében a 3276 expedíci-
ós nap – Balázs Dénes újraolvasva cí-
mű reprezentatív kiállítást, mely át-
fogó képet ad a polihisztor tudós 
sokoldalú munkásságáról. 

Közadakozásból, számos önzetlen 
ember hozzájárulásából – állami támo-
gatás nélkül – születésének 75. évfor-
dulóján készült el teljes alakú bronz-
szobra, Domonkos Béla érdi szobrász-
művész alkotása. A bronz anyag- és az 
öntés költségeit Balázs Dénes önzetlen, 
segítőkész tisztelői adták össze. A háti-
zsákot vállán viselő, céljai felé kitartó-
an haladó tudós szoboralakja reményt 
és ösztönzést jelenthet mindazok szá-
mára, akik hajlandók áldozatot vállal-
ni céljaik elérése érdekében. A legön-
zetlenebb érdi lokálpatrióta és múze-
umalapító tudós földrajztanárok nem-
zedékeinek adott szellemi útravalót s a 
szocializmus korlátozott, mestersége-
sen bezárt időszakában nyitott ablakot 
a világra. Utazásaival bebizonyította, 
hogy a legnehezebb feltételek közepet-
te is lehet eredményeket elérni.  

Balázs Dénes kivételes személyisé-
ge egyedülálló a földtudományok 
történetében. Állami intézményi 
háttér nélkül, önerőre támaszkodva, 
személyes kapcsolatrendszereket ki-
építve valósított meg olyan célokat, 
melyek a nyugati világ tudósai szá-
mára is elérhetetlenek voltak. 

Cholnoky Jenő hagyatékának át-
adásakor Cholnoky Tibor, Kossuth-
díjas egyetemi tanár – a Budapesti 
Műszaki Egyetem egykori rektora – 
úgy vélekedett Balázs Dénesről, hogy 
a magyar földrajz történetében nem 
volt még egy olyan áldozatkész sze-
mélyiség, mint ő, aki szerény anyagi 
helyzete ellenére oly sokat adott a 

előre a világot. Szintézisalkotó képes-
sége részletekbe menő, aprólékos ku-
tatásokon alapult. Viszontagságos és 
fordulatokban gazdag élete során 
megtanulta, hogy nem a személyes 
konfliktusok gerjesztésével, hanem 
az együttműködéssel és a közös mun-
kával lehet a nemes célokat elérni. 
Senkinek nem ártott, senkit nem bán-
tott, senkitől nem vett el posztot, ösz-
töndíjat, lehetőséget. S bár irigyei oly-
kor akadtak, ellenségei nem voltak.  

Teljesítményei mérlegének serpe-
nyőjén 168 ismeretterjesztő cikk, 159 
tudományos dolgozat, valamint 27, 
magyar, lengyel, német, bolgár és 
szlovák nyelven több mint egymillió 
példányban megjelent könyv jelenti 
az igazi súlyt. Személyét és munkás-
ságát a szakmai szervezetek, a Ma-
gyar Földrajzi Társaság, valamint a 
Magyar Karszt- és Barlangkutató 
Társulat messzemenően elismerte. 

A múzeum létrehozásáért 1986-ban 
Móra Ferenc-díjat kapott, 1989-ban 
Érd Város Díszpolgárává választotta. 
A Magyar Köztársaság Érdemrend 
Tiszti Keresztje kitüntetést 1992-ben 
Kálmán Attila államtitkár a lakásán 
adta át, mert a tudós egészségi állapota 

köznek, s aki ilyen gazdag életművet 
hagyott az utókorra –  messze vala-
mennyi pályatársa fölé emelkedett. 

A legnagyobb világjáró
Kádár László debreceni egyetemi föld-
rajzprofesszor 1983. június 27-én az el-
sők között tekintette meg a kiállítást s 
a véleményét így fogalmazta meg:

„A Magyar Földrajzi Társaság 111 éves 
fennállásának egyik régen várt, legki-
emelkedőbb eseménye e Múzeum és első 
kiállításának megnyitása. Méltó emléket 
állított vele nagy elődeinknek Balázs 
Dénes kortársunk, korunk fáradhatat-
lan legnagyobb világ járója. Az ő kitar-
tó munkája és hitvestársának hozzá 
méltó áldozatkészsége nélkül ez a 
nagyszerű intézmény aligha valósulha-
tott volna meg.”     

Gazdagon illusztrált, irodalmi ma-
gyar nyelvezettel megfogalmazott 
könyvei, tanulmányai, értekezései, 
ismeretterjesztő cikkei, előadásai, 
tudományos konferenciákon való 
szereplései, az alapos felkészülés és a 
kiemelkedő tárgyismeret követendő 
példái számunkra. Eszményképéhez, 
Kőrösi Csoma Sándorhoz hasonlóan 
a mai napig megbecsülik mindazok, 
akik fogékonyak a világjárás során 
szerzett természet és társadalomtu-
dományi ismeretek iránt. 

Balázs Dénes szerteágazó munkás-
ságának, a világ távoli tájait érintő 
utazásainak, egyedülálló életművé-
nek értékei ma is ösztönzők lehetnek 
számunkra.  

KubasseK János
a Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatója   

Balázs Dénes érem, Domonkos Béla alkotása

Balázs Dénes szobra a múzeumkertben 
Domonkos Béla alkotása
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A történet akkoriban kezdődött, amikor egy nor-
vég viking, Garðar Svavarsson, 861-ben óriási vi-
harba kerülve sodródott a sziget közelébe. Kopár 

lejtői és hófödte csúcsai miatt ekkortájt ragadt rá végleg 
a „Jégország” elnevezés is, pedig a későbbiekben érkező 
telepesek zöldellő völgyeket, kövér legelőket és halban 
gazdag folyókat is birtokba vettek ott. Bár az izlandi 
honfoglalók úgy érezték, hogy „vajcsöppek hullottak ott 
minden egyes fűszálról”, az erdőirtás, a túllegeltetés és az 
aktív vulkáni működés miatt már 870-930 közt drámai 
változások kezdődtek a környezetben. Hogy a 30 ezer 
fős népesség szükségleteit e problémák ellenére is biztosí-
tani tudják, rendszeres kereskedelmi útvonalakat tartot-
tak fenn Izland és Skandinávia közt, ahová gyapjút és 
szárított tőkehalat, továbbá az európai piacokon rendkí-
vüli luxuscikknek számító rozmáragyart szállítottak. 
Hasonlóan zord és kiszámíthatatlan körülmények közt 
élték mindennapjaikat a grönlandi viking telepesek is, 
akik fennmaradásuk érdekében szintén bőven kivették a 
részüket az ekkortájt virágzó rozmáragyar-bizniszből. 

Bár a grönlandi rozmárvadászatokról csont- és koponyatö-
redékek, értékes agyar-csecsebecsék és a híres viking sagák 
történetei is tanúskodnak, az izlandi konkurenciával kap-
csolatban már jóval nehezebb kibogozni a szálakat. Mivel 
napjainkban Izlandon nem élnek rozmárok, az egyik legvi-
tatottabb kérdés mostanáig az volt, hogy a helyi populáció 

VÉGZETES 
AGYARBIZNISZ

Az életük múlt rajta, hogy minden nyáron elérjék az Északi Vadászmezőket. Mivel kis hajóikon nem 
tudták másfél tonnás állattetemek sokaságát hazaszállítani, a vadászat során csak a legértékesebb 
anyagokat gyűjtötték be: az agyarral összenőtt állkapcsot a helyszínen levágták, a bőrt és a prémet 
lehúzták az elejtett rozmárokról. Az eladott agyarból sakkfigurák, övcsatok, feszületek és ékszerek 

készültek, legalábbis ameddig volt rá lehetőség.

eltűnése a viking vadászat követ-
kezménye lehetett, vagy a rozmá-
rok már jóval korábban otthagyták 
a fogukat egy katasztrofális vul-
kánkitörés vagy más környezeti ha-
tás miatt? Utóbbi esetben ráadásul 
még az is felvetődött, hogy az izlan-
di vikingeknek még vadászniuk 
sem kellett az agyarok exportjához, 
a rozmárcsontok megtalálása után 
elegendő volt pusztán begyűjteni az 
értékes árut. Egyesek szerint pedig 
még az is elképzelhető, hogy a szi-
geten nem éltek rozmárok már a vi-
king kor előtt sem, a vadászok pusz-
tán a vak szerencsének köszönhető-
en ejthették el néha az Izland körül 
kóborló grönlandi egyedeket.

A rozmárok 7500 éves stabil iz-
landi jelenlétét végül Xénia Keighley 
és kollégái bizonyították végérvé-
nyesen, akik építkezés, kotrás, ré-
gészeti feltárás vagy tengerparti 
erózió révén előkerült 34 nyugat-
izlandi csontmaradványt vetettek 
górcső alá. A 2019 őszén publikált 
eredmények szerint a monumentális emlősök Kr. u. 1213–
1330-ig voltak jelen a szigeten, azaz eltűnésük egyértel-
műen a vikingek megjelenéséhez és vadászatához köthe-
tő. A kutatók ráadásul nem várt módon azt is bizonyítani 
tudták, hogy ezek az emlősök a ma élő rozmároktól gene-
tikailag eltérő vonalat képviseltek, és a XIV. században 
nem pusztán odébb álltak a szigetről, hanem végleg kihal-
tak, egyedi génjeik ugyanis a ma élő rozmárokban nem 
fedezhetők fel. A sors fintora, hogy Bastiaan Star és kollé-
gáinak tavaly közölt tanulmánya szerint a rozmáragyar 
európai népszerűségének csökkenése végül a grönlandi 
viking kolóniák összeomlásához is hozzájárult, a rozmá-
rok után tehát a vikingeket is utolérte a végzet.

Farkas alexandra

Az izlandi rozmárok kihalása az erőforrások túlzott kiaknázásának 
egyik legkorábbi példája

A XII. századi, rozmára-
gyarból faragott lewisi 

sakkfigurák egyikét 
júliusban 280 millió forin-

tért árverezték el
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ben elért eredményei alapján méltán kapta meg idén a Nők 
A Tudományban Egyesület Kiválósági Díját kémia kategóri-
ában. A BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék tudo-
mányos munkatársával arról beszélgettünk, milyen szak-
mai és emberi tényezők vezették kutatóvá válásához és mi 
köze van a mikrohullámú sütőnek a vegyipari termékek és 

a gyógyszerek előállításához.

A KONYHAI MIKRÓTÓL  
A RÁK GYÓGYSZERÉIG

és csatlakoztam Keglevich György pro-
fesszor csoportjához, ahol más kutatá-
sok mellett foszfortartalmú vegyülete-
ket állítunk elő környezetbarát módon, 
mikrohullámú reaktorok segítségével. 
– Hogy jutott el a szennyvíztisztí-
tástól a gyógyszerek kutatásáig?
– Az egyetemnek nem úgy indultam 
neki, hogy a végén kutató leszek, de 
édesanyámról éppen akkor derült ki, 
hogy rákos, amikor elkezdtem a ta-
nulmányokat. Megtapasztaltam, hogy 
egy rákos betegnek mennyi gyógy-
szert kell szednie, mi mindenre van 
szüksége ahhoz, hogy jobb közérzete 
legyen, és persze bízik abban az ember, 
hogy majd felépül. Utólag kicsit cso-
dálkozom is, hogy emellett végig tud-
tam csinálni az egyetemet. Amikor 
már nagyon a vége felé járt, azt mond-
ta jó tanácsként, hogy tudja, nekem a 
nagynéném a példaképem és legyen az a 
célom, hogy őt túlszárnyaljam. Ezt vé-
gig gondolva arra jutottam, hogy va-
lami olyat szeretnék kifejleszteni, ami-
vel megváltom a világot, például meg-
találom a rák ellenszerét. Azóta persze 
tudom, hogy ez naiv elképzelés volt, 
már csak azért is, mert ilyen egyetemes 
szer nem létezik, minden típusú rákra 
más kell, ami segíthet. De ez irányított 
a gyógyszerkutatás felé.

– Az említett mikrohullámú reakto-
roknak mennyi közük van a konyhai 
mikróhoz?
– Tulajdonképpen abból indult ki az 
egész. A vegyészek is látták, milyen ha-
tékony az ételek melegítésére, és arra 
gondoltak, ha működik a konyhában, 
miért ne működhetne a laboratórium-
ban is? Az általuk összeállított anyago-
kat berakták a mikróba, de azok leg-
többször felrobbantak, baleseteket 
okoztak. Nem tudták ugyanis szabá-
lyozni a paramétereket.  Amikor már 
sikerültek a kísérletek, egyértelműen 
igazolható volt, hogy hatékonyabban 
játszódtak le a reakciók a hagyományos 
melegítéshez képest. A 2000-es évek 
elején jelentek meg azok a kémiai reak-
torok, amelyek működési elve teljesen 

– Önnek nem volt büdös a kémia? 
Ebben az esetben talán nem annyira 
rosszindulatú a kérdés, hiszen éppen 
szennyvizek vizsgálatával kezdett 
ismerkedni a vegyészettel. 
– Nagynéném vegyészmérnök és kör-
nyezetvédelmi analitikával foglalkozik. 
Harmadikos középiskolás koromban 
elhívott a cégéhez, hogy próbáljam ki 
magam, és hogy belelássak a tevékeny-
ségükbe. Először szándékosan szenny-
vizeket kellett vizsgálnom, mert ha ezt 
kibírom, nem lehet baj. Akkor még 
működött Budapesten a Hertz üzeme a 
Közvágóhídon és onnan is hoztak min-
tákat. Elismerem, hogy a téliszalámi il-
latú szennyvíz nagyon belém ivódott. 
Az első héten még teljesen beöltöztem, 
nehogy szennyvíz érjen bárhol is, de 
később enyhült ez a félelem. Aztán jöt-
tek olyan vizsgálatok, amik jobban fel-
keltették a figyelmemet: hozzáöntöt-
tünk valamit valamihez, az színes lett, 
kivált belőle valami stb. Megtanultam 
azt is, hogy ha a vízbe kerül valami, azt 
hogyan lehet kármentesíteni. Mindig is 
foglalkoztatott a környezetvédelem, és 
ezek után egyértelmű volt, hogy kémi-
át fogok tanulni a BME-n. Harmad-
éves egyetemista koromban kellett 
szakirányt választani, én a gyógy-
szeripari szakirányt választottam, 

Bálint Erika doktoranduszai körében 
(FOTÓ: TRUPKA ZOLTÁN)
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– Az emberek többsége valóban azt 
gondolja, hogy a foszfor káros, de 
nem így van. Nagyon sok gyógyszer-
hatóanyagban megtalálható, például a 
csontritkulás el leni szerekben is. 
A növényvédőszerek nagyrésze is 
foszfortartalmú. Mi többek között 
aminofoszfonátok előállítását tanul-
mányozzuk, melyek az emberi szer-
vezetben is megtalálható aminosa-
vak foszfor-analógjaiként többféle 
biológiai aktivitással rendelkezhet-
nek, mi ezt próbáljuk feltérképezni. 
Már vannak bíztató jelek, különösen 
rákos sejtvonalakon, gyulladáscsök-
kentőként, baktériumellenes szer-
ként. A következő 2-3 évben kiderül, 
mennyire lesz ez jó. Talán egyszer még a 
rákkutatásban is alkalmazható lesz.
– Fiatal kutatóként többféle elisme-
réssel rendelkezik. Mit jelent önnek 
a NATE Kiválósági Díja? 
– Korábban elnyertem a Bolyai Ösz-
töndíjat, a Kajtár-Hollósi Díjat, van-
nak sikeres OTKA-pályázataim. 
De amikor az MTA székházában át-
vehettem a NATE díját, nagynéném 
is jelen volt a díjátadón. Utána oda-
jött, megölelt és ennyit súgott a fü-
lembe: túlszárnyaltál! Eszembe jutott, 
amit édesanyám mondott, és akkor érez-
tem azt, hogy teljesítettem, amit kért. 

Trupka ZolTán

állítanak elő. Főleg fájdalom- vagy 
lázcsillapítókat, amik nagy mennyi-
ségben fogynak. Amikből éves szinten 
kevesebb hatóanyagot kell előállítani, 
mint például a nyugtatókból, ott meg-
felelő lehet a folyamatos mikrohullá-
mú reaktorok használata. Magyaror-
szágon a gyógyszergyártásban egyelő-
re még nem alkalmaznak ilyet, külföl-
dön viszont már bevált és jól működik. 
– Önök voltaképpen alapkutatást 
végeznek?
– Alapvetően igen, de együttműködé-
sünk van a Richterrel. Nemrég indult 
egy nagy pályázat, melyben a BME 
négy kara és különböző cégek közösen 
vesznek részt. Azért van szükség erre a 
nagyfokú együttműködésre, mert mi-
re a gyógyszermolekulánkból tabletta 
lesz és eljut a beteghez, rengeteg felté-
telnek kell megfelelni és rengeteg idő 
telik el. Ezért vannak a programban 
mérnökök, gépészek stb., hogy ezeket 
a rendszereket kiépítsék, mi vegyészek 
meg azért, hogy teszteljük a hatóanya-
gok előállítását. A lényeg egy olyan 
technológia kifejlesztése, amiben min-
den egyben van. Tehát megvannak a 
kiindulási anyagaink, berakjuk őket a 
reaktorba, létrejön a termék, van egy 
tisztító lépés, és mindez automatiku-
san megy. A végén pedig tablettázzuk, 
tehát minden egy folyamatban zajlik. 
Az USA-ban, az MIT-n már kifejlesz-
tettek egy ilyen rendszert és működik, 
tehát ott már gyártás folyik, nem alap-
kutatás. Magyarországon is ilyet sze-
retnének létrehozni. 
– Ahogy említette, foszfortartalmú 
vegyületekkel is foglalkoznak. Ennek 
az elemnek a felhasználása nem je-
lent kockázatot a gyógyszeriparban 
vagy akár a növényvédelemben? 

hasonló a konyhai mikróhoz. Annyi a 
különbség, hogy beépítettek különböző 
szabályzó elemeket. Keglevich profesz-
szor kutatócsoportja 2004 környé-
kén kezdett el mikrohullámú reakci-
ók tanulmányozásával foglalkozni. 
Én 2007-ben csatlakoztam hozzájuk. 
– Milyen kutatásokkal tesztelték a 
mikró előnyeit? 
– Olyan szintéziseket kezdtünk vizs-
gálni, amelyeknek a gyógyszeripar-
ban, a műanyagiparban vagy a nö-
vényvédő szerek előállításánál van je-
lentősége. Összevetettük a hagyomá-
nyos, olajfürdőben végzett melegítést 
a reaktoréval és azt találtuk, hogy az 
előbbinél általában több óra alatt ment 
le a reakció, míg mikrohullámú reak-
torban percek alatt. Ez azt is jelenti, 
hogy jóval kevesebb energiát használ-
tunk, másrészt nem adtunk a reakci-
ókhoz katalizátort és oldószert, továb-
bá szelektívebb volt az átalakítás. 

A gyógyszeriparban a hatóanyag 
mellett maximum 1 százalék szeny-
nyező lehet, aminek eléréséhez szá-
mos tisztítási lépést kell tenni, ami 
újabb költségeket és hulladékot jelent. 
A mikrohullámú reaktorban sok eset-
ben nem képződik vagy nem annyi a 
szennyező anyag, ezt mi is tapasztal-
tuk. Magyarországon először kétked-
ve fogadták az eredményeinket, meg 
egyáltalán a mikrohullámú reaktoro-
kat, de ma már szinte mindenhol hasz-
nálják ezeket a berendezéseket. 

Nagyon sokféle típus létezik belőlük, 
melyekkel főként laboratóriumi mére-
tű reakciókat lehet végezni. Méretnö-
velés szempontjából a folyamatos re-
aktorok jöhetnek szóba. A gyógyszer-
iparban például bizonyos hatóanya-
gokból éves szinten több száz tonnát 

Mikrohullámú reaktor 
(FOTÓ: MÁTRAVÖLGYI BÉLA)
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BESZÉLŐ KÉPEK

Az őszi alkony hűvös párát terített a levélhullástól neszező erdőre, a nedves avarszőnyegben hangtala-
nul járhatok. A lépéseim alatt süppedő puha réteg mesebeli élőlények otthona: egy színes levélen apró, 
hengeres testű, mozdulatlan forma rajzolódik ki zseblámpám fényében. Közeledésemre megmoccan, 
és az állat hasának vonalában megszámlálhatatlanul sok rövid lábacska elevenedik meg. Sűrűn elhe-
lyezkedő lábaik hullámszerűen igyekeznek egymás után, lassan gördítve tova hosszúkásra nyúlt gazdá-
jukat a sötétben. Az erdők egyik legkülönlegesebb talajlakó élőlényével, egy ezerlábúval találkoztam.  

EZER LÁBBAL AZ 
AVARBAN

A szokatlan megjelenésű ezerlábúak az ízeltlábúakhoz tartozó ikerszelvényesek (Diplopoda) osztályának ősi szárazföldi állatai. 
A csoportba jelenleg 12 000 leírt faj tartozik, hazánkban pedig több mint 100 fajuk ismert. Testük fejre és szelvényezett törzs-

re oszlik: nevüket az egyenként két szomszédos szelvény összeolvadásából keletkezett úgynevezett ikerszelvényekről kapták, amelye-
ken (az első néhány kivételével) így 2 pár ízelt lábat viselnek. Ezek száma változatos, a világrekorder egy 750 lábat viselő, mindössze 
néhány centiméteres amerikai faj, azonban találhatunk köztük 20 cm-nél hosszabb testűeket is. Hazai ezerlábúfajaink kisebbek: a leg-
nagyobb termetű, sokszor kellemetlen szagot kibocsátó vaspondrók sem nőnek néhány centiméternél hosszabbra. Az ezerlábúak éjjel 
aktív talajlakó állatok, elsősorban korhadékevők, ily módon fontos szerepet töltenek be az erdei ökoszisztéma körforgásában.  A lehul-
lott avarlevelek aprításához elsőként látnak hozzá, kaput nyitva ezzel a többi lebontó szervezetnek – pl. fonálférgeknek –, a sort pedig 
baktériumok milliárdjai zárják. Egy érdekes számítás szerint erdeink 1 négyzetméter talajfelszínén átlagosan 670 egyed él, ami egy hek-
tár erdőre kivetítve csaknem 7 millió példányt jelent. Ugyanakkor egyes hazai, égeres láperdőkben egy hektáron több mint 32 millió 
egyed is összegyűlhet, amelyek össztömege 175 kg-ot tesz ki. Nem is gondolnánk micsoda varázslatos témák várnak minket odakint.

Potyó Imre

1

2
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1. Az ikerszelvényesek többsége igényli a magas páratartalmú nyir-
kos helyeket, ezért csak sötétedéskor másznak elő. A nedves levélfel-
szín káprázatos csillogásban jelenik meg a keresgélő szövő-ezerlábú 
(Chordeumatida) körül, a vaku ellenfényének köszönhetően. Korsós 
Zoltán szakértő szerint az ezerlábúak határozása rendre, családra 
viszonylag könnyen megy, de azon belül a fajok elkülönítéséhez mikro-
szkópos vizsgálatokra és sokszor boncolásra van szükség. A hímek 7. 
szelvényén lévő lábak bonyolult elő- és utóivarlábakká módosultak: ezzel 
juttatják spermájukat a nőstények ivarnyílásába. Felépítésük fajra jellem-
ző, és sok esetben ez az egyetlen határozó bélyeg. A petéből kikelő fiatalok 
három lábpárral rendelkeznek, majd sorozatos vedléssel egyre több szel-
vénnyel, illetve lábpárral gazdagodnak egészen az ivarérettség eléréséig, 

míg mások tovább, teljes életükben, több évig is növekedhetnek.  

2. Kültakarójuk a kitin mellett rendszerint mésztartalmú is, ami kel-
lően merevvé teszi homlokukat, ez pedig a szerves törmelék vagy a 
talajszemcsék közti mozgásukat segíti elő. Összetett szemük nincs, 

halmazszerűen megjelenő pontszemekkel látnak. 

3. Ha megzavarják őket, rendszerint összegömbölyödve, keményebb 
kutikulájukat kifelé mutatva védekeznek támadójuk ellen.

4. Miután elmúlt a veszély, óvatosan kitekerednek, amit gondosan 
betájolt vakuval és erős nagyítású optikával felszerelkezve vár-
tam ki. Ez a 2 cm-es Julidae faj néhány másodpercig forgatta 
szelvényeivel egybenőtt, behemót fejét, mintha egy ősi, hatalmas 
Brontoszauruszt látnánk az erdő mélyén. Végül kiegyenesedett és 

folytatta felderítő kutakodását a nedves avarban.

5. A kevésbé rejtetten élő százlábúak (Chilopoda) nem hengeres, 
hanem vékony, lapos testű állatok. Táplálkozásukban is eltérnek 
az ezerlábúaktól, ugyanis nem avarlebontók, hanem ragadozók, 
és szájszerveikhez egy pár méregmirigyeket rejtő állkapcsi láb 
csatlakozik. Lábaik száma is kevesebb, szelvényeikhez 1 pár láb 
társul. Egyik legelterjedtebb fajunk a 2-3 cm hosszú közönséges 

barnaszázlábú, neki 15 pár láb segíti mindennapjait.

3 4
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AGYI AKTUALITÁSOK

A perirhinális kéreg a halán-
téklebeny elülső végének al-
só részén található. A halán-

téklebeny ezen részén alakul ki az 
úgynevetett rhinális barázda, ami-
nek a neve arra a tényre utal, hogy a 
közelségében találhatók a szaglás 
szempontjából fontos szereppel bíró 
idegrendszeri egységek. Ez a baráz-
da egyébként a legtöbb esetben a 
kollaterális barázdával folytonos, így 
nem is minden szakértő különíti el 
emberben, mindenesetre a barázdát 
körülvevő agykérgi területek nevei 
mégis innen származnak. A közép-
vonaltól kifelé haladva ez az első ba-
rázda a halántéklebeny alján, tőle 
befelé az entorhinális kérget, kifelé 
pedig a perirhinális kérget találjuk.

A Brodmann-féle citoarchitektonikus 
térkép szerint a perirhinális kéreg a 
35-ös és a 36-os Brodmann-áreákból 
tevődik össze. A 35-ös területet az 
agranuláris kérgi területek közé so-
rolhatjuk, ami azt jelenti, hogy az 
agykéreg megszokott hat rétege kö-
zül a szemcsesejtes (granuláris) réteg  

ISMERŐSTŐL  
A JUTALOMIG

hiányzik belőle. A 36-os területet 
diszgranulárisnak nevezik, mivel eb-
ben az átalgostól keskenyebb ez a réteg. 
Az agranuláris kérgek archetipikus 
képviselője a mozgatókéreg, aminél a 
granuláris réteg hiánya a talamikus 
kapcsolatok hiányát tükrözi, ez pedig 
arra utal, hogy az érzékelésben nem ját-
szik fontos szerepet. A perirhinális ké-
regnél is ugyanez a helyzet: nincs emlí-
tésre méltó kapcsolata a talamusszal, 
vagyis ebből már rögtön levonható az a 
következtetés, hogy nem kifejezetten 
az érzékelésben vesz részt.

Ez azért érdekes, mert a perirhinális 
kéreg összeköttetéseit vizsgálva azon-
nal a látás merülhetne fel, mint lehetsé-
ges funkció. A perirhinális kéreg 
ugyanis nagy mennyiségű nyúlványt 
kap a parahippokampális kéregtől, ami 
rögtön mögötte helyezkedik el a halán-
téklebeny alján, ez pedig az úgyneve-
zett ventrális vizuális folyam leg-
magasabb rendű feldolgozóegysé-
ge. A ventrális vizuális folyam a lá-
tási információ feldolgozását végző 
egyik hálózat, melynek a tárgyak 

azonosításában van szerepe (ezzel 
szemben a dorzális folyam a tárgyak 
helyének meghatározásában fontos). 
A ventrális vizuális folyam az elsődle-
ges látókéregtől indul ki, és a nyak-
szirtlebeny nagyrésze mellett, a halán-
téklebeny alulsó, oldalsó kérgi részeit 
is magába foglalja. Az elsődleges vi-
zuális kéregtől a parahippokampális ké-
reg felé haladva az idegsejtek egyre 
komplexebb figurák látványára változ-
tatják meg jelentősen tüzelési frekvenci-
ájukat: például az elsődleges vizuális ké-
reg sejtjei különböző orientációjú vona-
lakra érzékenyek, de a parahippokampális 
kéregben már csak kezek vagy arcok lát-
ványa vált ki hasonló választ.

Ezek alapján még csak annyit ál-
líthatunk, hogy a perirhinális ké-
reghez magas szinten feldolgozott 
vizuális információk érkeznek a 
parahippokampális kéregtől. További 

A perirhinális kérget elhelyezkedése és kapcsolatrendszere miatt már régóta az emlékezeti folyamatok 
fontos színhelyének tartják, de eddig egy gyanúsan egyszerű modell magyarázta jelentőségét: 
a vizuális területek felől érkező információ alapján a perirhinális kéregben létrejöhet az ismerősségi 
szignál, ennek következtében ismerjük fel a már korábban látott dolgokat. A perirhinális kéreg 
működését feszegető legújabb eredmények fényében azonban ettől összetettebb elméletre van 

szükség szerepének megértéséhez.

 A félbevágott emberi agyon a halántéklebeny 
középvonali oldalát látjuk, így az entorhinális 
kéregtől kifelé található a perirhinális kéreg 

(FORRÁS: PHYSIOLOGIE.CC)

A perirhinális kéreg a 
Brodmann-féle térképen 

a 35-ös és 36-os 
területekre esik 

(FORRÁS: KENHUB.COM)
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jellemzőire érzékenyek, vagyis példá-
ul a képet alkotó egyeneseket (elsődle-
ges látókéreg), vagy a képen megjele-
nő arcokat (parahippokampális kéreg) 
reprezentálják. A perirhinális kéreg-
ben ezzel szemben, az egymáshoz kö-
zel lévő idegsejtek által preferált inge-
rek között nincs nyilvánvaló fizikai 
hasonlóság, hanem inkább az olyan 
tapasztalatfüggő tulajdonságaikban 
egyeznek meg ezek az ingerek, mint 
például az ismerősség vagy akár a 
kapcsolódó jutalom. Egy friss kutatás 
például arra világított rá, hogy a 
parahippokampális kéreg területén 
aktiválódó sejtmintázatok közti ha-
sonlóság annál nagyobb, minél hason-
lóbbak az aktivációt kiváltó arcok, 
azonban a perirhinális kéreg területén 
ez már nem igaz: az ismerős arcok ál-
tal kiváltott aktivációs mintázatok 
jobban hasonlítanak egymásra, az ar-
cok felépítésétől függetlenül.

Egy másik kutatás még aprólékosab-
ban tárta fel a perirhinális kéregben 
zajló folyamatokat. A megközelítés 

lényege az volt, hogy a makákók 
perirhinális kérgébe ültetett elektró-
dák elhelyezkedését nagy pontosság-
gal meghatározták mágneses rezo-
nancia képalkotással és így a kísérleti 
feladat elvégzése közben rögzített je-
leket egyértelműen az agykéreg egy 
adott rétegéhez tudták kötni. A kí-
sérleti feladat elvégzése előtt az álla-
tok alaposan megjegyeztek néhány 
összetett alakzatokból álló párt, majd 
a feladat során a pár egyik tagjának 
bemutatását egy rövid szünet követ-
te, aztán két újabb alakzat közül kel-
lett kiválasztaniuk az először bemu-
tatott inger párját. Az eredmények 
szerint a perirhinális kéreg felszínhez 
közelebbi rétegeiben kialakuló akti-
vitás az először bemutatott alakzatot 
kódolta, viszont a próbák szünetében 
az alsóbb rétegekben kialakuló akti-
vitás már a később megjelenő párnak 
volt megfelelő. Ebből arra következ-
tettek a kutatók, hogy a perirhinális 
kéreg a tanult asszociációk előhívásá-
ban is szerepet játszik.

A korábbi eredmények alapján te-
hát az volt az uralkodó elképzelés, 
hogy a perirhinális kéregben az 
adott inger ismerősségének függvé-
nyében alakul ki egy szignál, ami 
alapján aztán a kérdéses ingert isme-
retlen, új ingerként kategorizáljuk, 
vagy pedig felismerjük. Az új ered-
mények fényében inkább úgy tűnik, 
hogy a vizuális területeken kialaku-
ló strukturális reprezentációk alap-
ján ezen a kéregrészen már tapaszta-
latfüggő reprezentációk jönnek lét-
re, amik nem csak az inger ismerős-
ségét, hanem annak jutalmazottságát 
is kódolhatják, illetve akár már itt 
megkezdődhet az ingerhez kapcso-
lódó társítások előhívása is. 

ReichaRdt RicháRd

összeköttetései azonban beszédeseb-
bek, és valóban ezek alapján társítot-
tak először funkciót a perirhinális 
kéreghez. A területnek jelentős kap-
csolata van az entorhinális kéreggel 
és a hippokampusszal is, ezekről pe-
dig már régóta tudják az agykuta-
tók, hogy az emlékezeti folyamatok-
ban van központi szerepük.

A perirhinális kéreghez köthető 
konkrét emlékezeti folyamatra egy 
sor elektrofiziológiai és agyi képal-
kotó eljáráson alapuló vizsgálat ered-
ményei alapján következtethetünk. 
Úgy tűnik, hogy az ismeretlen, új 
ingerek magasabb aktivitást válta-
nak ki ezen a területen, mint az is-
merős ingerek, ráadásul az új inge-
rek ismételt bemutatása során az 
aktivitás fokozatosan lecsökken. 
Ebből arra a következetésre jutot-
tak az emlékezetkutatók, hogy a 
perirhinális kéreg által produkált jel 
nagyságának függvényében bíráló-
dik el az adott inger ismerőssége.

A legújabb eredmények szerint 
azonban ettől valamivel összetettebb a 
terület működése, feltehetőleg nem 
csak egy familiaritási szignált hoznak 
létre a kéreg sejtjei, hanem az ingerek 
tapasztalatfüggő tulajdonságait repre-
zentálják. Az erre mutató vizsgálatok 
igazából a ventrális vizuális folyam 
reprezentációs jellemzői alapján érthe-
tők meg könnyen. A ventrális vizuális 
folyamhoz tartozó agykérgi területe-
ken lévő, egymáshoz közeli idegsejtek 
többnyire a látótérben lévő kép azonos 

A ventrális vizuális folyam területein (kék) az egymáshoz közeli sejtek tüzelési frekvenciája 
hasonló ingerek hatására fokozódik, míg a perirhinális kéreg területén egymástól nagyon 

különböző ingerekre érzékeny sejtek vannak egymás közvetlen közelében 
(FORRÁS: MIYASHITA, 2019 – NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE)

A kísérlet eredményének lényege, hogy a párok egyik felének bemutatását követő szünetben 
már kialakult a perirhinális kéreg alsóbb rétegeiben az az aktivitásmintázat, ami a pár másik 

felét képviseli (FORRÁS: MIYASHITA, 2019 – NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE)
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LogIQs
www.mensa.hu

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

2. fejtörő –   Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás:

2. fejtörő –  Benked Anett feladványa

Megoldás: Gesztenyefalevél

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 24

(Az alsó két számjegy alkotta kétjegyű számnak a fele. 48 : 2 = 24.)

A játéktábla köré írt számok és színek azt jelzik, hogy az adott sor-
ban vagy oszlopban mekkora méretű és milyen színű blokkoknak 
kell követniük egymást. Az azonos színű blokkokat legalább egy 

üres mező választja el egymástól. Színezze ki a megfelelő mezőket!

Írja be egy-egy szó betűjegyeit sorrendben – a betűjegyeket jelölő 
pontok számát figyelembe véve – úgy, hogy a beírt hat szó és a 

kialakuló hat szó is, azaz mind a 12 szó összefüggjön egymással!

Melyik szám illik a kérdőjel helyére?
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Előfizetési ár 2019-ben belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Vidéki és fővárosi régiók 

Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson (PPS) mért ösz-
szege az EU-28 több tagállamán belül jelentős regionális kü-
lönbségeket mutat. 2017-ben az Egyesült Királyságban ala-
kult ki a legnagyobb, közel 10-szeres eltérés a NUTS-2 
szintű régiók között. Ezt követte Franciaország, ahol 
több mint 5-ször akkora volt a fejlettségnek ezen mutató-
ja a leggazdagabb régióban, mint a legszegényebben. Az 
Egyesült Királyság és egyben az EU legmagasabb egy fő-
re jutó GDP-jét előállító Belső-London mellett a szigetor-
szág 41 régiójából 7-nek az uniós átlag mindössze 65 és 
75%-a között mozgott az egy lakosra jutó teljesítménye, 
Franciaország két tengerentúli régiójáé (Mayotte és 
Guyane) pedig nem érte el annak 50%-át sem. Öt kelet-
közép-európai ország – Románia, Szlovákia, Magyaror-
szág, Lengyelország és Csehország – esetében is számot-
tevő, 3–4-szeres országon belüli különbség mutatkozott. 

Az EU-tagállamok többségének monocentrikus gazdasá-
ga van (azaz a fővárosi régió az ország gazdasági tevékeny-
ségének a központja), ettől Németország és Olaszország tér 
el a leginkább, mindkettőt policentrikusabb gazdaság jel-
lemzi: a német fővárosban a többi régió mintegy felénél, 
Olaszország fővárosi régiójában pedig nagyjából a régiók 

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. 

egyharmadánál volt alacsonyabb az egy főre jutó GDP. 
(Az utóbbi két országon kívül még Írországban és Ausztriá-
ban sem a főváros realizálta az országon belüli legmagasabb 
értéket, az Dél-Írország, illetve Salzburg után csak a má-
sodik helyet foglalta el egy főre jutó teljesítményével.) 
A monocentrikus gazdasági szerkezet a korábban említett 
öt kelet-közép-európai tagállamnál azonban az átlagosnál 
jóval erőteljesebb regionális fejlettségbeli kontrasztot ered-
ményez, esetükben az eltérés nemcsak a két szélsőértéket 
képviselő régió, hanem a főváros (fővárosi régió) és a vidé-
ki régiók között is jelentős (2–3-szoros). Románia, Szlová-
kia, Magyarország és Lengyelország fővároson kívüli régi-
óinak döntő többségében az egy lakosra jutó GDP az uniós 
átlag 75%-a alatt volt 2017-ben. Csehországban az uniós 
szinten is kiemelkedő mutatóval bíró főváros mellett az or-
szág vidéki régióinak egyik fele nem érte el az uniós átlag 
háromnegyedét, másik része viszont ennél magasabb, de át-
lag alatti szinten teljesített.

Az EU „szegényebb” (az uniós átlag 75%-át el nem érő) 
régióit általában két különálló csoportra lehet osztani: vagy 
ritkán lakott, vidéki régiókra, melyeket idősödő népesség 
és nettó kivándorlás jellemez, vagy egyre inkább lemaradó, 
posztindusztriális régiókra, melyeket – részben a globalizá-
ciós folyamatok miatt – megfosztottak hagyományos ipari 

bázisuktól. Ezek a régiók az EU területén alapve-
tően egy jól elkülöníthető sávban helyezkednek el: 
kezdve északon Lettországtól, az unió keleti része-
in keresztül Görögországig és Dél-Olaszországig, 
majd a Földközi-tenger mentén Spanyolország dé-
li régióival és Portugália nagy részével bezárólag.

A több régióból álló tagországok közül Bulgária, 
Görögország és Horvátország valamennyi régiójá-
ban elmaradt az egy főre jutó GDP az uniós átlag-
tól, ezzel szemben egyetlen olyan többrégiós tagál-
lam sem volt, ahol valamennyi régió átlag felett 
teljesített volna (bár Ausztria, Svédország és Dánia 
esetében csak egy-egy régió volt kivétel ez alól).

2017-ben a 23 többrégiós tagállam közül mindösz-
sze öt nyugat- és észak-európai országban (Ausztri-
ában, Svédországban, Dániában, Németországban 
és Hollandiában) haladta meg a régiók döntő részé-
nek egy főre jutó GDP-je az uniós átlagot. Ugyan-
akkor a kelet-közép-európai országokban, vala-
mint Franciaországban, Portugáliában, Spanyolor-
szágban és az Egyesült Királyságban is az átlag alatt 
teljesítő régiók voltak jelentős többségben. Olasz-
országban viszont csaknem kiegyenlített volt az át-
lag feletti, illetve alatti mutatójú régiók aránya.

Tölcsér Marianna

Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson 
számolva az EU-28 átlagának százalékában, 2017 

(az EU többrégiós tagországainak régiós szélsőértékei, 
valamint a régiós értékek alapján számított helyzeti középértékei)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Magyarországnyi méretű 
plazmaörvények

Egy nemzetközi kutatócsoportnak 
Erdélyi Róbert, a Sheffieldi Egyetem 

és az ELTE csillagászprofesszora ve-
zetésével elsőként sikerült megfigyel-
nie hatalmas mennyiségben előfor-
duló, nagy energiájú, akár több 
magyarországnyi méretű plazmapul-
zusokat, amelyek energiát képesek 
szállítani a Nap felszínétől annak fel-
sőbb légkörébe. A csillagászok régóta 
sejtik, hogy a plazmákban előforduló 
mágneses hullámok kulcsszerepet ját-
szanak a plazmaasztrofizika egyik 
mindmáig megoldatlan rejtélyének 
megfejtésében: miért emelkedik a 
Nap legkörében a hőmérséklet akár 
több millió fokra, miközben egyre tá-
volodunk a Nap felszínétől?

Erdélyi Róbert csillagásznak, az 
ELTE Csillagászati Tanszék és az ang-
liai Sheffieldi Egyetem professzorá-
nak a Sheffieldi Egyetemen működő 
Napfizikai és Űrplazma Kutatóköz-
pont (Solar Physics and Space Plasma 

Alfvén-pulzusokat képesek kelteni  – 
mondta a professzor a felfedezésről. 
– Az így létrejövő Alfvén-pulzusok hen-
gerszerű mágneses fluxuscsövek mentén 
könnyedén áthaladnak a Nap légkörén. 
A mágneses jelenségeknek ez a fajtája 
egy kicsit az erdőben sorakozó fákra em-
lékeztet. A pulzusok ily módon egészen a 
kromoszféra tetejéig vagy akár még följebb 
juthatnak a Nap koronájába, ahol leadhat-
ják energiájukat, ezzel fűtve a mágneses 
plazmát több millió fokos hőmérsékletre.”

Az Alfvén-hullámok közvetlen 
észlelése jelenleg komoly kihívást je-
lent, ugyanis e hullámok a mágneses 

Kétszeres újdonság a szív 
gyógyítására

E lsőként sikerült olyan hidrogélt 
előállítani, mely már alkalmas 

arra, hogy emberi szívbe fecskendez-
zék. A Kaliforniai Egyetem és a 
Ventrix cég együttműködésében egy 
olyan anyag esett túl az első fázisú 
klinikai teszten, melyet a szívbe fecs-
kendezve helyreállítható szívelégte-
lenségben szenvedő betegek kardio-
lógiai állapota. Az eredmény a szív-
infarktust elszenvedett embereknek 
kínál majd új gyógyulási lehetőséget.

Ez a kísérlet az első, melyben olyan 
hidrogélt próbálnak ki, melyet szív-
izomszövet helyreállítására tervez-
tek. Szintén első abban, hogy olyan 
hidrogélt alkalmaz, melyet természe-
tes szívizomszövetből állítottak elő. 
Ez azért jelentős, mert erről az anyag-
ról preklinikai tanulmányokban kimu-
tatták, hogy eredményesen hatnak 
olyan állapotokra, mint például a 
perifériás artériás betegség követ-
keztében kialakuló keringési rend-
ellenesség. A kísérlet kimutatta, hogy 
a VentriGel névre keresztelt hidrogél 

amit ha befecskendeznek a károsodott 
szívizomszövetbe, olyan szerkezetet 
képez, mely regeneráló környezetként 
viselkedik. Az egészséges sejtek ide 
vándorolnak, ami azt eredményezni, 
hogy a szívizom gyarapszik, a heg-
szövet mennyisége csökken, így a szív 
működése javul.

A VentriGelt sertésszív kötőszöve-
téből készítették, melyről egy tisztító 
eljárás folyamán eltávolították a szív-
izomszövetet. Ezután fagyasztva 

Research Centre, SP2RC) és a Kínai 
Tudományos és Technológiai Egyetem 
(University of Science and Technology 
of China) kutatóival sikerült új mód-
szerekkel hatalmas mennyiségben ész-
lelniük a Nobel-díjas Hannes Alfvénről 
elnevezett, nagy energiájú és egyedi tu-
lajdonságokkal rendelkező plazmahul-
lám-pulzusokat a Nap légkörében.

Úgy tűnik, e rövid életű Alfvén-
pulzusokat a Nap fotoszférájában sű-
rűn előforduló, több magyarországnyi 
méretű plazmaörvények keltik. A ku-
tatók szerint minden egyes pillanatban 
legalább 150 000 ilyen mágneses plaz-
maörvény található a Nap felszínén. 
„Az örvénylő mozgások mindenhol meg-
jelennek az Univerzumban, a háztartási 
csapokban lefolyó vízre jellemző néhány 
centiméteres méretűektől kezdve a Földön 
és a Napon előforduló tornádókon, vala-
mint a Nap plazmakilövellésein keresztül 
a spirálgalaxisok akár 520 000 fényéves 
nagyságrendjéig. A mostani kutatás első 
alkalommal szolgáltatott megfigyeléses 
bizonyítékot arra, hogy a Naplégkörben 
mindenütt jelenlévő örvények rövid életű 

katéteren át biztonságosan fecskendezhe-
tő be olyan pácienseknek, akik az elmúlt 
2-36 hónapban szívinfarktuson estek át.

Becslések szerint az Amerikai Egye-
sült Államokban évente 785 000 
szívinfarktus következik be, de nincs 
megalapozott kezelés a károsodott 
szívizom-szövet helyreállítására. Szív-
infarktus után hegszövet alakul ki, 
mely akadályozza az izom működését 
és szívelégtelenséghez vezet. Ezen a 
ponton tud beavatkozni a VentriGel, 
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plazmában történő terjedésük során 
nem okoznak lokális fényességnöve-
kedést vagy -csökkenést. A megfi-
gyelések során igen nehéz őket meg-
különböztetni a plazmahullámok né-
hány másik típusától, így például a jól 
ismert transzverzális mágneses plaz-
mahullámoktól, melyeket gyakran 
hajlítási módusoknak is neveznek.

„Becslésünk szerint az általunk ész-
lelt Alfvén-pulzusok által szállított 
energiafluxus több mint tízszer akkora, 
mint ami a Nap felső kromoszférájának 
helyi fűtéséhez szükséges – jelentet-
te ki Jiajia Liu posztdoktori kutató 
munkatárs. – A kromoszféra egy vi-
szonylag vékony réteg a napfelszín és 
az elképesztően forró napkorona kö-
zött, amelyet napfogyatkozások idején 
a Napot körülölelő pirosas-rózsaszínes 
gyűrűként lehet megfigyelni.”

Erdélyi szerint eredményeik 
nagy előrelépést jelentenek  a 
szoláris és asztrofizikai plazma-
fűtéshez szükséges nem termikus 
energia forrásának vizsgálatában.

ELTE

lényeges elem az adott faj klímaér-
zékenysége, környezeti szükséglete, 
szaporodási körülményei, rugalmas-
sága, tűrőképessége. A terjeszkedés 
egyik első akadálya az elterjedési 
terület határának átlépése. Ha olyan 
terület szegélyezi az élőhelyet, amely 
jelentősen eltér a megszokott kö-
rülményektől, akkor vagy hosszabb 
időbe telik a hódítás, vagy – szélső-
séges esetben – teljesen lehetetlen. 
Egy másik fontos kérdés, hogy a ter-
jeszkedés során találnak-e az állatok 
olyan élőhelyet, amelyben védelmet 
és élelmet találnak, valamint amely 
alkalmas körülményeket biztosít a 
szaporodásra. E tényező akadályoz-
za a leginkább az észak felé történő 

vándorlást. A területek melegedé-
se okozta élőhelybővülés révén a 
Pterostichus nigrita nevű bogár tette 
meg a legnagyobb utat, évenként 14 
km-t észak felé.

Az éghajlat melegedésének nem 
ismerjük pontos jövőbeli mértékét, 
és nem tudjuk előre jelezni a még 
kiszámíthatatlanabb időjárási ese-
ményeket, ami bizonytalanná teszi 
számunkra az állatok jövőbeli útját. 
Azonban lehetőségünk van arra, 
hogy a jelenlegi globális élőhely-
adatbázisok és a távérzékelési mód-
szerekkel megszerzett adatok össze-
kapcsolásával képet kapjunk a fajok 
elterjedéséről, ebből pedig – leg-
alábbis modellek segítségével – kö-
vetkeztethetünk arra, hogy milyen 
irányban történhet terjeszkedés.

DáviD Tibor

szárították és porrá őrölték, majd fo-
lyadékot készítettek belőle, mely így 
már könnyen injektálhatóvá vált a 
szívizomszövetbe, elkerülve a sebé-
szeti beavatkozást. Amint az anyag 
eléri a testhőmérsékletet, félig szi-
lárd, porózus géllé alakul.

Az első fázisú kísérlet 15 olyan pá-
ciensen – 12 férfin és 3 nőn – mérte 
a gél hatékonyságát, akik infarktus 
következtében a szív bal kamrájában 
közepes károsodást szenvedtek, és ezt 
követően enyhétől közepes mértékig 
terjedő szívelégtelenséggel élték éle-
tüket. Egy-egy személy maximum 
18 VentriGel-injekciót kapott katéte-
ren át, majd a kutatók a kezelés után 
6 hónapig követték a változásokat. 

A pácienseken a kísérlet előtt hat 
perces sétálótesztet végeztek, érté-
kelték a szívfunkciójukat és a szív 
egészségére vonatkozó kérdőívet 
töltöttek ki. Három és hat hónappal 
később megismételték a teszteket, 
MRI-vizsgálattal kiegészítve.

A Ventrix jelenleg a második fo-
kozatú klinikai tesztre készül, mely 
kiterjeszti majd a sikeres, emberen 
először végzett kísérletet, amiben 
mérik majd, milyen hatékonyan fej-
leszti a szív működését az újonnan 
kifejlesztett gél.

(University of California)

Mindenhol jó, de…

A globális felmelegedés hatására 
egyre több faj talál kedvező kö-

rülményeket élőhelyétől északabbra, 
vagy nagyobb tengerszint feletti ma-
gasságban.  E fajok közé számos ízelt-
lábú-, csiga- és kagylófaj is tartozik, 
melyek ugrálva, repülve, szökkenve, 
mászva vagy egyéb módokon igye-
keznek kiterjeszteni élőhelyük hatá-
rait, eltérő eredménnyel. Ezt látszik 
alátámasztani a Yorki Egyetem kutató-
inak új, a Scientific Reports folyóirat-
ban megjelent kutatási eredménye is.

A Brit-szigetet fókuszba állító kuta-
táshoz negyven év több mint 25 mil-
lió megfigyelési adatát használták fel 

291 gerinctelen állat területi hódításá-
nak feltárása érdekében. Ez idő alatt 
– vagyis 1976 és 2015 között – az át-
laghőmérséklet a szigeten 0,8 ˚C-kal 
emelkedett, az egyes hőmérsékleti 
zónák pedig a melegedés miatt 250-
300 km-rel tolódtak északabbra.

A felhasznált adatok külön érde-
kesnek tekinthetők, ugyanis a több 
millió megfigyelést képtelenség lett 
volna a hagyományos keretek kö-
zött elvégezni. Számos tudomány-
területen jó ideje bevett szokásnak 
számít a lelkes laikusok adatainak 
felhasználása. Az általuk végzett és 
feljegyzett megfigyeléseket a tu-
dományos használatot megelőzően 
szakemberek ellenőrzik és szűrik.

Az egyes fajok esetében éles kü-
lönbség mutatkozik azok terjeszkedési 
sebességében. Ez több összetevőből áll, 

Az egyik óriás szitakötőfaj, mely évenként 10 km-rel bővítette élőhelyét észak felé
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Aranycsinálás nagy tételben

Sokáig azt hittük, a Földön található 
fémek (és a csillagászok nemes 

egyszerűséggel a hidrogén és a hélium 
kivételével mindent fémnek monda-
nak) nagy része szupernovarobbanások 
eredményeként jött létre. Az ősrobba-
nást követően csupán a periódusos 
rendszer első két rovata „materializá-
lódott”. A nehezebb elemek az átlagos 
csillagok belsejében keletkeznek egé-
szen a 26-os rendszámot viselő vasig. 
A csillag veszít némi anyagot élete so-
rán, főleg idősebb korában, csillagszél 
formájában, ez azonban leginkább a 
felszín közelében előforduló könnyebb 
ionokból áll. A folyamat nem ad ma-
gyarázatot a csillagközi térben vagy 
akár a Földön megfigyelhető elem-
gyakoriságra. A szupernovarobbanások 
(ezek közül is a II. típusúak) során ki-
alakuló magas hőmérséklet alkalmat 
teremt a gyors neutronbefogás 
(R-folyamat) beindulására. A neutro-
nok befogása egy idő után instabil izo-
tópok létrejöttéhez vezet, és az atom-
mag elbomlik vagy elhasad. Ha kellő 
szaporasággal érkeznek az újabb neut-
ronok, még mielőtt a bomlási folyamat 
megkezdődne, előfordul, hogy egyes 
neutronok protonná alakulnak. Új, 
magasabb rendszámú elem jön létre. 

Az elméletet egy megfigyelés – 
a LIGO és Virgo gravitációshullám-
detektorok által észlelt GW170817 
esemény – árnyalja. Itt két neutron-
csillag összeolvadásának lehettünk 
tanui. A neutroncsillagok – ahogyan 
az nevükből is sejthető – főleg neut-
ronokból állnak, ebből a részecskéből 
tehát nem volt hiány. A további körül-
mények is kedveztek az R-folyamat-
nak, így jelentős mennyiségű súlyos 
atommag keletkezhetett. Hogy meny-
nyi? Ezt Benoit Cȏté, az MTA CSFK 
kutatója és szerzőtársai számolták ki 
egy múlt januári cikkükben. Ez alap-
ján például mintegy 1-5 földtömegnyi 
európium és közel háromszor ennyi 

arany jött létre. Mindez persze csupán 
elmélet. Illetve elmélet volt mostaná-
ig. Az Európai Déli Obszervatórium 
VLT távcsőegyüttesének X-shooter 
spektrográfjával ugyanis sikerült egy 
másik nehéz elem, a stroncium létre-
jöttét megfigyelni a GW170817 ma-
radványában. Arról sem szabad meg-
feledkeznünk, hogy az esemény opti-
kai megfelelőjének fellelésében jelentős 
szerepe volt a Dálya Gergely (ELTE) 
vezetésével összeállított GLADE ka-
talógusnak is. És hogy honnan került 
a Naprendszerbe az ujjunkon viselt 
karikagyűrű aranya? A válaszhoz még 
további megfigyelésekre van szükség.

J.S.A.

A közlekedés zajához 
a madarak sem tudnak 

hozzászokni

K i ne szeretne csöndes helyen lak-
ni? A zajszennyezés napjaink 

egyik vezető egészségkárosító rizi-
kótényezője az emberek számára. 
Sokan úgy vélik, az utcazajhoz hosz-
szútávon hozzá lehet szokni, így 
nem jelent különsebb veszélyt.

A Seewiesen Egyetem kutatónak 
vizsgálata ennek az ellenkezőjét bi-
zonyítja – legalábbis a madarak ese-
tében. Korábban csak a városi zaj ma-
dárénekre kifejtett hatását vizsgálták, 
most azonban a dolgok mélyére ástak, 
és a madarak stresszhormonszintjét, 
immunfunkcióit és a költés sikerét is 
nyomon követték. A kutatók egyes 
zebrapinyeket rögzített utcazajnak tet-
tek ki egy Münchenhez közeli területen 

a valós körülményekhez hasonló napi 
mintázatban, más csoportok pedig 
csöndben költhettek. A rákövetkező 
költési periódusban a körülményeket a 
két csoportban megcserélték. Regiszt-
rálták az állatok stresszhormonszintjét 
és az utódszámot, valamint az utódok 
súlyát. Legnagyobb meglepetésük-
re az utcazajban költő csoportban a 
stresszhormonszint alacsonyabb volt, 
mint a csendben költő csoportban, és 
nem látszott az egyébként normálisan 
megjelenő napszakos változás sem. 

ÉT-ETOLÓGIA

A kutatók szerint ez azzal magya-
rázható, hogy az állatok szervezete 
így próbálja megakadályozni a folya-
matosan magas szint károsító hatását. 
Viszont a zajban költő tojók utódainak 
súlya kisebb volt, amit úgy lehet értel-
mezi, hogy a zajos helyen a szülők ke-
vesebbet fektetnek a jövő nemzedék-
be. Szó sincs tehát arról, hogy e mada-
rak megszokják a zajt, valójában csak 
jobban bírják a stresszt, így birkóznak 
meg az ilyen környezettel,

bilkó ágneS
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KERESZTREJTVÉNY

Következő vizsgaidőpont:
 
2019. november 30.
Jelentkezési határidő: 2019. november 18.

PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

Próbálja ki!

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

Az idén 150 éves periódusos rendszer elemei között tallózó rejtvényciklu-
sunk utolsó, e heti eleme stílusosan a legutolsó tagja a híres táblázatnak 
– a szupernehéz elemek között is a legnehezebb. Létezését Niels Bohr 
már 1922-ben megjósolta, ám csak néhány éve, a dubnai nehézion-gyor-
sítóban tudták először létrehozni. Radioaktív, így nem véletlen, hogy egy 
atomfizikusról kapta nevét. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A 30. heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
ezen a héten a végére ért. A négyzetek betűi – helyes sorrendbe 
rakva − egy 215 éve született magyar gyermekgyógyász nevét 
adják ki. A név beküldésének határideje: 2019. november 19-e. 
A megfejtők között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését 
sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Zenedrámák kedvelője. 10. Akadály. 11. Törvényes. 13. 
... Roma; olasz sportklub. 14. Segítség, oltalom, régiesen. 15. A tantál 
vegyjele. 16. Nemzetes (régi cím), röv. 18. Baj, kalamajka. 20. A legegy-
szerűbb olefin-szénhidrogén. 22. Margarinmárka. 24. Változatos formai 
megjelenés; polimorfizmus. 26. Apró ólomgolyó, népiesen. 27. Parkett-
táncos. 28. Gyógyszerész-tudományi kar, röv. 29. Tarándszarvas. 30. 
Az ozmium vegyjele. 32. Elkészül a kalács. 33. A szilícium vegyjele. 34. 
Hajót irányít. 36. Vasabroncs fakeréken. 37. Rengeteg pénzbe kerül.

FÜGGŐLEGES: 1. Az elem neve. 2. Állatok őrzője. 3. És, latinul. 
4. Dél felől fúj, népiesen. 5. Írásjegy, karakter mérete. 6. Gyors lábú 
versenykutya. 7. ... van Winkle; hétalvó. 8. Keresztül. 9. Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat, röv. 12. Trópusi eredetű, értékes vörösbarna 

bútoranyag. 17. Gabonafehérje. 19. Allét szegélyezi. 21. Egykori tömeg-
mértékegység. 22. Labdát lábbal továbbít. 23. Mafla megnyilvánulás. 
25. Helyiség elhagyására felszólít. 28. Község Kaposvártól nem mesz-
sze. 31. Uncle …; az USA jelképe. 32. Királyi, röv. 35. Mássalhangzó, 
kiejtve. 36. A felületére.

Előző heti rejtvényünk megfejtése: arzén.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: neptúnium.

- Államilag elismert
- Számítógépes nyelvvizsga

- 7. munkanapon eredményt ad
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

A képeslap rövid műfaj, mérete 
miatt nem lehet rá regényt írni, 
legfeljebb folytatásokban. Szaba-
dos László kiállításán a hivatás és 
a hobby találkozik, a csillagász 

képeslapgyűjteményének darabjait láthatjuk, éppen a csil-
lagászati vonatkozásúakat. A levelezőlapok elsőre értékte-
lennek tűnő tárgyak, pedig hasonlóan a bélyegekhez 
mindegyik a történelem, jelen esetben a csillagászattörté-
net egy-egy szeletkéje. Obszervatóriumok, műszerek, és 
persze csillagászati objektumok, 
bolygók, holdak, csillaghalmazok, 
ködök, galaxisok, és más egzoti-
kus égitestek. Ezek nem csupán ér-
dekes, de kifejezetten esztétikus 
felvételek. A látnivalók megértését 
a gyűjtő értő kommentárja segíti, 
így a kiállítás tulajdonképp egy kiterített ismeretterjesztő 
képeskönyv is egyben. Az apropó, hogy idén 100 eszten-
dős az IAU, vagyis a Nemzetközi Csillagászati Unió. 

Az Üdvözlet az Univerzumból című tárlat a 
Magyar Tudományos Akadémia székházának aulájában 
tekinthető meg, csupán november 15-ig. Sajnos ez egy 
rövid műfaj. Reménykedünk a folytatásban!

2015-ben, egy Kossuth Lajos téri lakás 
felújítása alkalmával több ezer oldalnyi 
irat került elő, amelyet a megtalálók Bu-
dapest Főváros Levéltárának adtak át. 
A lakás megrepedezett fala mintegy 
7000 kitöltött formanyomtatványt rej-
tett, amelyeken 1944-ben összeírták a fő-
város házainak, illetve lakásainak, tulaj-

donosainak, bérlőinek a fővárosi zsidóság csillagos házakba 
költöztetéséhez elengedhetetlen adatait. Az Adatszolgáltatási 
ívek az ostrom előtti Budapestről nyújtanak pillanatfelvételt. 
Az ívek „megjegyzések” rovatában olykor a sorsok is meg-
elevenednek a nevek mögött: „keleti fronton eltűnt 1943-ban”; 
„Farkas Miklós munkaszolgálatra bevonult és családját érte-
sítették hogy eltűnt”; „Két ház egy-egy lakással, az egyik tu-
lajdonos meghalt. Nyaraló. Németek által igénybe véve.”

A Budapest Főváros Levéltára I. emeleti kiállítótermé-
ben látható Falakba zárt sorsok című kiállítása az 
adatszolgáltatási íveket és történeti kontextusukat, meg-
találásuk, restaurálásuk és feldolgozásuk történetét mu-
tatja be. A tárlat december 31-ig látogatható.

Rubens, Van Dyck és a flamand 
festészet fénykora címmel nyílt kiál-
lítás a Szépművészeti Múzeumban. 
A kiállítás az európai művészet megha-
tározó barokk mestere, Peter Paul Rubens 

és kora flamand festészetét mutatja be. A csaknem 120 mű 
negyven nagy közgyűjteményből, többek között a pári-
zsi Louvre-ból, a szentpétervári Ermitázsból, a madridi 
Pradóból, a washingtoni és a londoni National Galleryből 
érkezett.

A tárlaton Rubens mintegy harminc és Van Dyck csak-
nem húsz remekműve mellett más flamand mesterek ki-
váló alkotásait is megtekinthetik a látogatók. A nagysza-
bású kiállítás a Szépművé-
szeti Múzeum jelentős mű-
vészettörténeti korszakokat 
és kiemelkedő nemzeti fes-
tőiskolákat bemutató soroza-
tának ötödik állomása.

A most nyílt és 2020. feb-
ruár 16-ig látható tárlat 
alapjául a Szépművészeti Múzeum gazdag flamand 
anyaga – a festmények mellett számos grafikai alkotás – 
szolgált, a legjelentősebb együttműködő partner pedig a 
bécsi Liechtenstein hercegi gyűjtemény, amely tizen-
nyolc kiemelkedő remekművel járul hozzá a válogatás-
hoz. A kiállítás legfőbb célkitűzése a saját és a kölcsön-
zött művek révén bemutatni Rubens művészetének ki-
emelkedő kvalitását és az egész korszakra gyakorolt 
meghatározó, rendkívül erős hatását, valamint az ebből 
és emellett kibontakozott sokrétű, stilárisan és tematika-
ilag egyaránt gazdag XVII. század flamand festészetet.

Helmut Newton több mint öt évti-
zedes munkásságát lehetetlen kate-
gorizálni. A műfajok felett állt, ké-
peiben összekapcsolta az eleganci-

át, a stílust és a kukkolásra való hajlamot a divat-, a szépség- 
és a glamour fotózással. Életműve nemcsak páratlan, 
de utánozhatatlan is. A divatfotózás nagyja, aki nem csupán 
ábrázolja, hanem újradefiniálja a korszellemet; célja, hogy a ké-
peken keresztül izgalmas és meglepő történeteket meséljen el.

Helmut Newton divatfotói kivétel nél-
kül túlmutatnak a bevett gyakorlaton, 
olykor szürreális érzékkel vagy éppen 
Alfred Hitchcock suspense technikájá-
val árnyalva szőnek párhuzamos narratí-
vát. Gyakran nem egyértelmű, hogy hol 
ér véget a valóság, és hol kezdődik az 
„előadás”. Fotóin különböző elemeket 
kombinálva teremti meg a hatalom és a 
csábítás zavarba ejtő színjátékát, mindezt 
hihetetlen esztétikai érzékkel. Többnyire a nőket állítja a 
középpontba – Paloma Picassót, Catherine Deneuve-t, 
Liz Taylort, Carla Brunit –, de a férfiak és nők közötti 
interakció is visszatérő motívum a felvételein.

A debreceni MODEM Modern és Kortárs Művészeti 
Központban látható, Helmut Newton: Privát című 
tárlata, mely az általa a szülővárosában, Berlinben létre-
hozott Helmut Newton Alapítvány közreműködésével 
látható január 26-ig.

Űr-lapok

Divatfotó máshogy
Felújítás

Flamand festészet
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A hátlapon
Lilásbarna döggomba
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Juliánusz szobrának
megálmodója
Nyolcvankét évvel ezelőtt a budai 
vár látképe egy nagyszerű szoboralko-
tással gazdagodott: 1937 június 27-én 
avatták föl a Halászbástyán a domi-
nikánus Juliánusz barát szobrát, 
amely ma is emlékez-tet arra, hogy 
honnan érkeztünk mai hazánkba. 
Bendefy László mérnök és geológus 
volt a szobor létrehozásának indítvá-
nyozója, a megvalósítás fáradhatat-
lan szervezője és anyagi támogatója.

Mik gátolják a jutalomkeresést?
A viselkedést alapjaiban határozza 
meg a jutalomkeresés, így nem csoda, 
hogy ezt a gondolatot már Ariszto-
telész is papírra vetette. A jutalmak 
megszerzésére irányuló, vagyis célve-
zérelt viselkedés idegi alapjainak fel-
tárása központi fontosságú a modern 
idegtudományban. 

Belvárosi bogárbölcsők
Fővárosi bogarászok akarva-akarat-
lanul fedeznek fel érdekes városla-
kó bogarakat lakóhelyük közelében. 
Nekik köszönhetően egyre több, meg-
lepő bogáradat válik ismertté a beton-
dzsungel zöldebb foltjairól. Ezeknek a 
sokszor országszerte ritka, néha csupán 
egy-két különleges területről ismert 
fajoknak a  jelenléte kellemes meglepe-
tésként hat, főként napjainkban. 

A döggombák csoportja rendkívül 
fajgazdag, a Földön mindenütt elterjedt 
gombanemzetség. Világviszonylatban 
hozzávetőlegesen ezer fajt foglal magá-
ba, amelyekből számos hazánkban is 
megtalálható. Az állati tetemekhez, dö-
gökhöz nincs közük, a magyar név ere-
detét nem ismerjük, talán korai előde-
ink feltételezték azt – helytelenül –, 
hogy a nemzetség tagjai elpusztult álla-
tok közelében bújnak elő a talajból.

Főleg kis termetű fajok tartoznak kö-
zéjük. Szabad szemmel sokszor nem ha-
tározhatók meg pontosan, egyértelmű 
azonosításukhoz a mikroszkópos bélye-
gek, többek között a nemzetségre jel-
lemző, sokszögletű spórák vizsgálata is 
szükséges. Néhány fajt azonban mikro-
szkóp használata nélkül, már a termőtest 
külső tulajdonságai és a termőhely alap-
ján viszonylag könnyen be tudunk azo-
nosítani, ilyen az ehető tövisaljagomba, a 
mérgező nagy döggomba vagy a nem 
ehető lilásbarna döggomba (Entoloma 
porphyrophaeum) is.

Utóbbi közepes termetű gombafaj, 
jellegzetes színekkel. A fiatal példá-
nyok kúpos kalapja még ibolyásbarnás, 
aztán idősödve, ahogy a kalap kiterül 
– bár közepén továbbra is púpos ma-
rad –, a lilás szín fokozatosan elhalvá-
nyodik, és a kalap kifakulva barnás-
szürkés lesz. Érdemes megfigyelni 
még a kalap jellegzetes, sugárirányú 
szálazottságát, amely napfényben 
csillogó színt kölcsönöz a felületé-
nek. A gomba csaknem szabadon álló 
lemezei sokáig fehéres színűek, csak 
idős korban lesznek rózsásak. Tönkje a 
kalaphoz hasonló színű, de kissé halvá-
nyabb, az alja viszont mindig fehéres.

A lilásbarna döggomba Magyaror-
szágon domb- és hegyvidéken, 
természetközeli gyepekben, sovány ré-
teken, kaszálókon, erdőn kívül te-
rem, augusztustól novemberig. Csak 
ritkán találkozhatunk vele, hazánk-
ban 2013 óta védett gombafaj.

Kép és szöveg: Locsmándi csaba
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