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Kedves Olvasónk!
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja,
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon,
illusztráció is csatolandó.
2.Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 1518 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes
illusztráció is csatolható.
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3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a
társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje díjazásban részesül.
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.
Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mailes címét, telefonszámát, doktori iskolájának
és témavezetőjének a nevét!
A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088
Budapest, Bródy Sándor u. 16. A borítékra írják rá:
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.
A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.

Z S I G M O N D G Y U L A R OVATA

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.
Hogy folytatódik a sorozat?

INDÍTÁS

A 7. heti lapszámunkban
bemutatott fejtör k megoldása:

INDÍTÁS: K
A küls k (cikkelyek) egyet
mozdulnak lépésenként, az
óramutató járásával egyez
irányban.
A bels k (nyílformák) egyet
mozdulnak az óramutató
játásával ellenkez irányban.

Egy kisebb vár strázsájának az a feladata, hogy zárjon be minden ajtót
– egy ajtón csak egyszer haladhat át –, és ne maradjon bent a várban.
Hogyan teszi ezt meg? (több megoldás is lehetséges)

SÍTÉS

ER SÍTÉS: 79

HAJRÁ: :V és K

HAJRÁ

ER

A sakkfigurák neveinek
kezd bet i és a játék
kezdetét jellemz állás
alapján következ
a sorrend:
Torony, Huszár, Futó,
Vezér, Király, Futó, Huszár,
Torony.

úgy
aránylik

mint
ahogy

aránylik melyikhez?
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A most bemutatott új megoldásban
a kutatók gallium-arzenid (GaAs)
kristályból 1 mikrométeres átmérőjű korongot alakítottak ki, amely
mikrorezonátorként a „suttogó galériák” elvét követi. (Ezekben az épület
belső terének geometriája olyan, hogy
a hanghullámok terjedését többszöri
Az élőlények (köztük az ember)
visszaverődésekkel úgy befolyásolja,
színlátása bonyolult érzékszerhogy azok bizonyos pontokban erőtelvi–idegi folyamatok eredménye,
jesen felerősödnek, s gyakran olyan heamely alapvetően a fényelnyelés, -kisulyeken is jól hallhatók, ahonnan a hang
gárzás és –visszaverődés fizikai folyaforrása nem is látszik.) A GaAs nevű
matain alapul. A növények (többnyire)
kristály anyaga önmagában is az egyik
zöld leveleit azért látjuk zöldnek, mert
leghatékonyabb másodharmonikust,
az általuk kibocsátott és/vagy visszakeltő anyag: a hagyományos rétegezős
vert fotonok hullámhossza az ennek
QPM-eljárással azonban a belőle kémegfelelő tartományba esik. A Nap
szíthető frekvenciakétszerező legalább
és a mesterséges fényforrások
néhány centiméteres méretű. A
túlnyomó többsége kevert fényt
mikrorezonátor átmérője viszont
sugároz, amelyet például prizezerszer kisebb.
mával bonthatunk egyszínű
A működést bemutató kísérletösszetevőire.
ben a lézerfényt optikai kábellel
Ebben hozott alapvető válvezetik be a rezonátorüregbe,
tozást a lézerek 1960-as felfeamelyben aztán a geometria kidezése, amelyek egyik fő jelalakítása miatt körpályára kénylemzője, hogy egyszínű (moszerül, és többször körbefut, újra
nokromatikus) fényforrások.
és újra kölcsönhatva a rezonátor
Később azt is felfedezték, hogy
anyagával. Így, bár a rezonátor
a lézerek egy másik tulajdonmérete parányi, benne a fény útja
sága, a nagy intenzitás egyes
megsokszorozódik. Ez egyútanyagokban olyan folyamatotal azt is jelenti, hogy eközben az
kat indukál, amelyek például Másodharmonikus keltése a GaAs mikrorezonátorban: a anyaggal való többszöri kölcsöna frekvencia megduplázására bevezetett (vörös) fény frekvenciájának megduplázásával hatás eredményeként az intenkék fény távozik (KÉP: T. THOMAY)
vezetnek. Más kristályokkal,
zitása is megnő – tehát egyúttal
illetve speciálisan kialakított
erősítőként is működik (ahhoz
mikroszerkezetekkel sikerült a beérAmikor a lézerfény belép egy krishasonlóan, ahogy a suttogó galériák is
kező (egyszínű) fény frekvenciájának tályba, sebessége a hullámhossztól
felerősítik a suttogást).
összegét vagy különbségét előállítani. függően megváltozik. Másodhar„A nemlineáris GaAs-kristályból gyárÚj tudományág született: a nemlineáris monikus keltés esetében a kristály
tott mikrorezonátor tehát már alkalmas
optika.
anyagával való intenzív kölcsönlehet optikai csipekbe történő beépítésre
Nem minden kristály (vagy mik- hatás kétszeres frekvenciájú fotois” – összegezte az eredményt Paulina
roszerkezet) képes hasonló frekven- nokat kelt. Ezek a diszperzió miatt
Kuo, a cikk vezető szerzője.
ciaátalakítási „trükkökre”. Egy, a lassabban terjednek, azaz a belépett
A GaAs egyébként egy, a félvezetőNature Communications-ben most fényhez képest lemaradnak, késnek.
és optikai iparban régóta alkalmazott
megjelent cikkben a kutatók olyan A QPM-eljárással a kutatók a krisfélvezető kristály, amelynek további
új mikroszerkezetet mutatnak be, tály belső rétegeinek vastagságát
hasznos tulajdonsága, hogy képes fény
amely másodharmonikus keltésére, és irányítottságát úgy módosítják,
kibocsátására és átvitelére az infravösecond harmonic generation: SHG) hogy kompenzálják ezt a lemarös és a közeli infravörös hullámhosszképes, azaz a kilépő fény frekvenci- radást, s így az eredeti belépő, iltartományban. Ennek köszönhetően
ája kétszerese a belépőnek, miközben letve a megduplázott frekvenciájú
fontos alkalmazásai vannak a telekommérete ezerszer kisebb, mint a korábbi hullámok kvázi egy fázisban mamunikációban és a kémiai érzékelőkhasonló fázisátalakítóké.
radjanak. Ez azonban technológiai
ben. „Ez utóbbi területen látunk lehetőMint minden fizikai folyamatban, az szempontból rendkívül bonyolult
séget újfajta mikroérzékelők kifejlesztésére.
energia- és az impulzus megmaradá- eljárást igényel, ráadásul a méretek
Például ha a rezonátor üregébe valamilyen
sának a frekvenciaátalakítások során is miniatürizálásának is határt szab,
parányi anyagmintát helyezünk, annak
teljesülni kell. Az energiára ez automati- mivel a fázisátalakítás hatékonysáabszorpciója megváltoztatja a rezonátor
kusan érvényesül, hiszen a fény energiá- ga alapvetően a kristály hosszával
sajátfrekvencáját, s ennek eredményeként
ja egyenesen arányos a frekvenciával (az hozható kapcsolatba, ez pedig jelaz átalakítás hatékonyságát. Ennek alaparányossági tényező a Planck-állandó). lemzően néhány centiméteres méján érzékeny mikroszenzorok készíthetők”
Az impulzus megmaradása azonban retet jelent, s így nem építhető be
– mondta Kuo.
már keményebb dió. A különféle anya- egy mikrocsipbe.
Forrás: http://jqi.umd.edu/news/making-color

KVANTUMOPTIKA
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Két vörös fotonból
egy kék

228



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY

gok ugyanis rájuk jellemző módon
eltérítik (az eredeti terjedési irányhoz
képest), illetve lassítják (késleltetik) a
fényt, méghozzá színtől (frekvenciától) függő mértékben. Ez a diszperzió,
amelynek például a szivárvány színpompás látványa is köszönhető.
A természetben azonban létezik néhány olyan kristály, amelynek fénytörési tulajdonságai még ezt a nehezebb feltételt is kielégítik, s így velük
lehetséges a frekvencia átalakítása.
20 évvel ezelőttig ezek jelentették
az egyedüli lehetőséget. Az 1990-es
években ugyanis a kutatók kifejlesztettek egy új technikát, ez az úgynevezett kvázi fázisillesztés (quasi phase
matching: QPM).
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Az „Ifi” park (1972)

Koncert az Ifi parkban (1980)
(FORRÁS: FORTEPAN.HU)

és a népzenei motívumok mentén megy
végbe, így olyan alternatív műfajok is
művészetté emelkednek, amelyeket eddig nem tartottak elfogadhatónak”. Ez
azt jelenti, hogy például az MR2projekt, amelyben könnyűzenei műveket hangszerelnek át klasszikus
nagyzenekarra vagy a Csík zenekar
népzenei feldolgozásai olyan kísérleti,
integratív vállalkozások, amelyekben
a könnyű- és a komolyzene népszerű
elemeit ötvözve mindkét műfaj sokkal szélesebb közönségréteget hódíthat meg, mint korábban.
Természetesen a XX. századi popkultúra felelevenítésével nem lehetett
megkerülni a Kádár-korszak történelmi vonatkozásait, amelyeket Csatári
Bence ismertetett. Véleménye szerint
a pártállam vezetését azért zavarták a
könnyűzenei koncertek, mert kommunista színezet nélküli ifjúsági megmozdulásokat láttak bennük, ahol a
hatalom ellenőrzése nélkül gyűlt össze
nagyobb embertömeg. Emellett a konszolidáció fontos elemének tekintették
a szórakoztatást, amely a közvélemény
komfortérzését volt hivatott emelni.
Ezért jöttek létre a KISZ szolidaritási rockfesztiváljai, amelyet aztán 1976
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KÉZB L

A magyar populáris zene a
20–21. században címmel
rendezett konferenciát az
MTA BTK Zenetudományi Intézete. Ignácz
Ádám, a 20–21. Századi
Magyar zenei Archívum
és Kutatócsoport tagja, a
módszertani alapok és az egységes adatbázis hiányát említette az egyik legnagyobb
problémaként. A csoportban
dolgozik operett- és operakutató, hanglemeztörténettel
foglalkozó munkatárs, Dalos
Anna, a csoport vezetője pedig
a második világháború utáni komolyzene alkotásainak
feldolgozásával foglalkozik.
Könnyűzenei témákról korábban is szerveztek konferenciát,
február elején azonban már a
zenetudományi szempontokat
is igyekeztek beemelni a szociológiai, történelmi témák közé.
Így az egyik legnagyobb érdeklődést és vitát kiváltó előadást Kusz Veronika tartotta
egy kereskedelmi televízió tehetségkutató műsorában látott zsűrizés
bemutatásával.
A zenetudománnyal foglalkozó
szakemberek egyetértettek abban,
hogy a nézők rendkívül kevés hiteles
információhoz jutnak a produkciók
értékelését hallgatva, mivel a zsűri
tagjai inkább a színpadi összképet, a
megjelenést, semmint az énekteljesítményt elemzik összegzésként. A szakmai kifejezések közül legfeljebb az
intonációt és a hangszínt említik, de
például hangképzésről és légzéstechnikáról szinte soha nem esik szó, így sem
a versenyzők, sem a nézők nem tudják
meg, milyen képességek szükségesek a művészi élvezetet nyújtó énekteljesítményhez. Valódi, építőjellegű
kritika helyett a hozzászólások túlnyomó többsége kifejezett sértésként
vagy némi jóindulattal inkább showelemként értelmezhető, mint például:
„örültem, hogy magyarul énekelsz mert ez
neked nagyon jól áll”.
„Lehet-e népszerű az alternatív?” –
tette fel a kérdést előadása címében
Barna Emília, majd a leglátogatottabb
zenei események sorának felidézésével
bizonyította, hogy „jelenleg a rockzene
kanonizációja a klasszikus zenei elemek

után minden évben megrendeztek. Az évek múlásával azonban
némi szemléletváltás is megjelent,
amely például Köpeczi Bélának
1986-ban az agitprop osztálynak
és a kulturális bizottságnak leadott jelentésében is tetten érhető.
„Minőségileg új törekvés az István
a király című rockopera – írta –,
amelyben megjelenő nemzeti érzés
láthatóan a csökkenő nyugati befolyás jele, ezt a vákuumhelyzetet pedig
a kommunizmus további építésére lehet kihasználni”. Az Ignácz Ádám
által készített életműinterjúkban
azonban visszatérő elem, hogy a
korszak legnépszerűbb magyar
zenekarai és előadói dalszövegeikkel nem tudatosan törekedtek
politikai ideológiák megjelenítésére. A művészeket sokkal inkább
motiválták a nemzetközi trendek és zenei szempontok, mint
amennyire ezt akár a hatalom,
akár saját akkori közönségük
gondolná.
Ezt a képet erősítette meg
Dalos Anna előadása is, aki
Zalatnay Sarolta, az 1967-es
Táncdalfesztiválon győztes Nem
várok holnapig című dalát mutatta be az eredeti mellett más előadók tolmácsolásában is. A különböző
interpretációkat egymás után meghallgatva még a laikus, zenéhez kevésbé értő fül számára is egyértelmű,
milyen magas szintű technikai tudás
szükséges a levegő megfelelő beosztásához, a hangok tiszta kiénekléséhez
és nem kevésbé ahhoz a meggyőző
előadásmódhoz, amellyel Zalatnay a
korszakban szokatlan, határozott nőtípust állít színpadra. Többek között
az efféle összehasonlító elemzésekhez
is hasznos lesz, ha majd elkészül a 20–
21. Századi Magyar Zenei Archívum
és Kutatócsoportban dolgozó Ignácz
Ádám által tervezett sajtóbibliográfia, amelyet a magyar populáris zene
1950-es évektől megjelent esszéiből,
újságcikkeiből, tanulmányaiból kíván
összeállítani. Erre azonban biztosan
nem holnapig kell várni, még a kutatók látóterében lévő anyag is hatalmas, nem beszélve a régi rajongók
által megőrzött hangfelvételekről, és
dokumentumokról. A Zenetudományi Intézet elérhetőségein várják is
a szakemberek azokat a relikviákat,
amelyek érdekesek lehetnek a korszak kutatása szempontjából.
Kővágó AngélA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

ZENETÖRTÉNET

Könny zene –
könny zene?

AZ IPARM VÉSZETI MÚZEUM ZSOLNAY-DÍSZEINEK KÁROSODÁSA
Az Iparm vészeti Múzeum
látképe az Üll i út fel l nézve,
amelyen jól látszanak a díszes
Zsolnay tet cserepek és
pirogránit díszelemek
(KÉP: ORSZAGALBUM.HU)

ÉPÜLETKERÁMIÁK ÉS
A VÁROSI KÖRNYEZET
Hazánk számos régiója b velkedik m emlékekben, amelyek meg rzése, jó állapotának fenntartása a
társadalom feladatai közé tartozik. Az óvó-, rz munka elkerülhetetlen velejárója – miután hatékonyan megóvni is csak azt lehet, amit ismerünk –, hogy feltárjuk azokat a tényez ket, amelyek károsítják az épületek és m emlékek anyagát, gyorsítják azok korai
elöregedését. Ennek a tudásnak a megszerzése még inkább lényeges olyan hazai emblematikus
épületek állapotának meg rzése kapcsán, mint a budapesti Iparm vészeti Múzeum.
„ rizzük tehát, gy jtsük össze emlékeinket,
nehogy végleg elvesszenek, s ez által is
üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen,
kétesebb a jöv !”
Ipolyi Arnold: A középkori emlékszer
építészet Magyarországon, 1862

B

udapest központi részén, az
Üllői út és Ferenc körút kereszteződésének közelében
álló Iparművészeti Múzeum az
1890-es évek közepén épült azzal a
céllal, hogy otthont biztosítson a hazai és külföldi iparművészeti alkotásoknak. A tervező a magyar szeceszsziós építészet egyik első úttörője,
230
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Lechner Ödön volt, akinek nevéhez
fűződik például a Magyar Állami
Földtani Intézet (ma: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet) és az egykori Postatakarékpénztár (ma a Magyar
Államkincstár működési területe)
terveinek elkészítése is. A felsorolt
építmények közös jellemzője, hogy
azok tetőzetének, falainak burkolásához Lechner Ödön Zsolnay Vilmos
pécsi keramikusművészt kérte fel.
Zsolnay – a felkérésnek eleget téve –
mindhárom épület tetőfedéséhez díszes kerámiát és a fagy, savas eső támadásának igen jól ellenálló kőagyagárut: pirogránit díszelemeket
gyártatott, különböző mázas borítással. Az elkészült épületek kiválóságát alátámasztja, hogy fővárosunk

2014/8

jellegzetes elemeivé, mi több, díszeivé váltak, több-kevesebb sikerrel vészelték át az elmúlt több mint száz
évet.
Kutatómunkánk megvalósítására az
adott lehetőséget, hogy 2011 nyarán az
Iparművészeti Múzeum épületének helyenként katasztrofális állapota miatt
kármentő, illetve a rekonstrukcióhoz
szükséges állapotfelmérési munkák indultak meg. A múzeum vezetése szükségesnek tartotta, hogy anyagtudományi vizsgálatok alapozzák meg a kárfelmérést, amelynek eredményeként kiderülhet, hogy melyek és milyen
mértékűek azok az elsődleges károsító
tényezők, amelyeknek szerepe van a beépített anyagok degradálódásában. Az
eredményekből kapott információ alap-

meinek kölcsönhatásából származó
jeleket erre alkalmas detektorokkal
érzékeli, ezeket képileg megjeleníti.
A módszer segítségével behatóbban
tudtuk tanulmányozni a kiválasztott
kerámiák károsodásait (például repedések, mikrorepedések meglétét, a
kerámián megkötődött szálló por
arányát és minőségét), a felületükön
lévő kiválásokat, lerakódásokat, amelyek a kihelyezés és levétel között eltelt időben alakultak ki. Egyúttal kellő ismeretet szereztünk az ép kerámiaanyag és máz fázisösszetételéről
és szövetéről is. A kerámián lerakódásként jelenlévő fázisokat az MTA
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és Geokémiai Intézetében lévő röntgen-pordiffrakciós műszerrel vizsgáltuk meg.

Mintavétel az Iparm vészeti Múzeum tet terén. Jobbra: néhány begy jtött mázas cserép,
amelyet a sötét lerakódás borít.

ján lényeges következtetéseket lehet levonni nemcsak arra vonatkozólag, hogy
a hasonló időben hasonló módon felhasznált épületkerámiákra – kihelyezési
helyüktől függően – mely hatások lehetnek a leginkább fenyegetők, hanem a
felújításhoz alkalmazható új technológiákra, beépítendő új anyagokra is.
Nap, nedvesség, leveg

Az épületelemek megrongálódásának,
anyaguk elöregedésének kiváltói a különböző „fizikai” behatások mellett
(erős légmozgás, napsugárzás stb.) elsősorban a környezeti hatások. Ezek között
említhetjük a légszennyező gázok (kénés nitrogén-oxidok stb.) és aeroszolok
(por, korom, pernye stb.) nagy koncentrációját, a nedvesség és nagy páratartalom károsító, valamint biológiai életformák degradáló hatásait. A legfontosabbak, amelyek az anyag pusztulásához
vezetnek – elsősorban nedvesség hatására –, az a kerámia, üveg, máz anyagának
oldódása és bizonyos transzportfolyamatok, például a mázból az alkáliák (Na+,
K+) kioldása és eldiffundálása, szilikátos
„gélszerű réteg”, avagy kristályos réteg (például gipsz, egyéb sók) kiválása
a roncsolt felületen és repedések,
makrorepedések keletkezése.
Dolgozatunkban nem foglalkozunk
az antropogén hatások közül a háborús
pusztítással, továbbá a tervezési és kivitelezési hibákkal. A tanulmányunk
célja, hogy bemutassuk az Iparművészeti Múzeum Zsolnay épületkerámiáin a környezeti hatások által előidézett
károsodások formáit, mértékét és okát.

Az ábra bal oldalán, tömör, kristályos szerkezet gipszréteg borítja a kerámia hátoldali
mázmentes felületét, míg a jobb oldalon ett l eltér en, néhány lemezes jelleg , sötét
lerakódással fedett gipszkiválás látható

A helyszíni terepszemlére és mintavételezésre 2011 augusztusában került sor.
A mintavételnél azt a célt tartottuk szem
előtt, hogy a begyűjtött, mázzal borított
tetőcserepek és pirogránit díszelemek
minél jobban reprezentálják mind az
épületen fellelhető formákat, mind a
megfigyelhető elváltozásokat. Törekedtünk olyan elemekből mintát venni,
amelyeken a sötét, lerakódott réteg nagy
kiterjedésű és vastagságú volt, mivel feltételeztük, hogy ezek a rétegek bővebb
információt adhatnak a kihelyezés óta
eltelt időben a közlekedésből, fűtésből,
ipari tevékenységből stb. származó és a
légkörbe jutó szennyező anyagokról.
Az egyik legfontosabb vizsgálati eszközünk az ELTE TTK Kőzettani és
Geokémiai Tanszékén működő Amray
1830 I/T6 típusú pásztázó elektronmikroszkóp volt. Ez a műszer olyan elektronoptikai eszköz, amely a vizsgált tárgy
felszínét elektronnyalábbal pásztázza végig, majd az elektronsugár és a tárgy ele-

Meggyőződhettünk arról, hogy a kerámia és az azt borító üveges mázréteg,
amelyeket 800–1200 Celsius-fokon
égettek ki, megsínylette az idő múlását, noha az idő viszontagságainak ellenálló mesterséges szilikátos anyagnak
tervezték ezeket.
Gipsz és ólom

A megmintázott 16 tetőcserép nagy
hányadán gipszréteget figyeltünk
meg, amely a mázas és mázmentes hátoldalon küllemre és mennyiségileg is
eltérést mutat. A mázas oldalon kevesebb, lemezes gipszkiválások, a hátoldali részen tömött, tömeges mennyiségű kristályos formák fordulnak elő a
leginkább. Ez az eltérés elsősorban annak tulajdonítható, hogy a mázas oldalon, amelyet gyakran ért csapadék és
egyéb behatás (szél, élőlények jelenléte
stb.), kevésbé volt adott a lehetőség –
zavartalan állapot és elegendő idő – ahhoz, hogy szépen fejlett, kristályos
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gipsz vagy egyéb ásványkiválások
megjelenhessenek. Ellentétben a máz
nélküli hátoldalon, amely védett volt a
külső, előzőkben felsorolt behatásoktól, a kedvezőbb környezet következtében jól fejlett ásványok váltak ki. A
gipsz jelenléte több forrásból eredhet.
Származtatható a levegőben szálló gipszes porból, amely a cserepek felületén
rögzült és újrakristályosodott, de keletkezhet kalciumtartalmú fázis (például
kalcit) és a levegőben gyakorta jelenlévő légszennyező gáz, a kén-dioxid,
kénsav reakciójából is.
Gyakori lerakódásként mutatkozott az
épületelemek felületére erősen rátapadt,
attól nehezen elválasztható sötét réteg,
amely nagyobb arányban a kerámiák
mázas, a szabad levegőnek kitett felületén, kisebb részben a hátoldali részen volt
jelen. A sötét réteg nagy százalékban
gipsz és különféle mesterséges vagy természetes eredetű szálló por elegye,
amelyben gyakorta felleltünk vastartalmú, szilikátos, ólomban dús szemcséket. A réteg képződésének és növekedésének alapfeltétele, hogy a levegőben
lévő különféle forrásokból származó
szálló por (gépkocsik kipufogója, fűtés
stb.) jelen legyen és megtapadjon a kerámián, de kulcsfontosságú szerepe van a
csapadéknak is. Nedvesség hiányában
ugyanis nem tud megindulni a szulfátosodás folyamata, azaz a gipsz képződése, ami a tartós sötét kéreg meglétét
és gyarapodását biztosítja. Ha mindezek a feltételek adottak, akkor a réteg
vastagsága – akár egy ördögi kör – folyamatosan tovább növekszik, hiszen az
első réteg szálló por, amely képes helyben maradni, a nedvességet is magában
tartani és beindítja a gipsz képződését.
A gipszbe azután – az egyenetlen, kristályos felület miatt – még könnyebben
tud megtapadni a további réteg alapjául
szolgáló por, szemcse. A korom- és
nagy széntartalmú szemcséktől mindinkább sötétebbé váló réteg egyre vastagodik és tömörödik.
Számos alkalommal találtunk a tetőcserepek mázas és hátoldali részein különböző természetes és mesterséges
eredetű, jellegzetes, gömb alakú
szemcséket, úgynevezett szferulákat.
Ezeknek több típusát különböztettük
meg, amelyek között előfordultak
mesterséges eredetű, széntartalmú
koromszferulák, valamint szilíciumés alumíniumtartalmú, pernyés anyagú szemcsék is. Előbbiek forrása első232
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Különböz kémiai összetétel mesterséges és/vagy természetes eredet , 0,5–10 mikrométer
átmér j , gömb alakú szferulák a kerámiák mázas és hátoldali felszínén, gipszrétegbe ágyazva.
A két fels felvételen szilikátos összetétel szferulák, a bal alsó felvéten szilícium- és vastartalmú szemcse, míg a jobb alsó felvételen magas széntartalmú szemcsék láthatók.

Jobb oldalon a kerámia felszínének keresztmetszeti preparátumáról készült felvétele, a bal
oldalon a következ rétegek kémiai összetétele látható: legfels kiválás/lerakódás (kék),
a középs mállott máz (piros) és a legalsó ép máz (zöld)

sorban a közlekedésben használt olajszármazékok égetése, kiváltképp a dízelmotorok, kisebb részt a benzinmotorok
emissziója. Utóbbiak ipari, erőművi eredetűek, elsősorban szén és nehézolaj égetéséből származnak.
Megfigyeltünk nagy vastartalmú és
vegyes szilikátos összetételű szferulákat
is, amelyekben a szilícium, kalcium,
alumínium, kálium és kén nagyobb
koncentrációban voltak jelen, erősen változó arányban. Ez utóbbi szferulatípusok
egyaránt származhatnak a természetes
talaj, kőzet felszínének aprózódásából,
de nagyvárosi környezetben – a mesterséges korom- és pernyeszferulákhoz
hasonlóan – sokkal inkább emberi behatás következményeként, a közlekedésből, ipari tevékenységből vagy éppen tüzelésből eredeztethetők.
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Az élet nyomai

Egy-egy kerámián, elsősorban azok
mázzal borított oldalán, a nedvesség
hatására gombafonalra, egykori baktérium, zuzmó jelenlétére emlékeztető
maradványokat is kimutattunk. Az
életformák az ép felületen – az egyéb
fizikai és kémiai mállasztó hatások
mellett – további repedéseket, a máz
felületén kráterszerű formákat, bemélyedéseket képesek generálni azáltal,
hogy a felület anyagából különböző
komponenseket (például magnéziumot, kalciumot, káliumot) oldanak ki
és általában savas jellegű anyagcseretermékeiket (például citromsav, oxálsav) is
a máz felszínére bocsátják ki.
A biológiai létformák jelenlétét támasztja alá az is, hogy három vizsgált kerámiaelem esetében weddelit

ÉLET-M�D
A naspolya
A naspolya hazája Közép-Ázsiában, a
Kaukázus déli lejtőin van. Számos népies neve közül a leggyakoribb a lasponya és a miszpolya.
A héja a sárgásbarnától kezdve a rozsdavörösön vagy a zöldesbarnán át egészen a sötétbarnáig terjedhet, kívül
bőrszerű, egyenetlen és enyhén szőrös.
A gyümölcs húsa eleinte zöldessárga és
kemény, majd az utóérést követően
megbarnul és pépessé válik. Íze jellegzetesen édes, kellemes, kissé fanyar.

A kerámiák keresztmetszeti (A, B, C) és felületi preparátumáról (D) készült felvételek, amelyeken
jól látszik a repedések fonatos hálózata és a képz dött kráterszer bemélyedések a máz felületén

(kalcium-oxalát) jelenlétét azonosítottuk. Az oxalátfázis megjelenésének
okai ugyan még nem tisztázottak, de
egyértelmű kapcsolat feltételezhető
oxálsavat kiválasztó életformák (gombák, zuzmók, baktériumok) meglétével
a felületen.
A mázas épületkerámia károsodásának talán legszembetűnőbb vonása az
a néhány tetőcserépen megfigyelt, a
mázas felületen mintegy 5 mikrométer
vastagságú mállott zóna kialakulása,
amelyet szintén körülbelül 5 mikrométer körüli, főleg külső környezetből
származó lerakódás/kiválás elegye borít. Jól megfigyelhető, hogy az említett
rétegekben az egyes elemek koncentrációja eltérő. Ezek közül is figyelemreméltó az ólom koncentrációjának
változása. Mivel a kerámiákat nagy
ólomtartalmú, üveges szerkezetű máz
borítja, az ép máz összetételében főként az ólom – mint alapvető alkotóelem – van jelen az üvegre jellemző
egyéb összetevők (például szilícium,
kalcium, kálium, alumínium) mellett.
Ehhez képest a mállott mázban kisebb
az ólomtartalom. Ez a jelenség leginkább azzal magyarázható, hogy a csapadék, savas eső, páratartalom stb. hatására a kerámia károsodása olyan szintet ért el, ahol a máz egyik fő alkotóját
adó ólom kioldódott a felső rétegből és
a legkülső lerakódások és kiválások kevert anyagába vándorolt, majd ott kötődött meg. Elképzelhető, hogy a kiválásban/lerakódásban nemcsak a máz-

ból kioldódott ólom vezetett a megemelkedett ólomkoncentrációhoz,
hanem a külső környezetből származó és a kerámia felszínén megtapadt,
például gépkocsik korábbi kipufogógázából származó ólomtartalmú
szemcsék is gazdagítják ennek a rétegnek az összetételét.
A mállott zóna nemcsak a máz felszínén, hanem a kialakult repedések, törések mentén is megjelent. Adódtak
egészen sűrű repedéshálózatokkal átszőtt felszínek és kivájt bemélyedések
is, amelyek mentén a beszivárgó víz
hatására nagy ólomtartalmú fázis vált
ki a repedések mentén.
Mindezek a jelenségek azt igazolják,
hogy a szabad szemmel nem látható, de
mégis előttünk lejátszódó folyamatok
szintjén a környezeti hatásoknak kitett
anyag – esetünkben a Zsolnay-kerámiák – roncsolódása megindul. Mindez
már kezdi érzékeltetni hatását emberi
léptékben is, hiszen vitathatatlan tény,
hogy a több évtizedes kitettség után a
tetőelemek máza feltöredezett és a külső környezettel közvetlen kapcsolatban
lévő felső oldalakat sötét, lerakódott réteg borítja, amely egyaránt csökkenti a
kerámia tartósságát és rontja annak esztétikai megjelenését is. Idővel, amikor a
védelmet szolgáló mázrétegen áthatoló
repedések elérik a kerámia anyagát, a
pusztító, degradáló folyamat abban is
folytatódik és akár az anyag teljes károsodásához vezethet.
BARICZA ÁGNES

Rendkívül gazdag vitaminokban,
főként C-vitamin-tartalma kiemelkedő, de jelentős mennyiségben találunk
benne B- és E-vitamint, továbbá karotint
is. Az ásványi anyagok közül kiemelhető a kalcium-, kálium-, magnézium-, cink-,
mangán-, vas- és réztartalma. Antioxidáns hatásánál fogva fogyasztása serkenti természetes védekező rendszerünket. Magas pektintartalmának köszönhetően fogyasztása lassítja a szénhidrátok emésztését és felszívódását,
vagyis mérsékeli a vércukorszint étkezést követő hirtelen emelkedését, továbbá segít a vér koleszterinszintjének
csökkentésében, illetve a különböző
gyomor- és bélrendszeri problémák, főleg a székrekedés kezelésében. Ez a növényi eredetű poliszaharid kivonja a
szervezetből a méreganyagokat, továbbá számos klinikai vizsgálat bizonyította, hogy alkalmazható a sugárbetegségek gyógyítására, a nehézfém okozta
mérgezések és az ízületi betegségek kezelésére. Az élelmiszer adalékok listáján
az E 440 szám alatt szerepel mint stabilizáló, sűrítő és gélképző anyagok.
Legendásan kemény, szívós és tartós fájából eszközöket, míves sétabotokat faragnak, az esztergályos- és az asztalosiparban megkülönböztetett értéke van.
M AROSI K INGA
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É G I S Z E M E K V Á R H AT Ó F E J L

DÉSE

FÖLDMEGFIGYEL
M HOLDAK JÖV KÉPE
Bolygónk leveg b l történ megfigyelése a ballonos repülésekkel kezd dött, és nagyjából száz éve
vállhatott rendszeressé, amikor képesített pilóták és fényképfelderít k motoros repül gépek fedélzetér l kezdték rögzíteni a földfelszín állapotát. Tették ezt katonai és térképészeti célból, ám mára
felvételeik a felszínborítás, a növényzet- és a klímakutatás értékes információforrásaivá váltak.

A

távérzékelés, a távoli felületekről való információszerzés tudománya a felvételek összetett
szempontrendszer szerint végbemenő
kiértékelésével kezdődött el. Az első űrfelvétel 1946. október 24-én készült el az
Amerikai Egyesült Államok Németországtól zsákmányolt V-2-rakétájáról,
majd az 1960-as évek elején (még csupán kémkedési célból) útjára indult a filmes kamerákkal felszerelt műholdak alkalmazása. Az 1970-es évek elején lőtték fel az első energiaforrás-kutató és
földmegfigyelő műholdakat, és utánpótlásuk – egyre modernebb szenzorokkal – folyamatos volt. A felbontás
növekedése mellett a lefényképezett
pászták szélessége, az adatbeszerzés mellett pedig a feldolgozás sebessége is meggyorsult. Időközben kétszáznál is nagyobbra tehető a közepes és nagyméretű megfigyelési célból felbocsátott űreszközök száma. Érdemes áttekinteni a
legmodernebb fejlesztéseket.
Gyorsuló ütem

2013. november 25-én lőtték fel a legutóbbi kínai műholdat, a szenzorokkal
is ellátott SHIYAN-5-öt, december
6-án a NASA útjára indította az
IPEX-et, amelynek nem elsődleges

célja a földmegfigyelés, de számos kamerát hordoz és felvételeit kiértékelik.
Az Európai Űrügynökség (ESA) 2013ban Föld körüli pályára állított három
Swarm-műholdja a bolygó mágneses
terét vizsgálja, műszereik akár 500 kilométer magasból is észreveszik a nagyobb vasérclelőhelyeket.
A rendszer létrehozásának elsődleges
célja, hogy összefüggést találjanak a
föld mágneses tere és a
Föld külső magját alkotó olvadt vas mozgása
között, meghatározzák
az összefüggést a földköpeny vezetőképessége és kémiai összetétele
között. Talán arra is sikerül magyarázatot találni, miként változott
A három Swarm-m hold,
miel tt a rakétába behelyezik
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Európa hamarosan nemcsak új térképez
radarrendszerrel, hanem gyors visszatérés ,
az ábrán szemléltetett multispektrális
m holdrendszerrel is büszkélkedhet

a földkéreg mágnessége a földtörténeti
időskálán.
Küszöbön áll az Európai Űrügynökség legújabb távérzékelési célból épített
műholdjainak felbocsátása is. A
Copernicus Program vagy korábban a
globális környezetvédelmi és biztonsági
megfigyelés (GMES ) célja az autonóm
és működőképes európai földmegfigyelési kapacitás elérése. Ehhez műholdas, légi távérzékelési és terepen gyűjtött adatokból felépülő adatbázisok kiépítése társul. A Copernicus földrajzi
információs szolgáltatásait hat fő csoportba szokták sorolni: föld, óceán, katasztrófa-elhárítás, atmoszféra, közbiztonság és az éghajlatváltozás vizsgálata
céljából végzett megfigyelések.

Munka az ISS körül

A NASA m holdrendszerének fantáziaképe,
el térben a GPM

Az OCO-2 látványterve

Az autonóm európai földmegfigyelési rendszer ugyanakkor hozzájárulna
a globális földmegfigyelési rendszerekhez, kiegészítve a NASA műholdjairól,
űrállomásairól és különböző szervezetek, egyetemek által végzett légi és terepi felmérésekből származó adatokat.
Az ESA az új, Sentinel-műholdcsaláddal valósítja meg törekvéseit, amelyről korábban az Őrszem, az új Földmegfigyelő című cikkünk (ÉT/2014/5)
részletesen beszámolt.
Érdemes áttekinteni, milyen változások várhatók Európán kívül az
űrtávérzékelésben.
A NASA is fejleszt

Eközben az Amerikai Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal is új távérzékelési megoldásokkal egészítené ki jelenlegi műholdrendszerét. A NASA
sajtóközleménye szerint új földmegfigyelő rendszereket juttatnak fel, amelyek elsősorban a klímaváltozás, a tengerszint emelkedése, a rendelkezésre
álló édesvíz csökkenése és a szélsőséges
időjárási események vizsgálatában
nyernek értelmet.

Február 27-ére tervezik a Globális
Csapadék Laboratórium (GPM) pályára állítását a japán H-IIA- rakéta segítségével. A GPM a földi vízkészletet
fogja tanulmányozni, és azt is remélik
tőle, hogy jobban megértjük bolygónk
vízkörforgását. Az esőzések és a havazással érintett területek adatainak rögzítése olyan archívumot képezhet,
amely tárolja, hol és mikor hullott csapadék a földfelszínre.
Június 6-ára tűzték ki az ISSRapidScat küldetés elindítását, amely
az óceáni szelek vizsgálatával várhatóan
javítani fogja az időjárás és a klíma változásának elemzési lehetőségeit, gyorsabban lehet követni a viharok kialakulását és viselkedését. Ezt a berendezést
nem műholdra, hanem a Nemzetközi
Űrállomásra telepítik. A 2000 novembere óta működő Nemzetközi Űrállomás (International Space Station, ISS)
egy, a Föld megfigyelése érdekében alacsony Föld körüli pályán (360 kilométer
magasságban) keringő laboratóriumrendszer, amely az egyik legdrágább
űreszköz az űrkutatás történetében.
Mivel az ISS 92 percenként kerüli meg
a Földet, a beépített szenzorok viszonylag sűrű időközönként képet adhatnak
bolygónk felületéről. A műholdakhoz
képest előnyt jelent, hogy az állandó
emberi jelenlét gyors beavatkozást, módosításokat is lehetővé tesz.
Szénciklus az rb l

Várhatóan júliusban hajtják végre az
Orbitális Szénmegfigyelő Állomás(OCO-)2 felbocsátását, amelyet eredetileg 2009-re terveztek, de a globális
szén-dioxid-szint tanulmányozására
épített eszközt meghibásodása miatt
ismét meg kellett építeni. Újraépítése
évekbe telt, így csak most van lehető-

Fantáziarajz a SMAP-ról

ség a felbocsátására. Annak érdekében
készült, hogy az ember jobban megértse a szénciklust és a természetes, valamint emberi forrásokból eredő üvegházhatású gázok globális klímára gyakorolt hatását.
Szeptember 12-ére már a felhők és
aeroszolok áramlási sajátosságait fürkésző CATS-berendezést (CloudAerosol Transport System) is telepítenék a Nemzetközi Űrállomásra. A
légkör részecskéinek aktuális mozgása
a felhőtakarót, összetételbeli változása
hosszabb távon az éghajlatot befolyásolja. A műhold aktív lézeres felvételezést végez majd.
Novemberre tervezik a SMAP talajnedvesség vizsgáló küldetés beindítását, amelynek segítségével várhatóan
javulni fog az időjárás-előrejelzés, a
mezőgazdasági termelékenység vizsgálata és a kisléptékű árvíz- és aszályfelmérések is gyorsabbá válhatnak.
BAKÓ GÁBOR
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INTERJÚ K

V Á R I Z S O LT TA L

a hét kutatója

CSILLAGOK NAPFÉNYBEN
Az éjszakai égen látható csillagok még a legnagyobb távcsöveken keresztül is pontszer ek, így felszíni folyamataikat csak közvetett módon tudjuk
vizsgálni. Szerencsére a legközelebbi csillag, a Nap részletesen tanulmányozható. Az itt szerzett ismereteket más csillagoknál is felhasználhatjuk, különösen igaz ez a napfoltokra és a hozzájuk kapcsolódó napaktivitási jelenségekre. A téma jelent ségét mutatja, hogy 2014 februárjától
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjában OTKA támogatással kutatási program indul. Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunkban a pályázat vezet kutatójával, K vári Zsolttal, az intézmény
f munkatársával beszélgettünk a részletekr l.

– Miért lett csillagász és miért éppen
a csillagaktivitással kezdett foglalkozni?
– Édesanyám őrzi egy általános iskolai alsós munkafüzetemet, amiben
arra a kérdésre, hogy mi szeretnél
lenni, azt írtam,
hogy csillagász. Ennek tudatában ma
kijelenthetem, hogy
lám, beteljesült a
109276
gyermekkori
vágyam. Az igazat
megvallva azonban erre a munkafüzetre nem is emlékeztem. Eredetileg
ugyanis építőmérnöknek tanultam a
Műegyetemen, és csak másoddiplomásként mentem az ELTE TTK matematika–fizika szakára, ahol a harmadik évtől felvettem a csillagászatot
is. Ehhez persze, előtte szorgalmasan
látogattam Marik Miklós Bevezetés a
csillagászatba előadásait. Az egyetemi
évek alatt egyik nyári gyakorlatomat a
Piszkéstetői Obszervatóriumban töltöttem, ahol szerettem volna megnézni az 1 méteres távcsövet – ami hazánk
legnagyobb teleszkópja. A távcsövön
éppen Oláh Katalin dolgozott, aki
egyike annak a néhány tucat csillagásznak a világon, akik a 70-es évek
közepétől elindították a foltos változócsillagok kutatását. Katalin elmagya236
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rázta, hogy éppen mit észlel, és hogy
miért érdekes a foltos csillagok fényváltozásainak nyomon követése. Később felajánlotta, hogy szívesen ad
anyagot, ha dolgozni szeretnék a témán. Erre örömmel igent mondtam,
így természetesen ő lett a szakdolgozatom témavezetője és később az irányítása mellett csillagaktivitásból írtam a
doktorimat is.
– Az OTKA-pályázatuk címe „A
Nap-típusú mágneses aktivitás szerepe egyedüli és kettősrendszerbeli
csillagok, valamint csillag-exobolygórendszerek fejlődésében”. Miért fontos
ez a kutatás és hogyan látnak hozzá a
munkához?
– Olyan új megközelítésben szeretnénk a csillagaktivitást és az azt kísérő
egyéb folyamatokat vizsgálni, amely
magyarázatot adhat többek között a
Nap- és a bolygókeletkezés bizonyos
mozzanataira, vagy olyan kapcsolódó
dolgokra, amelyeket megfigyelünk az
Univerzumban, de pontosan még
nem értjük. A munka adatgyűjtéssel
kezdődik. Számba vesszük, milyen
eszközökkel tudnánk adatokat szerezni azokról a csillagokról, csillagcsoportokról, amelyek bennünket érdekelhetnek. Ezután távcsőidőkre pályázunk a világ különböző pontjain található nagy távcsöveknél. Vannak
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nemzetközi együttműködéseink is,
amelyek révén további adatokhoz jutunk. A potsdami Leibniz Asztrofizikai Intézet csillagaktivitási kutatócsoportja – amellyel évtizedes munkakapcsolatban vagyunk – például olyan
automata távcsöveket üzemeltet a Kanári-szigeteken és Arizonában, amelyek friss adataihoz gyakorlatilag online hozzáférhetünk.
– Mi az oka a Nap-típusú mágneses
aktivitásnak? Mi hozza létre a napfoltokat és a csillagok foltjait?
– A csillagok anyaga alapvetően plazma, ami pozitív és negatív töltésű részecskék forró elegye. A belülről folyamatosan fűtött csillaganyag ráadásul
forog a tengelye körül, így a plazmában különböző áramlások jönnek létre, amelyek mágneses tereket keltenek. A mágneses terek pedig hatással
vannak a plazma mozgására. Végső
soron e bonyolult, visszaható folyamatháló eredményeként épül fel a csillag mágneses tere, amely állandóan
változik. Ez a felszínen is megmutatkozik, többek között foltok, kitörések
(flerek) formájában.
A napaktivitás ciklikus folyamat.
Közismert például, hogy egy adott
időszakban megfigyelhető napfoltok
száma néhány éven át nő, majd csökken, sőt, a foltok akár teljesen el is tűn-

hetnek. A foltciklus átlagosan 11 évig
tart, ez alatt végbemegy a Nap globális terének pólusváltása, azaz az északi
és a déli mágneses pólusok felcserélődnek. Így tehát egy teljes mágneses ciklus hossza körülbelül 22 év. A folyamat fizikai háttere a mágneses dinamómechanizmus: a Nap belsejében
működő komplex áramrendszer képes
felépíteni, majd megváltoztatni a
mágneses teret. Érdemes megjegyezni, hogy a Föld mágneses tere is belső
magmaáramlás következménye.
– Honnan tudjuk, hogy éppen ez a dinamófolyamat működik a foltos csillagokban, ha a csillagokat nem láthatjuk
közelről?
– A munkánk végül is éppen erre a
kérdésre irányul. El kell fogadnunk,
hogy „látótávolságon belül” – vagyis a
Naphoz hasonló közelségben – nincsenek eltérő korú, tömegű stb. aktív csillagok, hogy azokat közvetlenül megfigyeljük, összehasonlítsuk. De ez a mi
szerencsénk. Ismerünk ugyanis olyan
erős folttevékenységet, ami – ha a Napon történne – azonnali pusztulásunkat okozná. A Nap egy orrunk előtt
zajló kísérlet, amely jobb híján a mágneses aktivitás működő paradigmája

É

D

A Nap globális mágneses terének polaritása átlagosan 11 évente felcserél dik
(NASA)

A csillagok felszínét tehát közvetlenül nem látjuk, de vannak olyan színképelemző módszerek, amelyek segítségével rekonstruálhatjuk egy csillag
felszínének folttérképét.
– A színképből hogy hívhatók elő ezek
az információk?
– Ahogy a csillag forog, a korongjának egyik fele közelít felénk, a másik
viszont távolodik. A Doppler-effektus
miatt a közeledő peremről kiinduló
fény hullámhossza rövidül, emiatt a

Fantáziarajz a GJ 1214b jel szuperföldr l és foltos felszín központi csillagáról
(David A. Aguilar, CfA)

lett. Megpróbáljuk a szoláris paradigmát kisebb-nagyobb változtatásokkal
a csillagokra adaptálni. Vannak
azonban alapvető különbségek is,
amelyeket nem lehet egyszerűen „átültetni”. A kettőscsillagok esetében
például a kísérő csillag gravitációs hatása döntően befolyásolja az egész aktivitási folyamatot.

színe kékebb lesz. A távolodó peremről
érkező fotonok hullámhossza viszont
a vörös felé tolódik el. Tehát a csillag
korongjának különböző részeiből kiinduló, eredetileg azonos hullámhosszúságú fotonok a kék-, illetve
vöröseltolódások miatt egy ismert
szélességű hullámhossztartományban
jelennek meg. A színképvonal annál

szélesebb, minél gyorsabb a csillag forgása. Egy kellően kiszélesedett vonalban ki tudunk mutatni olyan változásokat, amelyeket a csillag korongján
megjelenő foltok okoznak. Ahol
ugyanis folt van, onnan kevesebb fény
jut el hozzánk. A színképvonalak apró
változásai információt közölnek arról,
mikor, hol, mekkora folt van az éppen
látszó felszínen. Ha egy csillag korongjáról elegendő számú színképet
rögzítünk, azok pillanatfelvételként
őrzik az éppen felénk forduló felszín
állapotát, így egy színképsorozatból
rekonstruálható a csillag teljes felszíne.
Ehhez azonban nagy távcsövek, drága
műszerek kellenek.
– A pályázat címében utalnak a csillagaktivitás bolygókra kifejtett hatására.
– Ez érdekes és még nem tisztázott
kérdés. Még az elején tartunk, de éppen ezért izgalmas. Tény, hogy szoros
kettősrendszerekben az egyik csillag
aktivitására jelentős hatást gyakorolhat
a másik csillag gravitációja. Az még
nem ismert, hogy van-e közvetlen hatása a Nap aktivitására a Jupiternek,
amely a Naprendszer legnagyobb bolygója. Talán vannak olyan napaktivitási
jellemzők, amelyek változásai kapcsolatba hozhatók a bolygó gravitációs hatásával. És miért ne vizsgálhatnánk ily
módon egy csillag aktivitása és a körötte keringő bolygó(k) gravitációs hatása
közötti kapcsolatot? Hiszen egyre több
olyan bolygórendszert fedeznek fel,
amelyben a központi csillag közelében
nagy tömegű óriásbolygó, úgynevezett
forró Jupiter kering…
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

AZ ÉLVEZET ÉLETTANA
Miután elfogyasztottunk egy csodás vacsorát kiváló ital kíséretében és jó társaságban, egy elegáns étteremben, szinte bizton állíthatjuk, hogy kellemes érzés, elégedettség járja át testünket. Feltéve, persze, ha a vacsoraszámla kifizetése nem jelent gondot. Az agyunk részér l az ilyen érzések együttese
egyfajta jutalomnak, jutalmazásnak tekinthet , cserébe azért, hogy szervezetünket elláttuk min ségi
táplálékkal, folyadékkal és közben kielégítettük szociális igényeinket is. Ugyanakkor szükségszer ,
hogy az olyan elemek, mint a táplálék bevitele, a szociális és szexuális érintkezés pozitív érzést váltsanak ki bennünk, mivel ezek a tevékenységek alapvet ek a fennmaradásunkhoz.
gyunk a bevezetőben említett alapvető tevékenységeket
az úgynevezett megerősítéssel
támogatja, melynek révén a pozitív érzés sikeres eléréséhez szükséges cselekvéssorozat a memóriánkba rögzül.
Mindez azonban mit sem ér, ha hiányzik belőlünk a belső hajtóerő, a motiváció, mely a pozitív érzés elérése felé
irányít minket. A motiváció hiánya a
depresszió egyik jellegzetes tünete,
ugyanakkor megléte rendkívüli dolgokra teszi képessé az embert. E sorok
írója gyerekkorában képes volt megenni akár egy egész tányér, a külleme
alapján nem túl kellemes ízűnek vélt
spenótot, csak hogy megkapja a vágyai tárgyát képező újabb játékautót.
Sajnos azonban a motiváció nemcsak
előnyös lehet, hanem káros is, sőt torz
és törvénysértő cselekedetre is sarkalhat, ha a pozitív érzést állandó szinten,
„mesterségesen” – például drogokkal
– tartjuk fent.
Tehát az agyunk képes szabályozni a viselkedésünket azáltal, hogy
pozitív érzéseket vált ki, továbbá
képes megerősíteni az ilyen érzéshez kapcsolódó viselkedést is. Az
agynak azokat a struktúráit, melyek részt vesznek ezekben a folyamatokban, összefoglaló néven jutalmazási rendszernek nevezzük.
A jutalmazási rendszert többé-kevésbé véletlenül fedezte fel John Olds
és Peter Milner 1954-ben. Megfigyelték, hogy patkányok „kedvelték” a bizonyos agyterületeikbe ültetett ingerlőelektródák jeleit, s mindig visszatértek a ketrecnek abba a
pontjába, ahol a stimulus érte őket.

A
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nagyagy
kéregtest

NAcc
frontáis kéreg

amigdala
agyalapi mirigy
VTA
hipotalamusz

kisagy
híd

feketeállomány

nyúltvel
A jutalmazási rendszer elemei és pályái.
Az ábra az agy oldalsó keresztmetszeti
képét mutatja, a két félteke határán
elmetszve. A jutalmazási rendszer
pontjai vastagabb és nagyobb bet vel
vannak jelölve, a többi agyterület
viszonyítási pontként van feltüntetve.
NAcc: nucleus accumbens; VTA:
ventrális tegmentum. Megjegyzés: a
kérgestest köti össze a két agyféltekét
és el segíti azok kommunikációját.

Ezt követően olyan kísérleti rendszert dolgoztak ki, mely lehetővé
tette az öningerlést, azaz a patkányok ismételten, a teljes kifáradásig
tudták ingerelni magukat. Az ingerlési pontokat, pontosabban agyterületeket először a gyönyörközpont, majd a jutalmazási központ részeiként írták le. Emberen 1963ban jellemezték először Robert G.
Heath kutatásai révén.
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A legfőbb ingerlési pontok közé
tartozik a ventrális tegmentumnak nevezett terület (más néven ventral
tegmental area, VTA), a feketeállomány (más néven substantia nigra,
SN, nevét a környezetéhez képest
sötétebb színéről kapta), a nucleus
accumbens (NAcc), a limbikus rendszer
tagjai (például az amigdala), a
hipotalamusz–agyalapi mirigy tengelye,
valamint a frontális agykéreg elülső
részei. A felsorolt idegsejtcsoportok
többféle módon összeköttetésben
állnak egymással, ezáltal létrehozva az igen bonyolult pályákból álló
jutalmazási rendszert. Ezek közül
kiemelendő a VTA, az SN és a
hipotalamusz neuroncsoportjai, melyek a jutalmazási rendszer kiindulási pontjai. Közös jellemzőjük,
hogy dopamint termelnek, melyet a

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG

A dopamin
két- és háromdimenziós
szerkezete

tirozin nevű aminosavból képesek előállítani a neuronok, emiatt dopaminerg
neuronoknak is szokás nevezni őket. Érdekesség még, hogy a testünkben lévő
adrenalin is közvetve a dopaminból
szintetizálódik.
Normál esetben, ha agyunk olyan
szenzoros információt érzékel, mely
pozitív érzéssel (jutalommal) társul,
akkor az információ a VTA, SN, ilKISLEXIKON

Nucleus accumbens: az el agy (nagyagy és köztiagy együttese) elüls részén
elhelyezked neuroncsoport, amely az
agy mindkét féltekéjén megtalálható. A
NAcc szoros összefüggésben van a függ ség kialakulásával. Krónikus drogfogyasztás (pl. heroin, amfetamin) esetén
a neuroncsoport tagjai között, valamint a
más neuroncsoportok közötti kapcsolatok
teljesen átszervez dnek.
Limbikus rendszer: elnevezése a latin limbus szóból ered, mely határt, peremet jelent, utalva arra, hogy a rendszer elemei az
agy több területeinek határaiból, peremeib l
tev dnek össze. Agyunk egyik leg sibb
struktúrájáról van szó, mely felel s az érzelmeinkért, ösztönös viselkedéseinkért, valamint a memória kialakulásában is fontos
szerepet tölt be.
Hipotalamusz: jelentése „talamusz alatti”
(talamusz pedig szobát, kamrát jelent), mivel közvetlenül a talamusz alatt helyezkedik el. Rendkívül sok neuroncsoportból
épül fel, ezeknek csak egy része hoz létre
dopamint. Egyéb területein számos hormon termel dik, melyek egy része az agyalapi mirigybe továbbítódik. Feladata az
éhség, szomjúság és vérnyomás kontrollálása, valamint a h szabályozás.

letve a hipotalamusz idegsejtcsoportjához irányítódik, ami előidézi ezeknek az idegsejteknek az aktiválódását.
A dopaminerg neuronok aktiválódásukat követően kibocsájtják magukból a dopamint, ami tovább adódik a
már említett idegsejtcsoportok felé,
amelyeken dopamin-receptorok találhatók. A dopamin-receptor egy olyan
érzékelőfehérje, amely bizonyos idegsejtek felszínén helyezkedik el, és képes érzékelni, megkötni a dopamint,
majd ezután rendkívül szerteágazó
molekuláris folyamatokat indít el az
idegsejtben.
Végső soron – nagyon leegyszerűsítve – e változások eredményezik a
jutalmat, a megerősítést és a motivációt, attól függően, hogy melyik
neuroncsoport érzékeli a dopamint a
jutalmazási rendszeren belül. Például
az SN-ból kiinduló pályák végpontjai, valamint a NAcc neuronjai fontos szerepet játszanak az olyan mozgássorozatok kontrollálásában, amelyek a jutalom eléréséhez szükségesek. A limbikus rendszer neuronjai
megállapítják a korábbi emlékek
alapján, hogy egy adott élmény,
stimulus pozitív vagy negatív hatású
lesz-e, és annak megfelelően érzünk
késztetést avagy éppen ódzkodást
annak az érzésnek az előidézésével
kapcsolatban.
A limbikus rendszer további kapcsolatban van a NAcc neuronjaival
is, így képes tárolni azokat az érzéseket, mozdulatsorokat, amelyek a
pozitív érzés sikeres eléréséhez
szükségesek. Ez motivál bennünket
a jutalom megszerzésének újbóli ismétlésére. A hipotalamusz–agyalapi mirigy tengelye összeveti a beér-
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kező stimulusokat a testünk aktuális
fiziológiás igényeivel, vagyis eldönti, hogy érdemes-e küzdeni azért a
jutalomért, illetve szüksége van-e a
szervezetnek egyáltalán arra, ami
kiváltja a jutalmat. A frontális kéreg
feladata a jutalmazási rendszerben
rendkívül fontos, ugyanakkor meglehetősen komplex: még ma sem
tisztázott, de valószínűsíthető, hogy
legfőbb végrehajtó szerepe van a
döntésekben, például abban, mi a jó
és mi a rossz, melyik a jobb és a még
jobb, továbbá, hogy ugyanaz vagy
különböző-e valami.
A jutalmazási rendszer működésének teljes megértése még feltárásra
vár, jóllehet meglehetősen intenzíven kutatott területről van szó. Ez
annak is tudható, hogy a jutalmazási
rendszer elemeinek sérülése, nem
megfelelő működése számos súlyos
betegséghez vezet, mint amilyen a
skizofrénia (az emelkedett dopamin-aktivitás miatt), a Parkinsonkór (amiben az SN dopaminszintje
erősen lecsökken a neuronok pusztulása miatt) vagy a depresszió. A
kutatáshoz tehát a motiváció adott,
ám a jutalom olykor várat magára…
ZÁDOR FERENC
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CSÍP SZÚNYOGOK ÁTTELELÉSI MECHANIZMUSAI
Minden év októberét l a lakásokban
egyre több csíp szúnyog figyelhet
meg, hiszen a hideg id
menedéket,

illetve

áttelel

beálltával
helyet

keresnek maguknak. Felmerül a kérdés:
Ochlerotatus annulipes

szükséges-e védekeznünk ellenük?

(RAHMÉ NIKOLA FELVÉTELE)

A SZÚNYOGOK MÁR
A SPÁJZBAN VANNAK?
agyarországon 48 csípőszúnyogfaj fordul elő, ebből 34
szívja emlősök és az ember vérét. Hazai kutatásuk a legutóbbi ötven
évben fölerősödött, ám az többnyire a
gyérítéshez kapcsolódik. A vizsgálatok
többségét a világ minden táján az élőlénycsoport népegészségügyi jelentősége indokolja, hiszen amellett, hogy zavarják a lakosságot, fontos terjesztői vírusoknak, egysejtűeknek. A legismertebb általuk terjesztett betegségek a
malária, a sárgaláz, a Nyugat-nílusi láz, a
Dengue-láz, a filariázis és a Sindbis-vírus
okozta kór. Szerencsére az eseteknek
csak töredéke érinti Európát. Hazánkban mintegy 60 éve regisztráltak utoljára maláriás beteget (ha a trópusi országokból hazatérő betegeket nem számoljuk), míg korábban a kór rendszeresen
előfordult. A mocsarak lecsapolásával és
a nagymértékű szúnyogirtásokkal a
kórokozókat terjesztő fajok előfordulása drasztikusan lecsökkent.
Európában a kutatások középpontjába
egyre inkább az invazívan terjedő, behurcolt fajok vizsgálata, elterjedése és a
Nyugat-nílusi lázt okozó vírus kimutatása került. A Balkán-félszigeten és
több nyugat-európai országban is megtalálták már az ázsiai tigrisszúnyogot
(Aedes albopictus) és az Aedes japonicus-t,
amelyek a Nyugat-nílusi láz kórokozóját és a Sindbis-vírust terjesztik. Mindkét fajra jellemző, hogy használt autógumikat tartalmazó szállítmányokkal
érkeztek ázsiai országokból. A Nyugat-nílusi láz Magyarországon is előfordul, tünetei az influenzára hasonlí-
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tanak. A fertőzött személyek a legtöbb
esetben „észre sem veszik” a tüneteket,
évente országosan mindössze 10–20 fő
szorul orvosi segítségre. Sokkal nagyobb veszélyt jelent viszont az állatokra: lovaknál súlyos idegrendszeri zavarokat figyeltek meg szövődményként,
míg madaraknál tömeges elhullás is
előfordulhat. A vizsgálatok arra engednek következtetni, hogy a vírus már
korábban is jelen volt hazánkban, csak
nem figyeltünk fel rá.
Túlélési változatok

A csípőszúnyogok háromféle alakban
képesek átvészelni a téli időszakot: tojás
(pete), lárva, kifejlett egyed. A tojást
olyan háromrétegű burok veszi körül,
amely megvédi az utódot a környezeti
hatásoktól. A csípőszúnyogok vagy
szárazföldre, vagy vízfelszínre rakják
tojásaikat. A tavaszi esőzések és a hóolvadás vize azután ellepi a tojásokat, a
védő burok elbomlik és a lárva megkezdi életét.
Magának a lárvának a kibújását
több tényező is befolyásolja. Ilyen a
víz hőmérséklete és oxigéntartalma. A tavaszi fajok kikelése akár
már 5 Celsius-fok felett megtörténik,
míg a nyári fajoké csak 10 Celsiusfok felett. A tojásból történő kikelést
a víz oxigéntartalmának csökkenése
is elősegíti, ami természetes környezetben az avart vagy egyéb növényi
törmeléket lebontó baktériumok tevékenysége révén következik be. A
lárvák ezekkel a baktériumokkal táplálkoznak. Az áramlás megszűnése
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után a megnövekedett egyedszámú
lebontó baktériumok elhasználják a
vízben oldott oxigént, így az oxigén
csökkenése jelzi a szúnyogpeték számára, hogy a vízben elegendő táplálék áll rendelkezésre, s így kikelhetnek a petékből. A kikelés mesterséges
körülmények között is előidézhető az
oxigénszint csökkentésével.
A tojások életképessége fajonként változik. A tojás formájában áttelelő fajok
tojásai több évig is életképesek maradnak. Ám nem csupán a tél hidegét képesek elviselni. Előfordul ugyanis,
hogy a tojás olyan talajfelszínre jut,
amelyet csak időnként borít víz. A
gyötrő szúnyog (Aedes vexans) tojásai
több mint 5 éven keresztül képesek kibírni kikelésre alkalmatlan körülmények között.
Szennyvízcsatorna falán áttelel csíp szúnyogimágók gy jtése (FOTÓ: NO MOSQUITO)

A telet lárva alakban átvészelő fajok
lárvái az iszapban, aljzaton keresnek menedéket a fagy elől. Erre mindenképpen
olyan állóvízre van szükségük, amely
nem fagy be teljesen, igaz, az utóbbi
évek enyhe téli időjárása jócskán megkönnyítette a dolgukat, ahogy a telelő
helyet kereső kifejlett egyedekét is.
A mocsári szúnyog (Coquillettidia
richiardii) áttelelése egészen egyedi. A
lárvák nagyon lassan, több hónapon át
fejlődnek a nád szárában. A légzéshez
szükséges oxigént a nád szöveteiből
szerzik, míg tápanyagként a nád szárán
bevonatot képező baktériumok szolgálnak. A nőstények nyár végén rakják
tojásaikat, amelyek azután lesüllyednek
a víz alá. A kikelő lárvák a következő
nyár első felében bábozódnak be, így a
téli időszakot is lárvaként vészelik át.
Bizonyos fajok, mint amilyen a díszes
szúnyog (Ochlerotatus geniculatus), faodvakban összegyűlő csapadékvízbe rakják tojásaikat. A kikelő lárvák ezekben
a telmákban telelnek át, így nagymértékben alkalmazkodtak a fagypont
alatti hőmérséklethez. Képesek elviselni a telma teljes befagyását is, igaz, egy
keményebb tél végére tetemes pusztulással kell számolnunk.
A csípőszúnyogok repüléséhez a 15
Celsius-fok feletti hőmérséklet az optimális. Megfigyelések alapján az imágók
akkor keresnek telelő helyet, ha a nappali hőmérséklet tartósan 10 Celsius-fok
alatt van, így november elejétől március
végéig az áttelelő kifejlett egyedek a menedékhelyen tartózkodnak. Ilyen áttelelő helyként szolgálhatnak pincék, raktárhelyiségek, istállók, aknák, földalatti
csatornák, barlangok, nádasok, faodvak
– és maguk a lakások.
Az imágók képesek elviselni a fagypont alatti hőmérsékletet is. Telelés
KISLEXIKON
Telma: csekély vízmennyiség , alkalmi vízgyülemlés. Elnevezése a keletkezés helye
szerint történik, a növények
levelein felgyüleml víz a
ﬁtotelma, faodvakban keletkezik a dendrotelma, kövek
felületén a litotelma és mesterséges tárgyakban a
technotelma.

közben helyet is változtathatnak, megfigyelések alapján átlagosan 6 naponta
kerekednek fel alkalmasabb hely reményében. A tél végét a hőmérséklet és a
nappalok (a fotoperiódus) hosszának
növekedésével érzékelik. Az áttelelés
bármikor megszakadhat, ha a körülmények arra alkalmassá válnak. Kifejlett rovarként csak a nőstények képesek
a téli időszak átvészelésére. Némelyik
vizsgálat azt bizonyította, hogy azok a
nőstények, amelyek még a tél előtt lerakták tojásaikat, a tél végére többnyire
elpusztulnak.
sszel fert zöttebbek

Hazánkban meglehetősen kevés kutatás érinti az áttelelő csípőszúnyogfajok
együtteseit. Észak-Amerikában például az utóbbi tíz évben rendszeres vizsgálatokat végeznek e témakörben,
ugyanis New York csatornarendszerében Nyugat-nílusi lázat hordozó dalos szúnyogokat (Culex pipiens) találtak. Továbbá arra a következtetésre jutottak, hogy ősszel a teleléshez készülő
csípőszúnyogok nagyobb arányban
fertőzöttek a vírussal, mint az év korábbi szakaszában.
Vizsgálataimat – a Debreceni Egyetem
Hidrobiológiai Tanszék szakmai hátterében – 2010 őszén kezdtem el. Az az év
kiugróan csapadékosnak számított, így
gyakoriak voltak a vízállások, melyek
nagyon kedveztek a csípőszúnyogoknak. November végétől február végéig
Kelet-Magyarországon 17 mintavételi
helyszínt kerestem fel, köztük pincéket,
állattenyésztők különféle istállóit, lakóházakat, ahonnan több mint kétezer
egyedet gyűjtöttem be az épületek belső faláról. A rovarokat etil-acetáttal kezeltem, ez a vegyület szobahőmérsékleten folyékony, de könnyen párolog és
kis zárt edényben, mint amilyen a rovargyűjtő cső is, 1-2 perc alatt végez a
szúnyogokkal.
Az elpusztított vérszívókat hűtődobozban, majd fagyasztószekrényben tároltam az azonosításig, amelyet
sztereomikroszkóp segítségével végeztem. Az azonosítást sok esetben apró
pikkelyek megléte vagy hiánya dönti el,
teljes biztonsággal csak teljesen ép
egyed azonosítható. Habár a gyűjtőhelyek többsége istálló volt, az egyedek
mintegy 70 százaléka lakóépületekből,
elsősorban pincékből került elő. Míg
egy juhakolban a csípőszúnyogok sűrűsége alig érte el átlagosan négyzetméte-

renként a 0,5 egyedsűrűséget, addig a
pincékben gyakran 100 egyednél is többet számoltunk négyzetméterenként.
Pincékben dalolók

A fajösszetételben szintén hatalmas különbségek mutatkoztak. Amíg az istállókból 8 fajt sikerült azonosítani, addig
a pincékből 5 fajt. A fajeloszlásokat tekintve, a pincékben a dalos szúnyog 90
százalék feletti részesedéssel, az istállókban pedig 50 százalék körüli részesedéssel volt jelen. Mellette több ritkább faj
Lakásban áttelel dalos szúnyog
(FOTÓ: PFLIEGLER WALTER)

fordult elő jelentős százalékban. Az
előbbi fajnak két ökotípusa létezik: a
dalos szúnyogként ismert ökotípus
(Culex pipiens pipiens) madarak vérével,
a házi szúnyog névvel illetett ökotípus
(Culex pipiens molestus) pedig emlősök,
emberek vérével táplálkozik. A két
ökotípus mikroszkóp segítségével
ugyan elkülöníthető, de teljes bizonyosságot csak a genetikai vizsgálatok nyújtanak. A begyűjtött példányokat vizsgálva azt az eredményt kaptuk, hogy
az arányuk minden lelőhelyen körülbelül 1:1 volt.
Az istállókban a dalos szúnyogok
mellett leginkább a maláriaszúnyogok (Anopheles-fajok) jelenléte volt
domináns. A foltos maláriaszúnyog
(Anopheles maculipennis) egykor komoly
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Culex pipiens

ÉT-ETOLÓGIA

Egyéb fajok
Anopheles claviger
Culiseta annulata
Anopheles atroparvus
Anopheles
maculipennis

Az istállók és az egyéb épületek (lakások, raktárak, pincék) szúnyogfajegyüttesei.
Az istállókban nagyobb diverzitású, de kisebb egyedszámú fajegyüttesek telelnek át.

egészügyi problémát jelentett hazánkban is a malária terjesztésével, ma már a
ritkább fajok közé sorolható. A maláriaszúnyogok elsősorban állattartó telepek környékén és mocsarakban fordulnak elő nagyobb tömegben, telelő helyül is gyakran az istállókat választják.
Bizonyos vizsgálatok szerint az istállókban áttelelő fajok télen is szívhatnak
vért, emiatt választják inkább ezt a
helyszínt a pince helyett. Sok esetben a
pince és az istálló egymás mellett volt,
mégis az utóbbit választották az
Anopheles-fajok, hiába volt akár több
fokkal is hidegebb, mint a pincében.
Békahangra ébred k

Szintén a ritkább és érdekesebb fajok
közé sorolható a vörösbarnahátú maláriaszúnyog (Anopheles algeriensis) és a
Culex hortensis. Előbbi faj meglehetősen
ritka hazánkban, hiszen eddig mindössze 7 lárvája és 3 felnőtt példánya került elő, ezért ez az új adat meglehetősen fontos a hazai fauna vizsgálatának
szempontjából. Az imágókat minden
esetben istállóból gyűjtötték be. Az
utóbbi faj ugyan nem számít igazán ritkának, de táplálékforrását tekintve
mindenképp a különösebbek közé sorolható, ugyanis madarak, kétéltűek és
hüllők vérét szívja.
A laikusok szemében a csípőszúnyogok olyan rovarok, melyek emlősök és
emberek vérét szívják, míg a békákról
(és általában a kétéltűekről) olyan elképzelésük van, hogy azok elfogyasztják a
szúnyogokat. Ám előfordul, hogy ez
fordítva „sül el”. Hazánkban sem ez az
egyetlen faj, amelynél megfigyelték,
hogy testhőmérsékletüket változtató állatok vérét szívják, de a trópusi vidékeken ez a jelenség sokkal gyakoribb.
Észak-Amerikában például megfigyelték egy nálunk is élő szúnyogfaj, a Culex
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territans esetében, hogy a Pseudacris
crucifer béka hangjának hatására szakítja meg a téli nyugalmi állapotát, ugyanis ez a faj jelenti számára a leginkább
preferált gazdát. Mivel a szúnyogok
sok esetben hordozhatják a kétéltűek
parazitáit is, így ez a különös kétéltű–
csípőszúnyog kapcsolat további kérdéseket vet fel, melynek vizsgálata újabb
izgalmas eredményekkel szolgálhat.

A szerelem a leveg ben van

Az ugrómakifélék egyik faja, a
Coquerel-szifaka ivartájéki mirigyei
több mint 250 szagkomponenst tartalmaznak – derül ki amerikai kutatók gázkromatográfiás vizsgálatából. A párba állt egyedek mirigyváladékának összetétele szaporodás
után jobban hasonlít egymáséra,
mint azelőtt. Ám ezt megelőzi egy
viselkedési szinkronizálódás: ha az
egyik szagnyomot hagy vagy mások
szagjeleinek szimatolásába kezd, ak-

Csatornákban megbúvók

A felmérések alapján megállapítható,
hogy az istállókban változatosabb, nagyobb fajszámú imágóegyüttes telel
át, mint a pincékben és lakóépületekben. A Magyar Tudományos Akadémia munkatársainak segítségével
minden begyűjtött példányt megvizsgáltunk, de nem találtunk Nyugatnílusi lázt okozó vírust.
A szúnyogok tömeges jelenlétét kutató
NO MOSQUITO Kft. munkatársai
2011 óta végeznek felméréseket Szegeden. Jelentéseik alapján a város alatti csatornában nagy számban telelnek át csípőszúnyogok. Az ellenük tervezett védekezés tekintetében azonban nagyon
fontos a szúnyogfajok pontos meghatározása. Megfontolandó ugyanis egy
esetleges téli szúnyoggyérítés bevezetése,
mivel a kisméretű telelőhelyen összezsúfolódott szúnyogok ellen roppant költséghatékony lenne védekezni – persze a
fajszintű azonosítás után.
TÓTH MIHÁLY
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program –
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és m ködtetése konvergencia program cím kiemelt projekt
keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társinanszírozásával valósul meg.
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kor a párja is így tesz. A kutatók
szerint ez egyfajta „ismerkedési időszak”, amely megalapozza az utódvállalást, összetartóbbá teszi a párokat. Feltehetően ennek során ismeri
meg a hím a nőstény ivarzásra jellemző illatanyagait is. A kölykök
megszületése után a jelölési és szimatolási kedv a pár mindkét tagjánál
alábbhagy, de az addigra kialakuló,
csak kettejükre jellemző sajátos szag
továbbra is összeköti őket.
A közös szagot valószínűleg a párzáskor és más testkontaktuskor átadott szagképző baktériumok okozzák. A pontos szerepe még nem ismert. Amellett, hogy a területvédelmet is segítheti, ha a pár tagjai
hasonló szaggal jelölik meg a határokat, a riválisokat is távol tarthatja a
szaporodási partnertől. A hangok
hasonló funkcióját már sokan vizsgálták, de a szagok szinkronizáló és
összetartozást, kötődést hirdető szerepéről jóval kevesebbet tudunk. Ez
az első tanulmány, amely szerint a
szociális kapcsolat minősége tükröződhet a szagjelölő viselkedésben,
sőt a szag összetételében is.
Kubinyi EniKő

K A R C O L ATO K A F E H É R V Á R I R É Z K A R C O K R Ó L

ALBÁBÓL
SZÉKESFEHÉRVÁR
Középkori rézkarcokon kerestem a magyarországi török fürd ket m vészettörténet szakon íródó doktori munkámhoz, így a székesfehérvári Güzelce Rüstem pasa hamamját is, hogy azonosítsam valós helyüket a jelenlegi romokkal. Eközben Székesfehérvár ábrázolásainak ellentmondásaira lettem figyelmes. A megnevezések általában Alba Regalisról (Királyi Fehérr l) és
Stuhlweissenburgról (Székesfehérvárról) szólnak, de a város maga mégis több különböz képet mutat.

A

legtöbb fennmaradt középkori városábrázolás, így Székesfehérváré is a török hódoltság idején és az azt követő visszafoglaláskor keletkezett, mivel a kor
legújabb fegyvereinek és katonai
trükkjeinek bevetése abban az időben
nagy szenzációnak számított, e híreket pedig krónikákban és azok metszetein közölték, amelyeken háttérként szolgált a városábrázolás.
Ugyanaz a város?

Matrakçı Nasûh krónikájában, mely
Szulejmán szultán hadjáratait rögzítette 1535-től, két, e témát érintő
miniatúra is van, melyeket Fehér Géza egyaránt Székesfehérvár ábrázolásának vél. Vajon ugyanaz a város
mindkettő? Az egyik szemlátomást
hegyen fekszik és az eseményeket
közelről jeleníti meg (1. kép) – mint
akár Wathay Ferenc vízfestménye is
1602-ből –, a másik pedig egy alaprajznak tűnik, melyet szintén UrstulBelgirad felirattal láttak el (2. kép). Az
Oszmán Birodalomban tényleg ez az
elnevezés terjedt el Székesfehérvárról,
hogy meg tudják különböztetni a többi Fehérvártól. Ez a vízzel körülvett
Székesfehérvár nemcsak a török miniatúra szerint tagolódik több részre, hanem például a német Wilhelm Dilich
rézmetszetén is a XVI-XVII. század
fordulóján (3. kép). Dilich hegyekkel
körülvett, de síkban fekvő települést
mutat be, habár ismerve a korabeli
távlati városábrázolásokat, ennek dekorációs jelentősége is lehet.
Érdekes viszont, hogy Hieronymus
Ortelius (1601), Johann Azelt (1688),
Justus van der Nypoort (1689), Gaspar

Bouttats (1695) és Alphonsus
Lasor a Varea (1713) is
hozzá hasonlóan rajzolják
le a várost, ha nem éppen
lemásolják. Wilhelm Peter Zimmermann (1601),
Friedrich Bernhard Werner (XVIII. sz.), Binder János Fülöp (1780 körül) és
Lehnhardt Sámuel rézmetszete (XIX. sz.) az 1800ban született Pich Ferenc
rajza nyomán ugyancsak
hegyes vidéken ábrázolják
Székesfehérvárat. Többen
közülük Vaczon nevű települést is megneveznek a
környékén, és a várost
körbeölelő folyót Sárvíznek jelölik. Kivétel azonban itt is akad.
Duna Székesfehérvár
körül?

Veress D. Csaba és Siklósi
Gyula az 1990-ben megjelent Székesfehérvár, a királyok városa című művükben A magyarországi
Albaregale város igazi rajzolata feliratú 1685-ös
ábrázolást megjegyzés
nélkül a székesfehérvári
metszetek közé sorolják,
1. A törökök 1543-ban meghódítják Fehérvárat.
holott a Duna és hegyek
veszik körül: ´L´ Duna foMatrakçı Nasûh krónikája.
lyó körbeveszi a várost, valamint ´S´ Hegyek messze (4. kép).
Múzeum Történelmi Képcsarnoka
Erre már Bradák Károly is felhívta ezt a képet egy ismeretlen szerzőa figyelmet 1995-ben a Fehérvár – nek tulajdonítja, míg a Veress–
fehér folt című könyvében. Más Siklósi szerzőpáros Sponiznak, aki
kérdés, hogy a Magyar Nemzeti viszont fellelhetetlen a topográfiai
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2. Ehhez a helyhez [Tata] közel volt egy Urstul-Belgiradnak nevezett vár. Matrakçı Nasûh krónikája.

Igen ám, de akkor is csak
egynek a katedrálisában
temették el Szent István
királyunkat: A megboldogult István király teljes
szentségében és méltóságában, […] Alba katedrálisában, melyet saját maga alapított, eltemettetett […],
ahogy a Képes Krónika
hasonmás kiadásában, a
Bilderchronik […], Hanau/
Mainban 1968-ban nyomtatott példányának a 70.
pontja alatt található.
De hol volt Alba temploma valójában? Jakabb
Rupp 1868-ban kiadott
Buda-Pest és környékének
helyrajzi történetében a

lexikonokban. Figyelemre méltó
továbbá, hogy hova tűnt a képen
Fehérvár katedrálisa, Fehéregyháza, királyaink koronázási és temetkező helye. A város legmagasabb
épületét ´C´-vel egyszerűen börtönként működő toronynak jelöli
a metsző, nem pedig templomnak. Ám, ha a szóban forgó Duna-parti város Nándorfehérvár
lenne, akkor a megnevezés téves,
mert nem Alba Regalisnak, hanem
3. Wilhelm Dilich rézkarca 1606-ban Székesfehérvárról (Stuhlweissenburg)
Görögfehér várnak (azaz
A lba G raecának, németül
Griechisch Weissenburg34-35. oldalon azt olvasnak) kellett volna megnehatjuk, hogy […] ´Fehérvezni, mint ahogy például
egyház´ a zárdával Ó-BudáWilhelm Dilich (1600)
tól éjszakra, […] (a régi ´Fevagy Justus van den
héregyház´) hegytövében feNypoort (1688) tette.
küdt. Csakhogy, ha arról a
Ezenfelül még a városnál
Fehéregyházáról van szó,
a Dunába torkolló Szávát
amelyik Fehérváron, Alba
is megjelölhette volna a
Regalisban volt, akkor az
művész. Az ábrázoláson
idézetből kikövetkeztetve
a város egyetlen kapujányilvánvaló, hogy annak is
ból Buda felé adták meg
Ó-Budától északra kellett
´I´-vel az irányt éppen
volna lennie. Az 1762-82
úgy, mint Wilhelm
közötti Első katonai felméDilich metszetén az
rés viszont egy lápos terület
egyik kapuból ´A´-val,
mellett ábrázolja. Ám a
hiszen „minden út Budákörnyékbeli települések elra vezet”. Ugyanakkor, 4. Albaregale. ´L´ a Duna-folyam, mely a város körül folyik, ´S´ hegyek nevezése a mai Székesfeha ez Székesfehérvár – messze. (Az X-jelzés megnevezése hiányzik.) Ismeretlen olasz mester. hérvár környékiekkel is
melyet a jelenlegi törtémegegyező lehet (5. kép).
A megoldás talán ott kereshető, Más következmény, hogy egyrésznelemtudomány a koronázási Alba
Regalisszal azonosít –, a metszet hogy több királyi Fehérnek neve- ről van egy Budai elővárosa, az
témája helytelen, mert rajta a té- zett, így főrangú jelentőségű vá- úgynevezett Ofner Vorstadt, amely
vedhetetlenül hegyekkel körülölelt rosunk lehetett, amire viszont Da- nagyobb, mint a többi városrész (de
rai Lajos hívta fel a figyelmemet. megjegyzendő, hogy egyetlen vizsváros a Duna-parton áll.
244



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2014/8

gált ábrázoláson sincs Budai városrész megnevezve), másrészről nem
biztos, hogy a Habsburg-pontossággal megrajzolt vár alakja azonos a feltárt székesfehérvári vár
formájával. Sőt, a város majdnem
egykorú hajdani alaprajza is különbségeket mutat vele (6. kép).
Mi lehet ennek az oka? Az egyik
lehetőség, hogy egy idegen hatalom egy vár, illetve város alaprajzát önkényes célból áthelyezte.
Gondoljunk csak arra, hogy a
Habsburg-ház a magyar várakat
felrobbantatta. Fehérvárét 1702ben. (A várrombolásról például
V. Molnár László is beszámolt az
ÉT LXVI/35. számában a kanizsai
vár kapcsán). A másik lehetőség,
hogy a művészek esetleg nem voltak az elnevezéssel tisztában és
több várost neveztek meg ugyanúgy. Végül felvetődik az a kérdés is,
hogy vajon fejedelmeink és királya-

6. Székesfehérvár Luigi Ferdinando Marsigli térképén

5. Székesfehérvár 1762–82-ben az els katonai felmérésen

ink hajdani mocsaras, lápos területre
tervezték-e legfontosabb koronázó és
temetkező városukat, avagy inkább a
Dunától, erdőségektől és magaslatoktól jobban védett Ó-Budától „éjszakra”.
Kutatások és ásatások

Sashegyi Sándor például a Holdvilágároknál kereste Árpád fejedelem sírját, melynek közelébe Szent István
Fehéregyházát építtette (lásd Maráz
Katalin cikkét a Természet Világa

141/2. szám, 24-27. oldalán). Noszlopi
Német Péter kutatása viszont oklevelek és térképek alapján Esztergomhoz
jóval közelebbinek véli Fehéregyházát. Ha meggondoljuk, hogy a pilis
szó a Czuczor-Fogarasi szótár szerint
eredetileg fölös, vagyis felső valamire
utal, s a ´pil´ rokonítható ´vil´ gyökkel is,
midőn valami világost jelent, ez esetben
felmerül, hogy a Pilis-hegység rejthetett magában egy Fehéregyházát is,
ahol a fehér szín annyi, mint felső erejű,
tulajdonságú [...].

Ehhez kapcsolható az is, hogy
krónikáink, mint a Képes Krónika
is, 1031-től, tehát Szent Imre halálától 1205-ig, III. László haláláig
királyaink temetkezési helyénél
nem Székesfehérvárt említik, hanem Albát, vagyis egyszerűen
Fehért: teste Albában nyugszik. Ez
utalhat viszont az átlényegülésre is,
ha akár az ormánsági fehér gyászra
gondolunk. Albából hogyan és mikor lett Székesfehérvár, azt még a
székesfehérvári másfél évszázados
ásatássorozat sem válaszolta meg
ez idáig egyértelműen. 1853-ban
Érdy János kezdte meg a régészeti
feltárást, majd többszöri ásatás
után (1862–1882, 1936) 1982-ben
újra felnyitották az úgynevezett
királysírokat. Egy archeológiai
súlypontú átfogó monográfia viszont még hiányzik, amely kiértékelné és a nagyközönségnek bemutatná a székesfehérvári mindenkori régészeti feltárások, és az
úgynevezett királyi csontok DNSvizsgálatainak eredményeit is. Ez a
társtudományokkal együtt segítené
a Székesfehérvár, Alba Regalis és
Stuhlweissenburg megnevezésű ábrázolások és a középkori írásos emlékek ellentmondásainak tisztázását,
hiszen a vár maga többször támadás
és kifosztás, majd pedig robbantás
áldozatává vált.
M IKSA ORSOLYA
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

H

ol a háziasodás határvonala? Vannak nyilvánvalóan belső családtagok, akik évezredek
óta hozzánk tartoznak.
Normális életük feltétele
a befogadottság. Mások
mostanában ismerkednek
terjeszkedő épített környezetünk tulajdonságaival, adottságaival. A mókus, sajnos, nálunk még
inkább a határon kívül
marad. Parkjainkban nem
szalad hozzánk, kevés
kertben tud megtelepülni.
Mindig akad a környéken
olyan ember, aki kártevőnek tekinti, és – jó esetben
– elkergeti. Valóban megdézsmálják a fák, bokrok
termését, de némi adó
igazán megilleti természeti környezetünk korábbi tulajdonosait.

2
246
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1. Varga Péter (Becsehely,
vargap83@gmail.com)
– Egy szem élet – Mindig els
az etet n, nem félénk, kerüli a
csetepatét a többi madárral, és
legalább annyira érdekli
a fényképez objektívje, mint
a csemege. A széncinege
röptében a leggyönyör bb.
2. Haffner Krisztina (Budapest,
hk010169@freemail.hu)
– Ez a sárgafej királyka az
erkélyünkön üldögélt, kissé
bódultan. Biztosan nekirepült
az erkélyajtónknak. Csaknem
egy órán keresztül pihegett.
Bosszúsan nézet rám:
„… Te még nem mentél fejjel
falnak?” Aztán, szerencsére,
szárnyra kapott és elrepült.
Mifelénk most láttam el ször
ilyen madarat.
3a-b. Horváth Balázsné
[jolan946@gmail.com]
– Farkasréti mókusok –
Egy kis nassolásért el jönnek téli
id ben is. Távcs vel

3

a mogyoróraktár is kivehet
volt az odúban.
A függ leges falon is könnyedén
közlekedik.
4. Pet Zsófi
(Érd, sophia0345@gmail.com)
– A macskám odaült
a segít kész ,,néma kutya”
mellé, barátkozásukat meg
kellett örökítenem.

SZABÁLYOK

4

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.
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KÖNYVTERMÉS
Válaszok az univerzum
nagy kérdéseire
A világegyetem nagy kérdései régóta
izgatják az emberek fantáziáját. Nem
egyszerű azonban az univerzum keletkezését, fejlődését, a virtuális és valódi
tér és idő összefüggéseit, az anyag és
energia kapcsolatát vizsgálni. Valós és
elméleti kísérleteket kell végezni, igazolni vagy cáfolni az elképzeléseket,
megmagyarázni a gyorsítókban és az
égbolton látottakat. A kapott eredményeket sem könnyű mindig értelmezni,
de nem kisebb feladat megértetni
mindezt a nagyközönséggel.
Szerencsére sokakat érdekelnek ezek a
témák, és olyan húzónevekkel is fel lehet
kelteni a figyelmet, mint Stephen Hawking. Rüdiger Vaas – aki tapasztalt tudományos újságíró – Hawking munkásságára alapozva írta meg könyvét. Őt követi, legalábbis abban a tekintetben,
hogy nem használ képleteket. Az univerzum megismeréséhez ugyanis –
Hawking szerint – nemcsak képletekre,
hanem képzelőerőre is szükség van. Vaas
ennek érdekében szépirodalmi műveket idéz és maga is alkot költői képeket.
A kozmológusoknak is
persze, szükségük van fantáziára, hiszen olyan felvetéseken is filozofálnak – a
szó valódi és átvitt értelmében egyaránt –, hogy
mi módon folyik az idő, ha
a világegyetem tágulása
összehúzódásba megy át; hogyan tudnánk kommunikálni egy olyan lénnyel,
akinél hozzánk képest visszafelé múlik
az idő vagy a multiverzumban át lehet-e
„hajózni” az egyik szigetuniverzumból a
másikba. Nem is beszélve a semmiről,
amely nem semmi. Fontos szerepe van
ugyanis a modellekben köznapi nyelven
semminek nevezett vákuum mélyén
megbújó virtuális részecskéknek.
A szerző Hawking kutatásait használja
fel, hogy bemutassa az imént említett
vizsgálatok történetét. A modern kozmológiai elméletek alapjai ugyanis meglepően régiek. Az univerzum tágulása
már 1917-ben felmerült, amikor Einstein
az általános relativitáselméletet a világegyetemre alkalmazta. Ez majdnem 100
esztendő. Az ősrobbanás elméletének
Gamow-féle változata is 70 éves lesz las



san. A Nagy Bumm „visszhangját” –
vagyis a mikrohullámú háttérsugárzást
– csaknem fél évszázaddal ezelőtt fedezték fel. Az olyan divatos elképzelések,
mint a multiverzum, az M-teória vagy a
világelmélet is évtizedekre tekinthet vissza
(pontosabban némelyik összetevő már
évtizedekkel ezelőtt ismert volt.) Mára
tehát eljutottunk oda, hogy a világ eredetének és mai állapotának magyarázata
nem spekuláció, hanem megfigyelési,
sőt kísérleti tudomány. (Űreszközök
pásztázzák a világegyetem mélységeit, a
CERN-ben és másutt pedig a gyorsítók
eredményeiből próbálják kiolvasni az
univerzum történetét.)
Nem igaz, hogy nincsenek válaszok
a nagy kérdésekre, sőt! Vannak, méghozzá szép számmal, csak éppen vagy
nem magyaráznak meg minden részletet, vagy ellentmondásban vannak a
tapasztalatokkal, netán a korábbi, már
igazolt modellekkel. Bizonyos részletek – mint például az univerzumok
sokasága – sci-finek hangzanak, de
ma már sokkal több benne a „sci”,
mint gondolnánk. Fantasztikus kirakós játék ez a kutatók részéről. A korábbi modelleket lecserélve vagy új elemekkel bővítve jutnak közelebb a teljes képhez. Legalábbis ezt remélik.
A Talentum Tudományos Könyvtár
egyik nagy erénye, hogy a témában jártas szakemberek fordítják és lektorálják
a köteteket. Jelen esetben azért kell ezt
kiemelnünk, mert az eredeti könyv
2008-ban jelent meg Stuttgartban, és
azóta sok minden történt a kozmológiában. Gondoljunk csak a sötét energiára vagy a Higgs-bozon létezésének bizonyítására. Ezért a magyar fordító,
Both Előd, ahol szükséges volt, ki is egészítette megjegyzéseivel a történetet.
„Nagyon fontos, hogy a fiatalok megőrizzék a csodálkozás képességét…” – mondta
egyszer Hawking. A kíváncsi olvasó valóban elcsodálkozhat azon, mi mindent
talál ebben a kötetben a világegyetem
nagy kérdéseiről. (Hawking új univerzuma. Talentum Tudományos Könyvtár, Akkord Kiadó. 2013, 262 oldal 3990 forint)
TRUPKA ZOLTÁN
A Borgiáktól Litvinyenkóig
Biztos van magyarázata annak, hogy
miért vagyunk oda a borzongásért, miért szeretünk sokkal jobban szörnyű, hi-
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Albert Valéria rovata

degvérű gyilkosságokról olvasni, mint a
tudományról. Mindenesetre ezt a jelenséget használta ki John Emsley, brit kémikus és ismeretterjesztő, aki Gyilkos molekulák című könyvében valóban megtörtént, a sajtóban nagy karriert befutott,
szenzációs bűnesetekbe burkolva hozza
közelebb olvasóihoz a kémiát.
Tíz híres mérgezéses esetet, és ezek
kapcsán tíz vegyületet
mutat be a szerző –
azok minden, jó és
rossz tulajdonságával
együtt. Közben szórakoztat, oktat és tévhiteket oszlat: például hogy
a „természetes anyag”
csak valami jó dolog
szinonimája lehet, a
„mesterséges” és „szintetikus” pedig az
ördögtől való. A kriminológiai vonal
sincs elhanyagolva: Emsley részletesen
dolgozza fel az adott gyilkosságot, más,
hasonló esetekkel veti össze, a büntetőjogi, a törvényszéki orvosi és egyéb érdekes részletekbe is belemegy.
Néhol azért előfordul egy kis aránytévesztés, olyan kémiai részletekben
veszik el az olvasó, amely – ha nincs
meg hozzá az alapképzettsége – kicsit
túlzás lehet egy laikusoknak (is) szóló
könyvben. Legfeljebb ilyenkor átlapozunk néhány oldalt. Azért minden fejezetben talál magának bőven érdekességeket az is, akit inkább csak felületesen érdekel a téma, és nem akar
vagy az alapnak feltételezett tudás híján nem tud elmélyedni a kémiában.
Nagyobb probléma a magyar kiadás
más sajátossága. A könyvet láthatólag
profi ismeretterjesztő írta, akinek a
kisujjában van, hogyan kell felébreszteni az érdeklődést a téma iránt – de
sajnos ez a fordításban nem mindig
jött át, a mondatok sokszor eléggé szárazak, sőt néha magyartalanok. Ami
még ennél is bosszantóbb (legalábbis
annak, aki ad az igényességre), az a
szövegben maradt rengeteg hiba, elütés, betűcsere. Ezek ellenére azonban
egy igen jó koncepcióra épülő, érdekes
könyvről van szó. Van, aki a kémiáról
fog többet megtudni belőle, van, aki
híres, akár történelmi bűnesetekről –
de mindenképp hasznos, élvezettel olvasható kötet. (Gyilkos molekulák. Akadémiai Kiadó, 303 oldal, 3700 forint)
P. B.

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Álruhás kalóriák
Naponta kerülnek elénk olyan ételek, melyeket díszítések –
például öntetek, gyümölcsdarabkák, petrezselyem- és mentalevelek vagy egyéb zöldségszeletek – tesznek még vonzóbbá. Ezeket a kiegészítőket sok esetben nem is annyira az
ízük miatt alkalmazzák, hanem a lélektani hatás kedvéért,
hiszen szebbé, ínycsiklandóbbá teszik az ételt. Lehet azonban, hogy az ételdíszítéseknek olyan lélektani hatásuk is van,
amelyre nem is gondolnánk...
A Journal of Consumer Psychology című folyóiratban Ying
Jiang és Jing Lei beszámol egy kísérletről, amelynek során
több mint kétszáz diáknak mutatták be egy 80 kcal energiatartalmú vegyes saláta vagy egy 300 kcal energiaértékű tortaszelet képét, a kalóriaértékekkel együtt. Ezután a résztvevők különböző csoportjainak ugyanezen ételek energiatartalmát kellett megbecsülniük, de már díszítéssel együtt: a
saláta egyik kiegészítője vegyes gyümölcs, a másik sűrű öntet volt, a tortáé pedig az egyik esetben szintén gyümölcs, a
másik esetben pedig tejszínhab.
A kalóriabecslések összesítésekor a salátával kapcsolatban a
józan észnek megfelelő eredmény alakult ki: az üres salátához képest a gyümölccsel díszített változatot kicsit magasabb, a szósszal nyakon öntöttet pedig jóval magasabb energiatartalmúnak gondolták a résztvevők. A torta értékelésekor azonban nagyon furcsa jelenség volt észlelhető: ha a torta
gyümölcsdarabokkal volt megszórva, akkor a diákok alacsonyabb kalóriatartalmúnak ítélték, mint az üres tortaszeletet! Ráadásul a plusz kalóriákat hordozó tejszínhabbal kiegészített
édességet nem látták jelentősen nagyobb energiatartalmúnak, mint az alapváltozatot. Mi történhetett a diákok fejében?
Jiang és Lei szerint a helyzet világos. Kalóriatudatos világunkban az egészséges étel, például a saláta fogyasztása dicséretes dolog, nem vált ki semmiféle bűntudatot, így az
ilyen ennivalót képesek vagyunk tárgyilagosan szemlélni;
ha valamivel ki van egészítve, az plusz kalóriákat jelent, az
egészséges kiegészítő – például a gyümölcs – kevesebbet, az
egészségtelen – a sűrű öntet – többet.
A tortához azonban alapvetően másképpen viszonyulunk.
Tudjuk, hogy nem volna szabad megennünk, s ha mégis elfogyasztjuk, bűntudatot érzünk. Hogy ezt a negatív érzelmet csökkentsük, mentséget keresünk, igazolni akarjuk
„bűnös” cselekedetünket. Ehhez nagyszerű kapaszkodót jelent az egészséges díszítés, például a gyümölcs, mert ürügyet
szolgáltat arra, hogy beindítsunk egy teljesen hibás, ám nagyon kellemes gondolatmenetet. Eszerint ha nemcsak
egészségtelen ételt eszünk, hanem vele együtt valami egészségeset is, akkor az jobb, mintha csak az egészségtelent fo-

Ínyencség (SZ CS ÉDUA RAJZA)

gyasztanánk el. Az egészséges pedig gyakran a kalóriaszegény
szinonimájaként él bennünk, s mivel a gyümölccsel megszórt tortát egészségesebbnek érezzük, mint a gyümölcs nélkülit, energiatartalmát is kisebbnek véljük. A torta kalóriatartalmának megbecsülésekor nem a pontosságra való törekvés vezet bennünket, hanem az önfelmentés vágya. Az
egészséges díszítés kapóra jön ilyenkor, ám az egészségtelen
– például a tejszínhab – hasznavehetetlen, hiszen nem tudjuk beilleszteni önigazoló gondolatmenetünkbe. A legjobb,
ha egyszerűen nem is gondolunk rá – így alakulhatott ki az
a meghökkentő eredmény, hogy a tejszínhabtornyok a diákok becslései szerint lényegében nem növelték az étel kalóriatartalmát.
Érdemes tehát tudatosan odafigyelnünk a mindennapokban az ételdíszítésekre, mert noha ártalmatlannak tűnnek, észrevétlenül megváltoztatják az ételekről alkotott ítéleteinket, s ennek eredményét előbb-utóbb számszerűen is
leolvashatjuk a szobamérlegünkről.
MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Árulkodó
dínófogsor

szárazföldi ragadozók egyik legA
ősibb képviselőjének, a 298 millió évvel ezelőttől a 272 millió évvel
ezelőttig terjedő korai-perm korszakban élt Dimetrodonnak az életmódjával, környezetével kapcsolatos
kutatásokat végzett két kanadai kutató, Kirstin Brink és Robert Reisz
professzor a Torontói Egyetemen.
Vizsgálataikat a már rég kipusztult
faj fogazatának alapos tanulmányozására összpontosították, amely a
Nature Communications-ben megjeFantáziakép
a Dimetrodonról

A Dimetrodon koponyája, egy fog kinagyított
részletével
KÉPEK: DANIELLE DUFAULT

lent cikkük összegzése szerint meghatározó szerepet töltött be az állat
csúcsragadozóvá válásában: a szárazföldi gerincesek közül elsőként
náluk fejlődtek ki olyan fűrésszerűen csipkézett fogak, amelyek lehetővé tették, hogy az állat akár magánál jóval nagyobb termetű zsákmányokat is elfogyasszon.
Bár hasonló fogazatot a húsevő dinoszauruszoknál is megfigyeltek, az
emlősszerű Dimetrodonnál (amelyet
az emlősök egyik előfutárának tekintenek), jó 40 millió évvel korábban fejlődtek ki ezek az anatómiai
jegyek. „A mai leg fejlettebb vizsgálati eljárások segítségével, mint például a
pásztázó elektronmikroszkópos (SEM)
atom nyi vastagságú stabil síkrácsot?
A modellek azt sugallták, hogy ez
lehetséges, de csak nagyon speciális
elrendeződések esetén.
A bóratomban az elektronok száma eggyel kevesebb, mint a szénben,
ezért a grafénéhoz hasonló, méh-

vagy szövettani vizsgálatokkal sikerült a
fogakat minden korábbinál alaposabban
megvizsgálni és eddig ismeretlen részleteket feltárni” – mondta Brink. Szerinte a már kipusztult ökoszisztémák
élőlényeinek egymással és környezetükkel való hajdani kapcsolatairól,
kölcsönhatásairól a táplálkozásukban
kulcsszerepet játszó fogazatok változásai gyakran jóval többet elárulnak,
mint a teljes csontvázak morfológiailag lassabban változó részei.
A mintegy 4 méter hosszú
Dimetrodon a korai-perm korban a szárazföldi tápláléklánc csúcsán álló félelmetes ragadozó volt.
A szárazföldi gerincesek körében
náluk fejlődött ki először többféle
alakú és szerepű fogakból felépülő,
így igen változatos heterodont fogazat, s ugyancsak náluk figyelhető
meg először csücskök megjelenése a
fogkoronán, ami főként az emlősök
örlőfogaira jellemző.
Brink és Reisz a Dimetrodon fogazatának változásait egy 25 millió
évnyi evolúciós időszakon keresztül
vizsgálták. Megállapították, hogy
ezt a folyamatot nem kísérte a ko-

„Ezt jósolta az elmélet, amelyet akkor
még semmiféle kísérleti eredmény nem
támasztott alá – mondta Lai-Sheng
csodaanyagnak kikiáltott (és létreWang, a Brown Egyetem kémiaprohozásáért Nobel-díjjal jutalmafesszora. – Borofént ugyan még nekünk
zott), egyetlen atom vastagságú grafitsem sikerült létrehoznunk, de olyan eleréteg, a grafén hamarosan újabb vermi modult, amelyből reményeink szerint
senytársat kaphat. Részben laborafelépíthető, igen.”
tóriumi kísérletekkel, részben
Wang és munkatársai laboraszuperszámítógépes szimulációktóriumban olyan 36 bóratomból
kal a Brown Egyetem kutatói beálló atomcsoportot (B36) hoztak
bizonyították, hogy a 36 bóratomlétre, amelyben az atomok hexaból álló speciális síkbeli elrendezés,
gonális szimmetriájú síkrácsot
közepén egy szabályos hexagonális
alkotnak, közepén egy szabályos
lyukkal olyan stabil építőelem lehatszögű lyukkal. „Gyönyörű
het, amelyből megfelelő elrendeszerkezet, amely megerősíti, hogy az
zésben felépíthető egyetlen atom- A laboratóriumi bóratomrács hexagonális szimmetriájú, elméleti modellek jó úton jártak” –
nyi vastagságú nanoszerkezet, a
mondta Wang.
közepén a szabályos hatszöglet lyukkal (balra). A
borofén, amely szintén kivételes fi- baloldali modulokból felépíthet (elméletileg megjósolt) A történet innen két szálon fuzikai tulajdonságú lehet. A kutatott tovább. Egyfelől a kutatók a
borofén szerkezete (jobbra)
tásról a Nature Communicationslaboratóriumban kikísérletezett
KÉP: WANG LAB/BROWN UNIVERSITY
ben számoltak be.
B36-atomcsoport tulajdonságait
Már a grafén felfedezése óta fog- sejt szerkezetű (hexagonális) rácsot (térbeli szerkezetét és a kötési energilalkoztatta az elméleti fizikusokat, nem tud kialakítani. Ehelyett egy ákat) igyekeztek minél pontosabban
hogy vajon a bór, amely a szén köz- trianguláris, hatszögletű hiányok- kimérni, másfelől számítógépes szivetlen szomszédja a periódusos rend- kal (lyukakkal) rendelkező szerkezet mulációval keresték a 36 bóratomból
szerben, alkothat-e hasonló, egy tűnt valószínűnek.
kialakítható összes lehetséges szerkeÚjabb nanoanyag
a láthatáron?
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izotróp eloszlású. A benne kimérhető parányi hőmérsékletfluktuációk az akkori sűrűségingadozásokrit fizikusok szerint az eddigi becs- nak felelnek meg, amelyekből időléseknél nagyobb neutrínótömeggel vel a galaxisok és galaxishalmazok
feloldható az az ellentmondás, amely a kifejlődtek.
kozmológia elfogadott standard moA kozmológia standard modelldelljéből a Planck Űrobszervatóri- je alapján a csillagászat tudománya
um megfigyelései alapján számít- szerint számítógépes szimulácival
ható, illetve a Világegyetem tér- a megfigyelt fluktuációkból kiidő-görbületének a gravitációs rajzolható a mai Világegyetem
lencsehatás alapján becsülhető ér- nagyléptékű (a galaxisok és gatékeinek összevetéséből adódik. A laxishalmazazok eloszlását mutató)
Manchesteri- és a Nottinghami szerkezete és a téridő görbültsége.
Egyetem kutatói felvetésükről, és
„Ez utóbbiakat azonban más megannak alapján az ellentmondás figyelésekből – a mély-égbolt felméréfeloldásáról a Physical Review séből, illetve gravitációs lencsehatásra
Letters-ben számoltak be.
alapozott mérésekből – is megkaphatA 2009 óta működő Planck juk, és ezek adatai alapján kevesebb
Űrobszervatórium az egész Vi- galaxishalmazt látunk, mint amenylágegyetemet kitöltő legősibb nyit a modell a Planck adatai alapján
sugárzást, a Nagy Bummból visz- jósol – magyarázta Richard Battye,
szamaradt kozmikus mikrohul- a Manchesteri Egyetem csillagá szprofe sszo ra. – Az ellentmondást az eddig
ismertnél nagyobb
tömegű neutrínók
feltételezése feloldhatja.”
A netrínók más
anyagi részecskékkel csak gyengén
hatnak kölcsön.
Sokáig nulla nyugalmi tömegűeknek vélték őket,
földi gyorsítókkal
végzett kísérleA Planck robszervatórium észleléseiben a kozmikus
tek azonban már
mikrohullámú háttérsugárzásban megfigyelt anizotrópiák: parányi bebizonyították,
h mérsékletingadozások, amelyek a Nagy Bumm után 380 ezer
hogy három fajtáévvel létezett Világegyetem s r ségfluktuációinak felelnek meg,
juk („ízük”) egys ezek az Univerzum kés bbi fejl dése során a galaxisok és
másba átalakulhat
galaxishalmazok csíráiként szolgáltak.
(neutrínó-oszcilKÉP: ESA/PLANCK COLLABORATION
láció), tehát tömegük bár parányi,
lámú háttérsugárzást (Cosmic de nem nulla. A háromféle neutrínó
Microwave Background: CM B), tömegének összegére a korábban
annak eloszlását, illetve az abban kapott korlát 0,06 eV (nagyjából az
kimutatható parányi hőmérsék- elektron tömegének tízmilliomod
let-fluktuációkat figyeli meg, része) volt.
minden korábbinál nagyobb ponMostani cikkükben Battye és
tossággal.
munkatársa, Adam Moss (NottinA CMB mintegy 380 ezer évvel ghami Egyetem) megmutatják,
a Nagy Bumm után jött létre: ed- hogy „nehezebb” neutrínók feldigre a Világegyetem eléggé lehűlt tételezésével az ellentmondás felahhoz, hogy létrejöjjenek az első oldható. Az általuk becsült érték
semleges (hidrogén)atomok, s így a háromféle neutrínó össztömea fotonok számára átlátszóvá vált. gének felső korlátjára: 0,320 +/Ennek az időszaknak a lenyoma- 0,081 eV.
tát őrzi a CMB, amely alapvetően
(ScienceDaily)
Nagyobb neutrínótömeg
lehet a megoldás?

B

Balra: egy Dimetrodon fog (lépték:
0,5 cm). Jobbra: a fog felszínének pásztázó
elektronmikroszkópos képe (lépték: 0,5 mm).
KÉP: KIRSTIN S. BRINK/ROBERT R. REISZ

ponya morfológiájának észrevehető változása. Mindez a kutatók
szerint azt sugallja, hogy a fogazat
morfológiai változásait elsősorban
az állat táplálékláncban betöltött
helyzete és fogyasztási szokásai befolyásolták.
„A koponyaszerkezet s benne a fogak felépítése és elhelyezkedése arra
mutat, hogy a Dimetrodon képes volt
fogaival megragadni, felhasítani és
szétmarcangolni áldozatait, akár még
magánál nagyobb zsákmányállatokat
is” – mondta Reisz.
(EurekAlert!)
zet közül a legstabilabb elrendezést.
A két szál végül összefutott: sikerült bebizonyítani, hogy az elméletileg legstabilabb és a laboratóriumban
létrehozott B36 szerkezete és fő tulajdonságai megegyeznek.
Mi több, a szerkezet megfelel a
borofén létrejöttéhez szükséges elméletileg jósolt követelményeknek
is, szögezte le Wang. Ami a borofén
fizikai tulajdonságait illeti, azok
jórészt kiszámíthatók. Mivel a bór–
bór kötés nagyon erős (majdnem
olyan erős, mint a szén–szén kötések
a grafénben), várhatóan a borofén
a grafénhez hasonlóan nagyon erős
szilárdságú anyag. Elektromos tulajdonságai még érdekesebbek lehetnek: mivel a bór a szénhez képest
„fémesebb” jellegű anyag, ezért
elektromos vezetőképessége még a
grafénét is túlszárnyalhatja.
„Ehhez persze előbb létre kellene
hozni” – mondta Wang, hozzátéve,
hogy e téren ő és csapata bizakodó:
már nem kell sokáig várni.
(ScienceDaily)
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Az eddig ismert
leg sibb csillag

z Ausztrál Nemzeti Egyetem
A
(ANU) csillagászai felfedezték a
Világegyetemben eddig ismert legöre-

gebb csillagot, amely becslésük szerint
mindössze 700 millió évvel a Nagy
Bummot követően (tehát nagyjából 13
milliárd éve) keletkezhetett. A csillag
anyagának kémiai összetétele értékes
betekintést nyújt az Univerzum első
szupernóváinak tulajdonságaiba és
élettörténetébe is. A felfedezésről a kutatók a Nature-ben számoltak be.
Mint azt Stefan Keller, az ANU
csillagászcsoportjának vezetője elmondta: „ez az első olyan csillagok
egyike lehet, amelynek anyagába már
belekerült egy vagy leg feljebb néhány,
még korábban ellobbant szupernóva
szétszórt anyaga, amelynek kémiai ujjlenyomatát e nagyon öreg csillag a mai
napig megőrizte.”
Az SMSS 0313-6708 jelű csillagot
a Déli Vízikigyó (Hydrus) csillagképben az ANU SkyMapper távcsöve
fedezte fel, amelynek 5 évre tervezett, a teljes déli égbolt digitális
térképét elkészítő programjában kiemelt célként szerepel idős csillagok
felkutatása is. A távcső ezek színképe

Stefan Keller a SkyMapper távcs mellett
KÉP: AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY

alapján képes azonosítani a nagyon alacsony vastartalmú csillagokat. Emögött az a tapasztalat
áll, hogy minél idősebb egy csillag, annál kisebb benne a fémek
(hidrogénnél és héliumnál magasabb rendszámú elemek) koncentrációja, mivel ezek csak csillagok
belsejében keletkezhetnek, és
szupernóvarobbanásokkal szóródhatnak szét a Világegyetemben.

A csillag tőlünk 6000 fényévre,
tehát csillagászati léptékben viszonylag közel található: az egyetlen ilyen
idős csillag a SkyMapper első évében
lefényképezett 60 millióból.
Összetételének kémiai elemzése azt
mutatja, hogy a csillag olyan anyagfelhőből keletkezett, amelyben az ősi hidrogén, hélium (és nyomokban lítium)
mellett már nehezebb elemek is előfordultak – tehát (legalább) egy szétrobbant
szupernóva anyaga is szétszóródott benne. Számítások szerint ezek az ősi szupernóvák a maiaktól több vonásukban is
különbözhettek, így például robbanásuk
energiája jóval kisebb lehetett, s másként
ment végbe. Erre utal, hogy vas szinte
alig került a törmelékekbe, az valószínűleg a fekete lyukká összezuhant magban
maradt a többi nehezebb elem többségével. Az anyagfelhőbe került törmelék
anyagát viszont szén és magnézium dominálta – ezért a csillag anyaga szénben
gazdag, de vasban kirívóan szegény.
„Egy a Naphoz hasonló, jóval fiatalabb
csillag eredeti anyagfelhőjébe az ősi hidrogén és hélium mellé az évmilliárdok során
mintegy 1000 földtömegnyi vas keveredett,
ezzel szemben ebbe az ősi csillagba mindössze egy Ausztrália méretű kisbolygónyi
vas jutott” – magyarázta Keller.
(Nature)

HA MEGÚJULÓ ENERGIA, AKKOR SVÉDORSZÁG
 2020-ra a teljes energiafogyasztás 20 százalékát kell
fedezni megújuló energiaforrásból – ezt még 2009-ben írta alá az Európai Unió 28 országa. Még van jó néhány év hátra, de az EurObserv’ER
adatai szerint míg 2011-ben a teljes energiafelhasználás 13,1
százaléka származott megújuló
energiából, addig 2012-ben már
14,4 százalék. Természetesen nem
minden tagállamban ugyanolyan
optimális a helyzet. Csaknem a felük az uniós átlag alatt van, köztük
hazánk is.
Az élenjáró Svédország energiafelhasználásának már több mint
a felét, 52,4 százalékát megújuló
forrásból teremtette elő 2012-ben.
Míg Finnország, Lettország és
Ausztria is két évvel ezelőtt már az energiájának körülbelül
a harmadát hasznosította zöld energiából, addig Olaszország, Franciaország, Görögország, Lengyelország – és meglepetésre Németország is – már csak megközelíti az uniós
átlagot. Csehország, Szlovákia Írország, Magyarország,
Ciprus Belgium, az Egyesült Királyság, valamint Luxemburg és Málta pedig még a 10 százalékos átállást sem haladta
meg. Hazánk a 27 ország közül a 19. helyen áll az elért 9,8
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százalékával, és az sem vet ránk túl jó fényt, hogy 2011 és
2012 között csupán 0,7-el sikerült javítanunk az átlagot.
A sereghajtók között két aprócska államnak, Luxemburgnak és Máltának kell nagyot fejlődnie. Luxemburg 2012ben az energiafelhasználása 3,1 százalékát szerezte megújuló
forrásból, miközben 11 százalékot vállalt 2020-ra, Málta
viszont még ennél is rosszabb helyzetben van, mivel 0,3 százalékon
áll, holott 2020-ra 10 százalékos
átállást tervezett.
A megújuló energiákkal foglalkozó direktíva tételesen felsorolja, hogy milyen területeken
kell változtatni, ilyen például a
bioüzemanyag használata, amely
számos országban a várt szint alatt
valósult meg. További megújulásra van szükség az alternatív fűtés
és a hűtés terén is. 2011-ben azonban segítette az államokat az aránylag mérsékeltebb tél, így az átlagosnál kevesebb
fát tüzeltünk el. Egy évvel később, 2012-ben a normális téli időjárás miatt a fafogyasztás is megnövekedett. Az
EurObserv’Er jelentése külön kitér arra, hogy Európa teljes
energiafogyasztása – köszönhetően a gazdasági válságnak –
2012-ben is folyamatosan csökkent.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Tinta Kiadó jelentette meg Nagy György tollából az Angol közmondások cím
munkát, amelyb l kett magyar megfelel jét kérjük. (Az angolul nem tökéletesen tudó olvasóink érdekében megadtuk a közmondások szó szerinti fordítását
– a szerk.). A megfejtést beküld k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki.
Beküldési határid : március 4-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. számunkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett négyzetek bet i
egy 200 esztendeje született magyar színm író nevét adják ki. A név beküld i
között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Curiosity killed the cat. (’a kíváncsiság ölte meg a macskát’) – a közmondás magyar megfelel jének els része. 11. Gyakran a fészekparazita kakukk felnevel je ez a tószéli növényzetben lakó madárfaj. 12.
... acta; irattárba (helyezend ). 13. En ...; nagyban. 14. Páros élet! 15. Kegyed.
16. Az els közmondás második része. 19. Lelkendezve kiáltoz. 20. Idegvégz dés! 21. Az aljához. 22. Síkság szélei! 23. Color management system
(színkezel rendszer), röv. 24. Rag, jel, képz járul hozzá. 26. Magával cipel
ide. 28. Poén magva! 29. Lekvár. 30. Francia király! 31. Idegen utótag: -gyulladás. 33. Orosz szimbolista költ (Alekszandr). 35. Kalocsai születés , Bécsben élt újságíró, esszéista, filozófus.

dona. 23. A Dél-Amerika délnyugati partjait övez szigetvilág legnagyobb tagja. 24.
Much cry, little wool. (’sok sírás, kevés gyapjú’) – a közmondás magyar megfelel je. 25. Erdei gida. 27. Képvisel i érdekcsoport. 31. Odüsszeusz megment je. 32. Scanning tunneling microscope; pásztázó alagútmikroszkóp (mikrofizikai eszköz), röv. 34. Szaglószerv. 36. Költ i sóhaj. 37. Ifjúsági Magazin, röv.

FÜGG LEGES: 1. Zoológus, a F városi Állat- és Növénykert f igazgatója (Csaba,
1901–1982). 2. Község Küls -Somogyban. 3. Alkalmazkodó. 4. Az állami tulajdonba vétel egyik formája. 5. Dublini. 6. Csányi ...; Széchenyi-díjas biológus, biokémikus,
etológus, az MTA tagja. 7. S r fakorona, irodalmi szóval. 8. Japán drámai m faj. 9.
Február végi dalfesztiválok városa Liguriában. 10. Id sb, röv. 15. Azonos magánhangzók. 17. Középen járják! 18. Grófság határai! 21. Ahhoz tartozik, annak a tulaj-

A 4. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: CIN-CIN
CINEGE , ORRA HEGYÉN A BEGYE. A megoldást beküld k közül Küll s Imola
– Laza Dominika : Népi Mondókák cím könyvét (Tinta Kiadó) nyerte: Bellákné
Oláh Zsuzsanna (Mez kovácsháza), Dr. B. Horváth Dénes (Budaörs), Kiss
László (Budapest), Oroszky György (Budapest) és Urbánné Rácz Veronika
(Tahitótfalu). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

FELHÍVÁS

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

A tavalyi évben 600.415.- Ft felajánlást
kapott a Tudományos Ismeretterjeszt
Társulat, melyet az ismeretterjesztés
népszer sítésére fordítottunk.
Köszönjük az Ön múlt évi felajánlását!

A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.
Következ vizsgaid pontunk 2014-ben:

2014. április 12.
Jelentkezési határid : 2014. március 10.
Pótjelentkezési határid : 2014. március 31.

A Kiadó

Kérjük, adója 1%-ával
idén is támogassa a Tudományos
Ismeretterjeszt Társulat
Ismeretterjeszt tevékenységét.
Tudományos Ismeretterjeszt Társulat
Adószám: 19002457-2-42

88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

Angol és német
nyelvb l már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Különleges kézm vesség
Japán népművészeti kiállítás nyílik
Tóhoku – Egy hányatott sorsú vidék kézműves hagyománya címmel a Néprajzi Múzeumban.
Janagi Szoecu, a mingei népművészeti mozgalom atyja, a XX. század elején Tóhoku vidékén tett látogatása során fedezte fel a helyi kézművesség
különleges szépségét és kezdte el a helyi használati eszközök és tárgyak köré csoportosuló
gyűjtőmunkáját. Tóhoku kézműves
kultúrája a mozgalom olyan meghatározó alakjaira is mély benyomást
tett, mint a fazekasművész Kavai
Kandzsiró és Hamada Sódzsi, a textilművész Szerizava Keiszuke vagy a
kiemelkedő fametszetkészítő művész,
Munakata Sikó.
A kiállítás a Tóhoku régióban egykoron virágzó gazdag kézműves hagyományokból elsősorban azokat az
alkotásokat tárja a látogatók elé, amelyek mind a mai
napig épségben öröklődtek át az utókor számára. A
március 5-ig látható kiállításon az alkotások az iparművészet különféle területeiről, egyebek között a fazekasság, lakkművészet, textil- és fémművészet, fa- és
bambuszművesség sorozataiból kerülnek ki. A használati tárgyak és textíliák sokszínű darabjai mellett a Tóhoku
régió kulturális szellemisége és népművészetének magával ragadó hagyománya ihlette alkotók művei is megcsodálhatók.

Afgán földek alatt
14 hónapon keresztül mentette
Afganisztán ritkaságnak számító, több ezer éves leleteit egy
magyar szakember, Paluch Tibor. A Móra Ferenc Múzeum régésze rendkívül értékes
buddhista emlékekre bukkant nemzetközi csapatával az
afgán hegyekben. A megfeszített munka folyamatát, az
ottani mindennapokat mutatják be az Egy régész Afganisztánban – 14 hónap Belső-Ázsiában című fotókiállítás keretében a szegedi Móra Ferenc Múzeumban április 27-ig.
Paluch Tibor végigfotózta a Mes Aynak település
melletti régészeti feltárás 14 hónapját. A magyar régész
egy nemzetközi expedíció tagjaként Afganisztánban
tárta fel egy többezer éves
város romjait. A területen
hamarosan rézbányát nyitnak, ezért megfeszített
tempóban haladtak a munkálatok, melyeket folyamatos katonai jelenlét mellett folytattak. Paluch és
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Bánsághy Nóra rovata
régésztársai a bánya területén felépített barakkokban
laktak, mellettük mintegy 600 helyi lakos is részt vett
a munkálatokban. Az ásatáson különböző buddhista
szobrokat, különleges épületegyütteseket és pénzverdét is találtak.

Szokatlan perspektíva
Hámori Gábor fotográfus Csikóéveim című kiállítása látható Pécsett
a Modern Magyar Képtár – Múzeum Galériában március 2-ig.
Hámori Gábor 1954-ben született Pécsett, ahol tanulmányait is végezte. 15 éves kora óta fényképez, első mestere dr. Szász János, majd Tillai Ernő volt. Kiállítóként
1974 óta tevékenykedik. Elsősorban szubjektív impresszionista tájképeket, városképeket
készít, az utóbbi tíz évben pedig a légi fotózás lett a fő területe. Mindemellett városalbumokat, ezentúl pedig légi
tájképeket készít. Fotóalbumaiban Budapest, Debrecen,
Pécs, Szeged szépségét örökítette meg madártávlatból.
A tárlaton olyan képeket
csodálhatnak meg az érdeklődők, amelyek egészen más,
szokatlan szemszögből és
perspektívából láttatják a tájat, a természetet vagy éppen olyan ismert épületeket, mint a Zsolnay-mauzóleum, a Pécsi Nemzeti Színház vagy a Jakováli Hasszán
Dzsámi.

Gyerekbirodalom
Pinczés József festőművész legújabb, Gyerekszoba című kiállításán a gyerekek felségterületének
bemutatására vállalkozott. A győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban látható tárlat
egy igazi kavarodás, mintha minden a látogatók lába
alatt heverne!
„Nem volt gyerekszobája” – halljuk sokszor. Főként
akkor, ha valaki az illendőség ellen vét. Nekünk van,
és szeretnénk megmutatni, hogy mi minden található
benne, s hogy ezek a dolgok miként segítik a szellemi
és a testi fejlődést – invitálja a látogatókat a múzeum.
A művek segítségével felfedezhetjük saját játéktárgyainkat, rábukkanhatunk újra az emlékekre, melyek
gyermekkorunkhoz kötnek. Öröm és bánat keveredik a képeken: apró boldog pillanatok némi melankóliával. A gyerekszoba elmaradhatatlan kellékeivel június 6-ig ismerkedhetnek meg a játékos kedvű látogatók.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Páncélos dinoszauruszok
a Bakonyban

Tizenkét évvel ezelőtt, az első iharkúti
ásatások egyikén találtunk egy közel
150 kilogrammos homokkőtömböt,
azokat minden oldalából csontok álltak
ki, amelyeket egy új páncélos dinoszaurusz, a Hungarosaurus tormai első, részleges csontvázaként azonosítottuk. Ekkor még nem sejtettük, hogy a nem is
olyan távoli jövőben további, sokkal
teljesebb csontvázak, izolált csontelemek százai, sőt, egy újabb páncélos
dinoszauruszfaj felfedezése vár ránk.

A hátlapon

Akli-puszta öreg bükkfája

Különös kép az övcsaton

A preindusztriális korszakból származó
képi és ikonográfiai források értelmezését nagyban megkönnyíti az egyes
magas kultúrákban gazdagon fennmaradt írásbeli hagyomány. A klasszikus korszak görög vázaképeinek mitológiajelenetei, még ha gyakorta csak
egy-egy motívumot emelnek is ki a
történetekből, a gazdag írott kútfőanyagnak köszönhetően könnyen beazonosíthatóak.
Demográﬁai kérd jeleink

A magyar népesedés az ország jövőjének egyik legfontosabb kérdése.
Vajon miként látja mindezt történeti
távlatokban a kérdés egyik elismert
kutatója, Váralljai Csocsán Jenő?
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A Bakony közepén, Zirctől nyugatra, a
bakonybéli országút mellett található a
ma is lakott és nyári biopiacáról híres hajdani major: Akli-puszta. Az erdők ölelésében lévő szántókon és legelőkön a
XVIII–XX. században a zirci Ciszterci
Rend folytatott példaszerű gazdálkodást.
A Villax Ferdinánd apát által 1780-ban
építtetett és az uradalom gyöngyeként
emlegetett késő barokk kastély szomszédságában lévő majorépületekben híres tehenészet működött, ami jó legelőket is igényelt.
Mindezek érdekében alakították ki azt
a részleteiben ma is impozáns, látványában megragadó legelőerdőt, amely a
majortól északnyugatra terül el, legalább
90 hektáron, a 490 méter magas Köveshegy déli lejtőjén. Ezt a ritkás, hatalmas
fákból álló területet az itteni őshonos
magas-bakonyi erdőből szakították ki,
kellő távolságban meghagyva elsősorban
a bükkfákat, de számos gyertyán, kislevelű hárs, magas kőris, valamint néhány
vadcseresznye és barkócaberkenye is
képviseli a régi erdők fafajait.
Szabad állásban a fák az évszázadok során általában dús koronát és elképesztő
sűrűségben álló ágrendszert növesztettek. A 15–25 méteres koronájú fák között a legszárazabb nyárban is üde fű tudott nőni, a tehéncsorda félárnyékban,
szinte természetes napernyők alatt legelészett. A téesz-időkben még használták
a területet, de 1990 után ez sajnos megszűnt, s a hatalmas fák között erőteljes
visszaerdősülés indult meg. Így ma már
esetenként sűrű fiataloson kell átvágni a
kirándulónak, ha természetvédelmi oltalmat kívánó koros fákban szeretne
gyönyörködni.
Kép és szöveg: SONNEVEND IMRE
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