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Május 22-én vehették át díjaikat a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége kö-
zös cikkpályázatának a nyertesei a TIT budapesti székházában. 
A pályázati felhívásra idén érkezett a legtöbb pályamű: a három 
lap-kategóriában összesen 53-an küldték be ismeretterjesztő 
cikküket saját kutatásukról, illetve annak tágabb tudományos 
hátteréről. Az Élet és Tudományhoz 25, a Természet Világá-
hoz 17, a Valósághoz pedig 11 pályamunka érkezett.

Vizi E. Szilveszter, a TIT elnöke kiemelte: a díjazott pálya-
művek tematikai változatossága jól jelzi: milyen sokféle, s 
sokszor milyen meghökkentően mai, napra kész kérdésfelve-
téseket tartalmazó cikket olvashattunk. Ilyen volt a Valóság 
kategóriában első helyezett Szántó Diana munkája, melynek 
címe: A föld ára, s amely azt mutatja be, hogy miként bomlik 
fel egy hagyományos afrikai közösség földdel kapcsolatos 
szemlélete és ősi kultúrája a spekulatív tőke megjelenésével. S 
ugyanígy: a mai mindennapos nyelvhasználatba pár éve szin-
te berobbant mobiltelefonos önarckép, a selfie nyelvészeti 
elemzése is hallatlanul eredeti és ízig-vérig „mai” témavá-
lasztás az Élet és Tudomány kategória egyik győztesétől, Da-
róczi Ildikótól. Ugyanígy a modern korunk egyik hétközna-
pi, igen gyakori testi-lelki bajának, az inszomniának a bemu-
tatása az Élet és Tudomány kategória megosztott első díjasa, 
Rónai Katalin tollából. Szintén újszerű biológiai megközelí-
tést ismertet Sipos Orsolya, a Természet Világa kategória 

Kedves Olvasónk!
győztese is a természetben és a mikrocsipek mesterséges vilá-
gában található baktériumközösségekről.

A díjazottak:
Élet és Tudomány
Megosztott I. helyezett: Daróczi Ildikó: Selfie és a nyel-

vészet
és Dr. Rónai Katalin Zsuzsanna: Alvászavarok jelentősége 

krónikus vesebetegek körében.
II. helyezett: Krüzselyi Dániel: Új utakon a gombakutatás?
III. helyezett: Mitropulos Anna Diána: Kőfaragók és szob-

rászok Esterházy Pál szolgálatában.
Különdíj: Putz Orsolya: Trianon: területcsökkentéstől Ma-

gyarország megcsonkításáig.
Valóság
I. helyezett: Szántó Diana: A föld ára - Fejlesztés, demokrá-

cia és egyenlőtlenség Nyugat-Afrikában.
II. helyezett: Grexa Izabella: Egy pesti munkásasszony tár-

sadalmi közege. 
III. helyezett: Kacsinecz Krisztián: Az orwelli disztópia re-

génypoétikai megoldásai, stílusa és nyelvezete.
Természet Világa
I. helyezett: Sipos Orsolya: Együttélő egysejtűek: Baktéri-

umközösségek a természetben és mikrocsipekben.
II. helyezett: Ungvári Zsuzsanna: A térképi generalizálás 

automatizálása.
III. helyezett: Cserkész-Nagy Ágnes: Ősvízrajztól a 

paleoklímáig. Pleisztocén folyóvízi üledékek a Tisza alatt.
GÓZON ÁKOS
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: V
A nagy és kis figurák színt 
cserélnek, a kicsik száma 
eggyel kevesebb lesz, mint 
ahány sarkuk van.

ERPSÍTÉS: OK  
SOK ÉS OKIRAT

HAJRÁ:  14
A piros számok a piramisok 
vonalában összegek.
Lila + kék = 16, 
lila + zöld = 19, 
lila + világoskék = 20,
világoskék + kék = 14, 
világoskék + zöld = 17, 
világoskék + sárga = 12,
sárga + kék = 8,
sárga + zöld = 11,
zöld + kék = 13.

EbbQl következik: 
lila=11 
világoskék = 9 
sárga =3 
zöld = 8 és kék = 5.
Tehát lila + sárga = 14.

I
N

D
Í
T

Á
S

A 21. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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 Egy hárombet_s értelmes szót keresünk,

amelyik mind az elsQ,mind a második
szótöredékkel értelmes szót alkot.

mint
 ahogy

...melyikhez? aránylik

Melyik illik az üres helyre? 

úgy 
aránylik
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	 Konferencia	
az	I.	világháború	
centenáriumára

A háború, amely megszüntet min-
den háborút címmel szervezett 
nemzetközi konferenciát az I. 
világháború kitörésének cente-
náriuma alkalmából az ELTE 

BTK Új- és Jelenkori Egyetemes 
Történeti Tanszéke május 8–9-én. A 
két nap során több mint hetven elő-
adás foglalkozott a száz évvel ezelőtt 
történt eseményekkel és azok politi-
kai, társadalmi hátterével. Tőkéczki 
László annak a Tisza Istvánnak 
a gondolataival ismertette meg a 
résztvevőket, aki köztudottan né-
metbarát politikája mellett tisztában 
volt azzal is, hogy a német törekvé-
sek nem segítik elő a monarchia sta-
bilitását. „Németország ugyanúgy függ 
tőlünk, mint mi függünk tőle, senki ná-
lam jobban nem becsülheti a német szö-
vetséget, de barátságosan, ugyanakkor 
határozottan vissza kell utasítanunk a 
német törekvéseket, amelyek uralkodni 
kívánnak felettünk.” Elemzéseiben 
gyakran jelenik meg a magyarság 
veszélyeztetettsége részben kis létszá-
ma, részben a társadalmi 
széttagoltság, a 
csoportérdekek 
előtérbe helye-
zése miatt, amit 
a nemzeti identi-
tásegység hang-
s ú l y o z á s áv a l 
gondolt orvo-
solni. Tisza nem 
akart a történelmi 
határokon túlter-
jeszkedni, kizáró-
lag az önvédelmi 
háborút fogadta el, 
s nagyon hamar 
világossá vált előtte, hogy 
békét kell kötni. „Azért bor-
zasztó a győztes háború is. 
Az én lelkemben nyomást, 
szenvedést, pusztulást jelent 
minden háború… Elkeserít, hogy 
egy ilyen nagy háború intézésében 
van részem.” Tisza István egy kí-
vülről és belülről is veszélyezte-
tett ország keménykezű, de nem 
agresszív politikusa volt. Világos 
és logikusan felépített politikai 
nézetei viszont nehezen voltak ér-
vényesíthetők egy radikalizálódó 
világban – összegezte előadását 
Tőkéczki László.
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Ezzel már a politikai 
ügyekben jártasabb, tá-
jékozottabb kortársak is tisztában 
lehettek, mert – mint arra Zeidler 
Miklós, Az I. világháború a Horthy-
korszak tankönyveiben című elemzésé-
ben rámutatott – Tiszát a hadba lépés 
felelőssége alól valamennyi, az álta-
lános iskolákban használt történe-
lemkönyv felmentette. 1924 és 1934 
között a harmadikos és a nyolcadi-
kos gyerekeknek tanították részle-

tesen a magyar történelmet, 
1934-től ennek részlete-
zése hetedik-nyolcadik 
osztályban történt meg. 
A tananyagot 57 haza-
fias szellemiségű vers is 
színesítette. Kutatásai so-
rán Zeidler Miklós a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében bukkant 
rá a Magyar Sors Kártyái 
1942-es kiadására, amely 
32 történelmi eseményt 

ábrázol a kor szellemiségének meg-
felelően. A játék pedagógiai üzene-
tét tekintve a katonai erények és az 
önfeláldozás jelenik meg értékként, 
az olyan, napjainkban fontos tartal-
mak, mint a társadalmi béke, és po-
litikai szabadság teljesen közömbö-
sek. A kártyák pontértékét elemez-
ve figyelemreméltó anomália, hogy 
Dugovics Titusz lapja (aki a legújabb 
kutatások szerint nem is volt élő sze-

mély) egy ponttal többet 
ér, mint Hunyadi Jáno-

sé, Mária Terézia uralkodása pedig 
ugyanúgy két piros pontot jelent, 
mint az I. világháború. A konferen-
cia résztvevői körében meglehetős 
derültséget keltett az az értelmezés, 
miszerint úgy látszik, az uralkodónő 
regnálása felért egy világháborúval. 
Az előadó azonban sietett felhívni 
a figyelmet, hogy amikor a nyír-
egyházi bedolgozó bolt munkatár-
sai megalkották a tanulókártyákat, 
minden bizonnyal a hazafiságot, és 
a nemzeti öntudatot próbálták a két 
korszak kapcsán hangsúlyozni. 

Az alattvalók és az uralkodóház 
viszonyának egy másik érdekes as-
pektusára világított rá Maczó Ferenc, 
aki a politikai élclapokban az utolsó 
királykoronázással összefüggésben 
megjelent karikatúrákból szemezge-
tett. A magyar politikai karikatúra 
1916-ban már több mint fél évszáza-
dos múltra tekintett vissza, s mivel 
tömör, az egyszerű emberek számára 
is könnyen értelmezhető üzeneteivel a 
tudatformálás hatékony eszközeként 
tekintettek rá, Tisza István kormánya 
anyagilag is támogatta a Borsszem 
Jankó című lapot. Itt jelent meg And-
rássy tevékenységének kifigurázására 
az Ellenzéki ütegparancsnok című rajz, 
az ellenzéki vezetőket pedig egy íz-
ben négy savanyú pofaként ábrázolták. 
A népies hangvételű ellenzéki élclap-

Tanuló-

kártyák

Politikai karikatúra
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Zsúfolt nagyvárosi környezetben ne-
hezíti a kerékpárosok helyzetét, hogy 
az ingázóknak gyakran az egész vá-
roson át kell verekedniük magukat, 
és sajnos a kerékpárlopások száma is 
folyamatosan nő Európában. A vá-
rosi mobilitás egyre népszerűbb esz-
közeivé válnak így az összecsukható 
kerékpárok. Az európai uniós finan-
szírozású terv eredményeként meg-
született egy teljesen újszerű, össze-
csukható kerékpár prototípusa, amely 
mindössze 7,5 kg tömegű, elfér egy 50 
x 40 x 15 cm-es dobozban, így kényel-
mesen tárolható, szállítható vagy egy-
szerűen elhelyezhető egy étterem, bár 
vagy mozi sarkában. Alkatrészei teljes 
mértékben újrahasznosíthatók, ami 
azt jelenti, hogy a kerékpár életciklusa 

a gyártástól, a használaton át egészen 
az újrahasznosításig teljes mértékben 
környezetbarát. 

Alessandro Belli, a kerékpár egyik 
kidolgozója szerint  „sikerült ötvöznünk 
a tervezés, a gyártás és az összeszerelés 
terén bevált gyakorlatokat, és a legmoder-
nebb anyagok használatával olyan szuper-
kompakt, könnyű és tetszetős megjelenésű 
kerékpárt sikerült készítenünk, amely 
tökéletesen megfelel a városi életmód által 
támasztott igényeknek. Reméljük, hogy 
az új termék nemcsak a megrögzött ke-
rékpárosok között lesz népszerű, hanem 
olyanokra is ösztönzőleg hat, akik eddig 
vonakodtak két kerékre váltani és megta-
pasztalni az ezzel járó szabadságot”. 

Évente mintegy 135 millió kerékpá r 
készül világszerte, és ennek mint-
egy 2%-át teszik ki az összecsuk-
ható változatok. A Bike Intermodal 
a hagyományos kerékpáros ellátási 

ban, a Mátyás Diákban, a Ki koronáz-
zon? képaláírással publikált karikatú-
rán Tisza, Apponyi és Andrássy alak-
ja mögött hetyke bajszú, parasztruhás 
alak szimbolizálta a népet, s ekként 
vélekedett: „Talán helyesebb volna ke-
gyelmes urak, ha én koronáznék”. Mint 
az előadásból kiderült, a múlt század 
elején a korabeli bulvársajtóban is ál-
talános volt az uralkodó ház iránti 
lojalitás, az élclapok inkább a pártok 
háborújának voltak fegyverei, a ki-
rály az eljövendő béke szimbóluma-
ként jelent meg. 

A világháború kitörésének cente-
náriumára rendezett tudományos 
konferencián ifjabb Bertényi Iván a 
Ferenc József halála kapcsán tapasz-
talható anakronisztikus események 
felidézésével villantott fel néhány 
érdekes összefüggést. Mivel a Habs-
burg-családban rendkívüli módon 
erős volt a hagyománytisztelet, továb-
bá 68 évig nem volt szükség a gyász 
és az uralkodóváltás körüli szertartás-
rend újragondolására, ezek az esemé-
nyek pontosan ugyanúgy zajlottak le, 
mint a korábbi évszázadokban. Fe-
renc József halálakor már harmadik 
éve zajlott az első tömegháború, volt 
távíró, telefon, mégis a szövetséges 
államok vezetőit külön diplomáciai 
küldöttségek útján is értesítették. S 
bár a trónörökös is jelen volt Ferenc 
József betegszobájában, és minden 
bizonnyal nyilvánvaló volt, mi tör-
ténik az uralkodóval, Burján István 
báró azért hivatalosan is tájékoztatta 
a halálhírről a későbbi IV. Károlyt, 
s tisztelettel megérdeklődte, hajlan-
dó-e átvenni az uralkodás terhét. Mit 
tehetett volna?! Rábólintott.

kőVáGÓ anGÉLa

	 Táskakerékpár	

Egy táska méretűre összecsuk-
ható, mindössze 7,5 kg tömegű, 
elektromos segédhajtással ren-
delkező kerékpár egy csapásra 
meghódíthatja az európai nagy-
városok kerékpárútjait és tömeg-
közlekedési eszközeit. A Bike 
Intermodal úttörő formaterve és 
gyártási eljárása utat nyit az ösz-
szecsukható kerékpárok teljesen 
új generációja előtt, hogy az ingá-
zók letehessék autóikat, és az eu-
rópai városok zöldebbé váljanak. 

A termék a közelmúltban megkapta 
a rangos Premio Gaetano Marzotto 
olasz nemzeti innovációs díjat.
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lánc helyett az autógyártás-inspirálta 
rendszer felé mozdult el. „Az alkatré-
szek számának csökkentésével, valamint 
a magnézium és az ahhoz hasonló nagy 
szilárdságú, mégis könnyű anyagok fel-
használásával robusztusabbá tettük a 
kerékpár felépítését. Minden alkatrészt 
külön tesztelünk, nyomon követünk, és 
mindegyik teljes mértékben újrahaszno-
sítható. Gyártási folyamatunk fő szem-
pontjai a minőség-ellenőrzés, a termék 
életciklusának nyomon követhetősége és 
a környezettudatosság” – nyilatkozta 
Belli. 

Az „intermodális kerékpár” lelke az 
előfeszített, fröccsöntött alumínium-
ból vagy magnéziumból és a hajóknál 
használt minőségű kábelekből álló váz, 
amely a repülőgépek futóművéhez ha-

sonlóan nyílik és csukódik. Jelenleg 
vizsgálják a grafén felhasználásának 
lehetőségét, amellyel a későbbiekben 
még nagyobb szilárdságú, ugyanak-
kor könnyebb kerékpár állítható elő. 

A BRAUN cégcsoporthoz tartozó 
Maxon Motor műhelyében készült 
egyedi motor túlzott súlynövekedés 
nélkül segíti a mobilitást. A termék 
tömege még motorral együtt is csak 
fele a hasonló kategóriájú, de motor 
nélküli összecsukható kerékpáro-
kénak, helyigénye pedig körülbelül 
azok ötöde.

A Bike Intermodal kutatást az Euró-
pai Unió 7. kutatási keretprogramjából 
(FP7) finanszírozzák, és célja, hogy 
a magán- és a közszféra szereplői, 
valamint a kutatóintézetek partneri 
együttműködést alakítsanak ki. 
Forrás:http://ec.europa.eu/programmes/
horizon2020/ 
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Mivel az Orsolobidae családnak 
nincs hivatalos magyar neve, 
így – jobb híján – óriás gnómpó-

kokként hivatkozunk rájuk, utalva a 
gnómpókokkal való szoros rokonsági 
kapcsolatukra, illetve az azokénál jóval 

nagyobb testmére-
tükre. Az általam ki-
talált hamupipőkepók 
név nyilvánvalóan 
rejt magában egy csi-
petnyi humort is, 
mégis úgy gondol-

tam, hogy sokkal könnyebb, ha a to-
vábbiakban így hivatkozok rájuk, hi-
szen egyszerűbb és talán érdekesebb is 
ezt megjegyezni egy laikusnak, mint a 
rokonsági fokokat mutató precízebb 
„óriás gnómpók” kifejezést.

A hamupipőkepókok családját nem-
csak Magyarországon, hanem nemzet-
közi szinten is alig-alig ismerik. A velük 

AZ ÓRIÁS GNÓMPÓKOK NYOMÁBAN

A PÓKVILÁG 
HAMUPIPVKÉI
Mutasd a lábad, megmondom, ki vagy! Ezzel a felkiáltással 

állhatunk neki annak, hogy egy óriás gnómpókot azonosít-

sunk. Mivel a család tagjainak testfelépítése változatos, és 

nagyon hasonlítanak a közeli rokon családokéra – a daróc-, 

fojtó- és gnómpókokra –, ezért maradéktalanul csak a „láb-

fej” mikroszkópos vizsgálatával bizonyosodhatunk meg arról, 

hogy egy adott faj ebbe a családba tartozik, akárcsak a 

mesebeli	herceg,	aki	így	találta	meg	HamupipWkét.

foglalkozó mintegy tucat kutatón, cik-
ken kívül nemigen tesznek róluk emlí-
tést. Ennek feltehetően az az oka, hogy 
az ide tartozó mintegy kétszáz ismert 
faj kizárólag a déli féltekén fordul elő, és 
ott is meglehetősen egyenetlenül.

Sajátos nedvességérzékelés 
Az emberben rögtön felmerül a kérdés: 
miért is érdekesek ezek a különös ha-
mupipőkék? Nem csupán azért, mert 
rendelkeznek egy különös dologgal, a 
nedvesség észlelésére szolgáló vég íz-
szerv vel, amely bár minden pók lába vé-
gén megtalálható, az Orsolobidae csa-
lád tagjainál ez a képlet nem egy apró 
lyuk, hanem egy kitüremkedő 
érzékelőbimbókkal ellátott ujjszerű nyúl-
vány. Noha a gnómpókok alaktani ku-
tatása, ezen belül ennek a sokszor bizarr 
formákat mutató végízszervnek a ku-
tatása önmagában is lebilincselő lehet 

egy arachnológus, vagyis pókszakértő 
számára, egy jóval érdekesebb dolog 
miatt is foglalkozom ezzel a pókcso-
porttal. Az elterjedése miatt. 

A déli féltekén majdnem minden 
kontinensen vagy nagyobb szigeten 
(Dél-Amerika, Afrika, Ausztrália, 
Új-Zéland) előfordulnak, kivéve Ma-
dagaszkárt, Új-Guineát, illetve a száz-
millió évvel ezelőtt még déli szigetnek 
számító Indiai-félszigetet. Ebből, illet-
ve a család kialakulásának 2–300 mil-
lió évvel ezelőttre becsült időszakából 
arra következtethetünk, hogy a ha-
mupipőkepókok a földtani középkor-
ban a Gondvána szuperkontinensen 
már jelen voltak. Mintegy 160–180 
millió évvel ezelőtt a szuperkontinens 
a lemeztektonikai mozgások miatt 
több darabra tört, bár a pontos forga-
tókönyvről még vitatkoznak a geoló-
gusok. 

106241

Óriás 

hamupipQkepók, 
amely a tudományra 

nézve új faj, s nevét  Mahunka 
Sándor zoológusról kapta:  

Megasula mahunkai 

RACHEL DIAZ-BASTIN 

FESTMÉNYE

Sárgás fojtópók (Dysdera crocata) 

hímje, a fQ zsákmánnyal, egy 
ászkarákkal

Amputált hamupipQkepókok 
és a jellegzetes vég íz szerv e
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Európa és Kisázsia területén élnek, 
több me di ter rá ne umi  fajképző góccal, 
ami a közelmúlt jégkorszakainak ked-
vezőtlen éghajlatát átvészelni segítő 
refúgiumoknak köszönhető.

Az Orsolobidae család tagjainak fel-
fedezése ugyan még folyik, de nekik is 
vannak refúgiumos, fajban gazdagabb 
területeik, egyik ilyen a hegyeiről és 
madarairól méltán híres Új-Zéland, 

ahol a hamupipőkepókok több mint 
fele előfordul. A barlangi vadászpókok 
egy faja pedig kizárólag Észak-Ame-
rika néhány nyugati barlangjában ta-
lálható meg. 

Másik érdekessége a fojtópókféléknek 
az evolúciós sikert is jelző fajszámuk 
alakulása. A legtöbb családban (fojtópó-
kok, darócpókok, hamupipőkepókok) 
körülbelül 200–300 faj található, míg a 
skála két végén az egyfajos barlangi va-
dászok, illetve a mintegy 5000 fajszá-
múra becsült gnómpókok állnak.

Sok láb – sok minta
Kutatásaim során arra keresem a vá-
laszt, hogy ezeknek a pókoknak az 
evolúciós történetében milyen geológiai 
(a Gondvána szuperkontinens feldara-
bolódásához köthető) és éghajlati válto-

zásoknak, így a jégkorszakoknak és az 
azt követő felmelegedések volt dön-
tő szerepük. Rokonsági kapcsolataik 
alapján szeretném a különböző 
biogeográfiai és geológiai forgató-
könyv közül kiválasztani azt, ame-
lyik a legvalószínűbb. Ehhez azon-
ban szükségem van a rokonsági kap-
csolatok mennyiségi jellemzésére, 
amire a legalkalmasabb a fojtópók-

félék DNS-eiben való kü-
lönbségek megállapítása.

Minden élőlényben van 
örökítőanyag, a legtöbbjükben 
ez a dezoxiribonukleinsav. Eb-
ből legalább egy kópia fizikai-
lag is átkerül az utódokba. A 
DNS másolása során számos 
hiba keletkezik, melyek közül 
néhányat a javító enzimek 
ugyan orvosolnak, de az idő 
folyamán így is számos kü-
lönbség jön létre ugyanazon 
szakaszok esetében. Ezek kö-
zül néhány olyan régiót is 

érinthet, amelyeknél az új bázissorren-
dek, szekvenciák lényegében ugyanazt 
a fehérjét kódolják vagy ugyanazokat a 
folyamatokat irányítják, ám így új vari-
ációk előtt is megnyílhat az út. 

Az idők során, a kedvezőtlen éghajlat 
elől az elszigetelt vagy a széttöredezett 
kontinensdarabokon sodródó, fizikailag 
is elválasztott populációkban ilyen vagy 
olyan módon a szekvenciákban különb-
ségek halmozódnak fel. Ez utóbbiaknak 
a vizsgálata különböző matematikai 
modellek segítségével támpontot adhat 
arra nézve, hogy mióta váltak el egy-
mástól a fajok, mikor szűnt meg a szapo-
rodási kapcsolat közöttük. Ezzel a mód-
szerrel azt is ki tudom deríteni, ha egy 
elszakadt leszármazási vonal a későbbi-
ekben aktív terjedéssel esetleg visszatér, 
ám mint külön faj.

A kontinensvándorlások folyamán az 
éghajlat is nagyban változott az adott 
földdarabon, befolyásolva ezzel a raj-
tuk, velük együtt sodródó fajokat, így 
ezeket a pókokat is. Az egyik legfonto-
sabb változásnak számított a szárazabb 
(Madagaszkár, Ausztrália) és a hide-
gebb (Antarktisz) éghajlat kialakulá-
sa. Ennek a hatása drámaian külön-
bözik a változás mértékétől és sebes-
ségétől. Madagaszkárról 
és az Antarktiszról emiatt 
eltűntek a címszereplő pó-
kok, míg Ausztráliában és 
Új-Zélandon kisebb területű 
menedékekbe, még éppen 
elviselhető éghajlatú re fú-
giu mokba húzodtak be. 
Új-Zélandon ráadásul arra 
is láthatunk példát, hogy a 
kedvezőtlen éghajlat után 
beálló kedvező hatású vál-
tozások – az elszigetelt po-
pulációkból induló népes-
ségrobbanással – a csoport 
felvirágzását hozták el.

Az elterjedés mintázata is érdekes, 
különösen a rokon családokkal össze-
hasonlítva. A fojtópókfélék családso-
rozatába jelenleg öt család tartozik: a 
fojtópókok (Dysderidae), a darócpó-
kok (Segestriidae), a gnómpókok 
(Oono pidae), a hamupipőkepókok 
(Orsolo bidae), illetve a nemrégiben 
felfedezett, különös életmódú bar-
langi vadászpókok (Trogloraptoridae). 
Az első három család képviselői Ma-
gyarországon is előfordulnak, és külö-
nösképpen a fojtó- és darócpókokkal 
futhatunk össze könnyen. A daróc- és 
gnómpókok az egész világon elterjed-
tek, míg a fojtó-, a hamupipőke- és a 
barlangi vadászpókok elterjedése szű-
kebb földrajzi régiókra korlátozódik. 
A fojtópókok az Óvilág nyugati felén, 

Közönséges darócpók (Segestria senoculata) Subantarctica sp. óriás gnómpók

Maoriata magna óriás gnómpók
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korábban, míg az afrikai, dél-amerikai 
és új-zélandi „őspopulációk” valamivel 
tovább együtt maradtak, és egyszerre 
ágaznak el. Ez az előzetes és kicsit fog-
híjas adatok alapján készült eredmény 
azért is érdekes, mert logikusan azt vár-
tuk, hogy az egymáshoz földrajzilag 
közelebbi új-zélandi és ausztrál fauna 
maradt együtt legtovább. Egyelőre csak 
azzal tudjuk magyarázni ezt a mintát, 
hogy a kontinens-feldarabolódás előtt 
már létezett két faj: az egyik utódai a 
mai Ausztrália, míg a másik faj leszár-

mazottjai a mai Dél-Ameri-
ka, Afrika és Új-Zéland te-
rületén terjedtek el vagy él-
tek túl.

A nyomkövetés 
eszközei

A terveknek megfelelően 
sok különböző helyről 
származó minták bevonása 
árnyalhatja a képet, az 
azonban már most bizo-
nyítást nyert, hogy a föld-
történeti események nyo-
mon követésére ez a cso-
port kiválóan alkalmas. 

Ezek a csupán kisebb távolságokban 
terjeszkedni képes pókok ugyanis 
nem tudták áthidalni a kontinensek 
közötti határokat (barriereket), így 
mindegyik földrésznek saját hamupi-
pőkepók-fajkészlete van, amelyek 
egymás legközelebbi rokonai.

Ha a fő rokonsági viszonyokat sikerül 
megállapítani, akkor máris számos to-
vábbi vizsgálatot lehet elvégezni. Az 
egyes kontinenseken belül végbemenő 
szétterjedés és éghajlatváltozások össze-
hasonlítása kiválóan alkalmas arra, hogy 
a klímatváltozás hatásait vizsgáljuk, és 
ennek az aktualitása az utóbbi időben 
csak nő. Vagy fordítva: bizonyos gyor-
sabb, fajgazdagabb gócok felfedezése és 
kialakulási idejének behatárolása új ada-
tokat szolgáltat a környezeti változások 
időszakának meghatározásában.

A biogeográfiai eredmények számá-
tól és minőségétől függetlenül, a kuta-
tások során bepillantást nyerhettem 
ebbe a méltatlanul figyelmen kívül 
hagyott, ismeretlen életmódú, ugyan-
akkor talán egy picit bizarr pókok vi-
lágába. Remélhetőleg még azelőtt 
megismerjük őket alaposabban, mie-
lőtt az ember által előidézett változá-
sok miatt eltűnnének a Földről.

SzűtS tamáS

Ezért a világ különböző tájairól szár-
mazó óriás gnómpókok és rokonaik 
szekvenciáit elemzem a lábakból ki-
nyert DNS segítségével. Így a későbbi-
ekben az állat még remekül tanulmá-
nyozható, hiszen a lábaiból nyolc, azaz 
több mint elég áll rendelkezésre. Mivel 
egy pók összes örökítőanyagának vizs-
gálata rendkívül sok időt, pénzt és 
energiát emésztene fel, ezért csak bizo-
nyos, genetikai markereknek nevezett 
szakaszokat faggatunk. Az OTKA ál-
tal finanszírozott pályázat során öt kü-

lönböző régiót, génszakaszt analizálok. 
Közülük három az anyai ágon öröklő-
dő sejt szer vecs kében, a DNS-t is tartal-
mazó mitokondriumban található, ket-
tő pedig apai és anyai úton is öröklődik, 
mert a sejtmag DNS-ére jellemző. 
Azért van szükség többféle régió kijelö-
lésére, mert az ezekben felhalmozódó 
változások a gének, génszakaszok fon-
tosságának, illetve a változásokra ható 
szelekciós nyomás függvényében kü-
lönbözők lehetnek. Vannak olyan gén-
szakaszok, ahol több változás található, 
és vannak olyanok, ahol kevesebbre 
van lehetőség, az utóbbiakat konzerva-
tív régiónak nevezzük, és ezek módo-
sulása sokkal lassabb is a többi génsza-
kasz változásaival összevetve.

Így az egyes, eltérő sebességgel válto-
zó génszakaszok különbsége pontosabb 
választ ad arra a kérdésre, hogy két faj 
vagy leszármazási vonal mikor válha-
tott el egymástól. Eddigi eredménye-
ink alapján megállapítottuk, hogy az 
Orsolobidae család mindegyik konti-
nensen egyetlen populációból szárma-
zik, vagyis monofiletikus, tehát a csoport 
virágkora a feldarabolódás után kezdő-
dött. Az egyes leszármazási vonalakat 
összehasonlítva az is elmondható, hogy 
az ausztrál hamupipőkék váltak el leg-

Wiltonia sp. óriás gnómpók
(A SZERZP FELVÉTELEI)

A	szabadon	élW	egerek	is	szí-
vesen sportolnak

A rágcsálók terráriumának alapfelszere-
lése a futókerék, amit az egerek, patká-
nyok, hörcsögök naponta akár órákon át 
hajtanak, így egy-egy éjszaka akár 
5 km-t is lefutnak. Vajon miért? Úgy tű-
nik, a válasz nagyon egyszerű: az egerek 
és társaik azért edzenek, amiért az em-
berek jelentős része: mert jólesik nekik.

Egy holland neurofiziológus 2009-ben 
egy etetőtállal, futókerékkel és mozgás-
érzékelő kamerával felszerelt, nyitott 
ketrecet helyezett el a kertje egyik nyu-
galmas pontján. A kisrágcsálók hamar 
felfedezték a táp-
lálékforrást, evés 
után pedig a ke-
rékbe is bemász-
tak, és futni 
kezdtek, átlago-
san 1–2 percen 
át, pont annyi 
ideig, mint fogságban élő társaik. Há-
rom év alatt több, mint tízezerszer kap-
csolt be a kamera: patkányok, cická-
nyok, sőt még békák is bemásztak a ke-
rékbe, de 10-ből egy felhasználó egér 
volt. Az állatok szemmel láthatóan él-
vezték a futást, ami nem vezetett sehová.

Az eddig is egyértelmű volt, hogy a 
fogságban tartott rágcsálók szeretnek 
futni: akár nagyon bonyolult zárakat is 
kinyitnak azért, hogy hozzáférjenek a 
kerékhez, és mozoghassanak kicsit. De 
az nem volt világos, hogy ez csak a fog-
ságban tartásra, ingerszegény környezet-
re adott abnormális reakció, ami levezeti 
a feszültséget, enyhíti a stresszt vagy a 
természetes viselkedés része? A szabadon 
élő állatok vizsgálatával most már egyér-
telmű, hogy az utóbbi válasz a helytálló 
– pontosabban van a rágcsálópopuláció-
nak olyan része, amelyik egyértelműen 
örömet talál a futásban. A kutatók ha-
sonló érdeklődést tapasztaltak mezei ál-
latoknál is, sőt a kereket akkor is látogat-
ták a vendégek, ha a kutatók nem töltöt-
ték fel mellette az etetőtálat. A kerék 
népszerűségéhez valószínűleg az is hoz-
zájárul, hogy sokkal biztonságosabb 
sportolási lehetőséget biztosít, mint a 
rágcsálók számára sok veszélyt rejtő „te-
repfutás”. kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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Mivel a fémek megjelenéséig 
az ember legtartósabb esz-
közei kőből készültek, és 

konzerválódásuk problémamentes, 
ezek a leggyakoribb leletek a régé-
szeti lelőhelyeken. Tanulmányozá-
sukra egészen kifinomult módszere-
ket fejlesztett ki a régészet. 
Szemléletében a kőeszközök nem 
egyszerű régi tárgyak, hanem az 
ember viselkedésének megkövült 
maradványai. 

Az emberi viselkedés, ugyanúgy, 
mint maga az ember, az evolú-

ció hatása alatt évezredeken keresz-
tül változott. Az őskőkori régészet 
számára a viselkedés azért fontos, 
mert a modern embert mai viselke-
désformáinak kialakulása előtti idő-
ből tudja vizsgálni. A viselkedésfor-
mák közül sok genetikailag rögzül, 
azonban a modern ember viselkedé- se nagyobbrészt tanulás során alakult 

ki. Ez a régészet szempontjából döntő 
jelentőségű, mert a kőeszközkészítés 

is tanulás útján öröklődik. Egy-egy 
tanulással örökített viselkedésforma 
addig marad fenn, amíg a viselkedést 
kiváltó környezet nem változik.

A kőeszköz létrehozása mindig egy 
reakció, viselkedés, válasz a lét-
fenntartás részéről. A kőeszközök közül 
is az szelektálódik, amelyik a legjob-szelektálódik, amelyik a legjob-
ban megfelel a fennmaradás kihívá-
sainak. Az ember viselkedésének 
kutatása az őskőkori kőeszköz-
leleteken egyrészt arra ad választ, 
hogy az ember milyen módszerekkel 
készítette az eszközeit. Úgy is mond-
hatnánk, azt vizsgálja, hogy milyen 
viselkedés zajlott le a kőpattintás 
alatt. Ez a szempont azt is figyelem-
be veszi, hogy milyen tudás és 
ismeret áll a viselkedés mögött, mi-a viselkedés mögött, mi-
lyen tervezés előzte meg a pattintás 
kivitelezését és, hogy milyen sikere-
sen lett végrehajtva a feladat. Más-
részt azt is megmutatja, hogy az em-
ber honnan szerezte be a kőnyers-
anyagot a kőeszközeihez, mennyit 
kellett ezért fáradoznia, fáradozásai 
megtérültek-e, milyen tulajdonsága-, milyen tulajdonsága-
ik voltak a kőnyersanyagoknak és 
ezek hogyan befolyásolták a 

A  M O D E R N  E M B E R I  V I S E L K E D É S  T Ü K R E 

KVESZKÖZÖK
A	régészet	által	kutatott	korszakok	közül	az	WskWkor	a	leghosszabb.	Közel	2,5	millió	évet	ölel	át,	s	a	

vége	az	utolsó	eljegesedés	elmúltával,	nagyjából	Kr.	e.	8	ezer	tájékával	esik	egybe.

Bodrogkeresztúr-Henye lelQhely elhelyezkedése

T_zkQbQl pattintott pengék
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megpróbál következtetni összefüg-
gésekre a nyersanyagok tulajdonsá-
gai és a leletek technológiai jellemzői 
között. A kísérletet végző figyeli a 
nyersanyag viselkedését a pattintás 
elvégzése alatt és ebből von le követ-
keztetéseket. Kísérleti pattintásokból 
tudjuk, hogy azoknak a kőzettípu-őzettípu-típu-
soknak a hasadása kevésbé jól kont-
rollálható, amelyek zárványosak és 

kőeszközkészítés folyamatát, miként 
osztotta be az ember a feldogozott 
nyersanyagot, mennyi eszközt készí-
tett belőle, preferált-e egyes nyers-
anyagtípust, -jellemzőt, és ha igen, 
akkor azt miért tette. Láthatjuk, 
hogy a kőeszközök tanulmányozása 
komplex viselkedésbeli kérdésekre 
ad választ.

A viselkedés ősrégészeti kutatásá-
nak módszere magában foglalja a 
kőeszközök készítésének technoló-észítésének technoló- technoló-
giai vizsgálatát, amely gyakorlatilag 
kiolvassa a leletekből azt, hogy az 
őskőkori pattintó milyen lépésekkel, 
technikai fogásokkal készítette 
szerszámát a nyersanyag beszerzésé- a nyersanyag beszerzésé-
től a kőszerszám elkészültéig. Ebben 
foglaltatik a kőnyersanyagok forrá-
sának meghatározása és a pattintás-
sal kapcsolatos tulajdonságainak 
vizsgálata. Ez utóbbi miatt van szük-
ség a viselkedés kutatásában kísérleti 
régészetre. 

A kísérleti régészet reprodukálja az 
egykori életet, beleértve a leletek el-
készítését, korhű anyagok felhaszná-
lásával. A kőeszközök tanulmányo-
zásában a kísérlet a kőpattintás. Azo-
kat a nyersanyagokat teszteli, ame-
lyeket az ősember használt, és 

repedések szövik át. Nem vagy csak 
nagy erőfeszítések árán sikerül előál-
lítani belőlük pontosan azt, amire 
szükségünk van. Ezek gyenge mi-
nőségű anyagok a pattintás szem-
pontjából. Ellenben a homogén 
anyagok kompromisszumok nélkül 
megmunkálhatók.

Az őskőkori modern ember vi-
selkedésének elemzésére jó 

példa a Bodrogkeresztúr-Henye 
gravetti lelőhely a tokaji Kopasz-
hegy északi lábánál. A gravetti 
kultúra népe 28-20 ezer éve, az 
utolsó szárazföldi eljegesedés alatt 
élt Európában. Embere vadászott, 
gyűjtögetett.

A pattintott kő leletanyag vizsgá-
lata érdekes eredményeket hozott 
az ember viselkedésével kapcsolat-
ban. A telep lakói úgy választották 
ki megtelepedésük helyét, hogy a 
létfenntartáshoz szükséges forrá-
sok optimálisan elérhetőek legye-
nek. Nem a kő volt elsősorban fon-
tos a számukra, hiszen a lelőhely 
területén nincs pattintható kőzet-
nek kibúvása, hanem az élelemfor-
rás legjobb kiaknázása lehetett a 
cél. Ezt erősíti az a tény, hogy a le-
lőhely a hegyvidék és síkság talál-
kozásánál helyezkedik el, amely 
két eltérő ökológiájú terület hatá-
ra, különböző állat- és növénytár-
sulással. Henye a létfenntartás stra-
tégiai szempontjából fontos hely. A 
leletanyagban főként helyi eredetű 

Limnokvarcitból pattintott pengék

Limnokvarcit-tömbök Bodrogkeresztúrtól északra (Rátka-Hercegköves bánya)
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nyersanyagokból készült eszközök 
találhatók, de mellettük vannak 
olyanok is, amelyek a Kárpátokon 
túlról, az Odera, Visztula és Prut 
folyók vidékéről származnak. A 
nagy távolság a lelőhely és a kő 
forrásterülete között nem jelent 
kereskedelmi kapcsolatot ebben az 
időszakban. 

A gravetti csoportok sokat ván-
doroltak élelmük biztosítása 

érdekében. Ez vadászó-gyűjtögető 
életmódjukból adódik. A régészeti 
adatok, amelyek tartalmazzák az 
eszközök típusait, számát és súlyát 
nyersanyagonként, azt mutatják, 
hogy az ember a kőnyersanyag-be-
szerzésre kevés időt fordított. A 
gyűjtőtevékenység a mindennapi 
létfenntartással járó egyéb tevékeny-

ségek, a vadászat, az ehető 
növénygyűjtögetés vagy 
fagyűjtés keretében történ-
hetett. Azt is tudjuk, hogy 
a jó minőségű kőnyers-
anyag beszerzése nem volt 
égető szempont a lelőhely 
közeli forrásterületen. Azt 
gyűjtötték leginkább, 
amely az eszközeik elkészí-
téséhez megfelelő méret-
ben és bőségesen hozzáfér-és bőségesen hozzáfér-bőségesen hozzáfér-
hető volt. A régészeti lele-
teken látjuk, hogy gyakran 
történtek pattintási hibák a 
kövek felhasogatása során, 
amit könnyű volt ellensú-
lyozni azzal, hogy újabb 
nyersanyagot hoztak a te-
lepre a közeli forrásokból. 
Ezzel szemben a több napot 
vagy hetet igénylő nyers-
anyag-beszerzés (például 
ami a Kárpátokon túli te-
rületekre irányult) előny-
ben részesítette a jól 
pattintható minőséget. 

A távolról hozott minősé-
gi tűzkövekből arányaiban 
hatszor több kőpengét ké-
szítettek és azokat sokkal 
többször használták eszköz-
ként. Jól szemlélteti ezt, 
hogy a pruti tűzkövekből 
majdnem minden második 
pengét felhasználtak speci-
ális eszközként, addig az 
egyik helyi anyagból, a 
limnokvarcitból csak min-
den ötödiket. A nyersanyag 

pattintási minőségének a pengék 
produktivitását befolyásoló hatását 
igazolják a leletanyaghoz kapcsolódó 
kísérleti régészeti eredmények, 
amelyek kimutatták, hogy a telepen 
használt jó minőségű tűzkőből prob-tűzkőből prob-
lémamentesen, magasabb arányban 
készíthető penge, mint a zárványos 
és repedezett limnokvarcitból. A tá-
voli területekről érkezett nyers-
anyaghoz kapcsolódó eszközöknek 
azonban csak egy része készülhetett 
a telepen. Más részük előállítása a 
beszerzés helyén történhetett, és 
mint kész kőpenge utazták végig a 
több száz kilométert Bod rog-
keresztúrig. A kőleletek alapján a 
bodrogkeresztúri gravetti nép-
csoport viselkedésében egy kifeje-
zetten „gazdasági” szempont érvé-

nyesül, mégpedig az, hogy a nagy 
energiabefektetéssel megszerzett 
nyersanyagból a lehető legtöbb pen-
gét állítsa elő, hogy minél jobban 
megtérüljön a befektetése.

Láthatjuk, hogy a modern embe-, hogy a modern embe-
ri viselkedés az utolsó jégkorszak 

alatt egyrészt alkalmazkodik a kör-
nyezetéhez, azokat az anyagokat 
gyűjti, amelyek leginkább rendel-
kezésére állnak. Vadászó-gyűjtöge-
tőkkel foglalkozó kutatók előszere-
tettel alkalmazzák erre a nyers-
anyagbeszerző stratégiára az opti-
malizált gyűjtögető teóriát, amely 
ökológiai alapú és arra épül, hogy a 
gyűjtögető viselkedés során az élő-
lények úgy maximalizálják az éle-
lem megszerzésébe fektetett energi-
át, hogy a lehető legkevesebb időrá-
fordítás mellett a legtöbb kalóriát 
hozzák ki belőle. Ez a teória kiváló-
an jellemzi a gravetti emberek kő-
eszköz-készítésében a nyersanyag-
beszerzési viselkedését. Azonban ez 
csak a könnyen hozzáférhető, 
naponta bejárható területükről 
gyűjthető kőbeszerzésre vonatko-
zik. A mobil életmódjuk során több 
száz kilométer megtétele és az eköz-
ben szerzett nyersanyagok szállítása 
nagy energiabefektetést jelent, 
amelyről elmondható a régészeti 
adatok alapján, hogy megpróbáltak 
kompenzálni a jó minőséggel és a 
magasabb pengehozammal. Mind-
ez azt mutatja, hogy az ember 28-
20 ezer éve nem mindig elégedett 
meg a megtelepedésre kiválasztott 
környezet által kínált nyersanyag-nyersanyag-
választékkal. Saját preferenciáit elő-
térbe helyezte és „gazdasági” előnyt 
próbált kovácsolni belőlük. Vissza-
térve a modern ember viselkedésé-
nek eredetére, amely a jégkorszak 
alatt kereshető, a bodrogkeresztúri 
gravetti telep lakóinak példáján ke-
resztül könnyen megláthatjuk a 
csíráját „civilizált” társadalmunk 
gazdasági előnyöket preferáló alap-
elveinek.

LENGYEL GYÖRGY

A kutatás az Európai Unió és Magyarország tá-
mogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támoga-
tást biztosító rendszer kidolgozása és m_ködte-
tése konvergencia program” cím_ kiemelt projekt 
keretei között valósult meg.

T_zkQgumók (Lengyelország, Krzemionki)

Penge leválasztása t_zkQ-magkQrQl jávorszarvas 
aganccsal 
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elemezni. A numerikus módszerek, 
modellalkotási technikák az egyenletek 
szintjén nem nagyon különböznek. Bár 
úgy tűnik, de nem volt éles a váltás, in-
kább a világ más szempontokat előtér-
be helyező vizsgálatáról van szó. Ha 
magyarázatot kell adni, azt monda-
nám, nagyon érdekelt olyan szakmák 
képviselőivel együtt dolgozni, akiknek 
kicsit más a gondolkodásuk. Jó dolog és 
hasznos is ugyanarra a feladatra más 
szakterületek képviselőivel együtt ke-
resni a megoldást. Tényleg szinergikus 
együttműködés lett belőle, vagyis az 
1+1 így kicsit több lesz, mint 2.
– Milyen konkrét témákkal foglalko-
zik és milyen gyakorlati vonatkozásai 
vannak ezeknek?
– Egyetemünkön működik a Bio-
mechanikai Kutatóközpont, melynek 
2003-ban alapítója és négy évig első 
igazgatója voltam. A Kutatóközpont 
munkájában, illetve laboratóriumá-
nak méréseiben több tanszék képvise-
lői is együttműködnek, és ez a mun-
ka az engem követő új vezetők – 
Borbás Lajos és Kiss Rita – irányítá-
sával ma is aktívan folyik. 

A korábbi években elsősorban proté-
zisekkel foglalkoztam: combcsontpro-

tézissel, fogprotézisekkel, aztán bővült 
a kör. Jött a keringési rendszer vizsgála-
ta, most pedig a szemmel kapcsolatos 
numerikus modell készítése az egyik 
fő feladatunk. A fogcsontokkal kap-
csolatos mérések egy része is a Labo-
runkban készült, de dolgoztunk a Száj-
sebészeti Klinikán, az érrendszeri vizs-
gálataink pedig a Semmelweis Egye-
tem Élettani Intézetében folytak. 

Tulajdonképpen az igazi kutatómun-
kát ma már a diákok (doktoranduszok, 
TDK-t készítő hallgatók) végzik, az én 
szerepem sokkal inkább a szervezőé, a 
segítőé. A hallgatók körében nagy az 
érdeklődés. Az egyikük az emberi 
inak és ínszalagok anyagjellemzőinek 
laboratóriumi vizsgálatát végezte, 
majd az eredményeket beépítette szá-
mítógépes vizsgálataiba a térd mozgá-
sának a leírására. Egy másik kolléga a 
mellkast érő hatások numerikus mo-
dellezésére végzett számításokat, fi-
gyelembe véve a mellkas valamennyi 
csontját, bordákat, gerincet, a hús- és 
izomszövetet, illetve a benne elhelyez-
kedő testrészeket, végül a fejet is „rá-
tette”. Úgy modellezte, mintha egy 
gépkocsiban ülő testről lenne szó, és azt 
figyelte, hogy a mellkast érő erős üté-

– Ön korábban mechanikával foglal-
kozott. Hogy került elé a „bio”?
– A mi tanszékünk az Építőmérnöki 
Kar része és elsősorban a hallgatók ok-
tatási igényeit szolgálja, de a mechani-
ka eszköztárát az ott felhasznált mód-
szereken kívül másra is tudjuk alkal-
mazni. Sok évvel ezelőtt egy orvosok-
kal tartott megbeszélésen vetődött fel 
először, hogy protézisek ellenőrzésére, 
tervezésére föl lehet-e használni azokat 
a numerikus modelljeinket, amelyeket 
eredetileg épületek tervezésére, ellen-
őrzésére alkalmaztunk. Természetesen 
lehet, hiszen a világ számos pontján vé-
geznek hasonló számításokat. Az első 
vizsgálatok csíráiból a későbbi években 
sokfelé elágazó kutatás bontakozott ki. 
– Gondolt-e arra betonvizsgálat köz-
ben, hogy át fog térni a biológiára?
– Sok-sok évvel ezelőtt valóban beto-
nok anyagmodelljeivel foglalkoztam. 
Közhelyként hangzik, pedig nagyon 
fontos igazság, hogy a világ „egy”. A 
műszaki mechanika, ami a fizikának 
egy speciális ága, a világot írja le az 
egyenleteivel, akkor is, amikor a szem-
lencse tulajdonságait vizsgálom, és 
olyankor is, amikor valamilyen „ha-
gyományos mérnöki” anyagot akarok 
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BETONOK SZERKEZETÉTQL 
AZ EMBERI SZEMIG

Mi köze van a betonok anyagmodelljeinek a szem vizs-

gálatához? És az épületek tervezésének a fogprotézis-

hez vagy a vörösvértestek ütközéséhez az érfallal? A 

választ a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékén 

találtuk meg, ahol nemcsak „hagyományos” szilárdság-

tani, hanem biomechanikai kutatásokat is végeznek és 

az eredmények nagy részét hasznosítják az orvosi gya-

korlatban. A tanszék munkatársával, Bojtár Imrével 

beszélgettünk	az	itt	folyó	tevékenységrWl.	
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tunk, a Bio me cha nica Hungarica. Azt 
gondolom, hogy ez a fajta gondolko-
dásmód lassan itthon is elfogadott lesz, 
és egyre gyakrabban alkalmazzák a 
műszaki gyakorlatban. Hasonló a hely-
zet az oktatásban is. A Villamosmérnö-
ki Kar irányításával az Egészségügyi 
Mérnökképzés (alapítói között én is ott 
voltam), a Gépészmérnöki Karon pedig 
biomechatronika képzés folyik hasonló 
célokkal. Van tehát igény ilyen jellegű 
képzésre és kutatásra is.
– A klasszikus sci-fikben gyakran 
szerepeltek kiborgok, vagyis az embert 
gépekkel egészítették ki a hatékonyabb 
működés érdekében. Ez a korszak még 
nagyon messze van?
– Szerintem nincs már olyan nagyon 
messze, de ez nem a mi területünk, ha-
nem a biológiai rendszerek élettanával 
foglalkozó informatikusok világa. Mi a 
kiborgoknál legfeljebb az alkatrészek 
mechanikai jellemzőit tudnánk meg-
vizsgálni. Én úgy látom, hogy nem év-
századok, hanem évtizedek választa-
nak el attól, hogy ezek a megjelenje-
nek, és komoly filozófiai kérdés, hogy a 
gép „emberesedik” vagy az ember „gé-
piesedik”, esetleg a kettő fúziójából jön 
létre valami gyökeresen új. Ezt gyerme-
keink vagy unokáink már a saját bőrü-
kön is megélhetik. De hogy ez jó lesz 
vagy rossz, azt eldönteni már csak utó-
daink fogják. 

TRUPKA ZOLTÁN

modellezése. Ezek úgy mozognak az 
artériákban, mint apró, rugalmas tes-
tek és az ütközésük a falakkal komoly 
élettani jelző a szervezet számára, 
hogy az ér milyen tágulást végezzen, 
milyen kémiai anyagokat bocsásson a 
vérbe stb. 

Legújabban az emberi szemmel 
kapcsolatos kutatásban – szemészek-
kel együttműködve – azt vizsgáljuk, 
melyik szemészeti modell felel meg 
legjobban a valóságnak például az 
öregedő szem fizikai tulajdonságai-
nak modellezésére, vagy hogyan le-
het a beültetett műlencsék, illetve lé-
zeres műtétek hatásának szimulálását 
megoldani. 
– Meddig fejleszthetők ezek a bio me
cha ni kai kutatások?
– Az ilyen típusú vizsgálatok iránti 
igény folyamatosan nő az egész vilá-
gon. Magyarországon sajnos nincs 
igazi háttéripara, de az orvosok köré-
ben is egyre nagyobb az érdeklődés, 
és nálunk is egyre több tanszéken fog-
lalkoznak vele a kollégák. Amikor 
megalapítottuk a Biomechanikai Ku-
tatóközpontot, mindössze másfél tu-
catnyian jöttünk össze, ma már a 
Biomechanikai Társaság – Csernátonyi 
Zoltánnak, a Debreceni Egyetem ki-
váló ortopéd kutatóorvosának veze-
tésével – közel száz ember munkáját 
koordinálja.  Rendszeresen tartunk 
konferenciákat, és van egy folyóira-

sek hatására hogyan alakulnak a moz-
gások és feszültségek. Kimutatta, 
hogy a különböző típusú ütközések 
milyen veszélyességi osztályba tartoz-
nak, mikor fenyeget a nyaki gerincsé-
rülés komoly esélye és így tovább. 
Munkája ötvözte az élettani ismerete-
ket és a megoldáshoz szükséges me-
chanikai módszereket. 

Az emberi állkapocsban végzett 
elemzések célja, hogy ha betesznek egy 
protézist az alsó, szivacsos részbe, akkor 
annak a környezete hogyan alakul át, a 
csontszövet hogyan nő össze a protézis-
sel, illetve a csontszövet hogyan módo-
sul külső terhelések hatására, és együtt 
az egész hogyan viselkedik. Kapcsoló-
dó feladat annak elemzése, hogy ha 
több ilyen protézis együtt van – mond-
juk híddal összekapcsolva –, akkor an-
nak milyen lesz a mechanikai viselke-
dése, vagy egy szájsebészeti műtét után 
a behelyezett fémlemezek hogyan be-
folyásolják az emberi állkapocs mecha-
nikai viselkedését. 

A csontvizsgálatok között szerepel 
az emberi combcsont is, melyre nor-
mál körülmények között – lépésnél, 
járásnál, ugrásnál, esésnél – feszült-
ségtöbbletek hatnak, elsősorban a 
combcsont fejére. Az itt alkalmazott 
orvosi szögelések, csavarozások pozi-
cionálását segítette például egy ko-
rábbi vizsgálat. Ebben egy gyerekkori 
combfej-betegség gyógyítási techni-
káját vizsgáltuk, aminél rögzíteni 
kellett alulról becsavarozott eszközzel 
a csontokat, és nem mindegy, hogy 
ezt milyen irányból, milyen mélység-
gel és milyen csavarral végzik. 
– Ezeken „érezhető” a klasszikus me-
chanikai jelleg, de voltak más kísérle-
teik is, például vörösvértestekkel – vagy 
akár az emberi szemmel.
– A SE Humán Élettani Intézetével, 
az Országos Idegtudományi Intézettel 
és a BME Hidrodinamikai Rendsze-
rek Tanszékével együttműködve az 
agyi erek aneurizmáinak (ütőértágu-
lat) vizsgálatát végeztük, hogy becsül-
hető legyen a feszültségek és alakvál-
tozások ismeretében az érfalrepedés 
veszélye. Ma ezt a munkát elsősorban 
a Hidrodinamikai Tanszék folytatja, 
mi most hasi aneurizmáknál végzünk 
hasonló elemzéseket, az aneurizma ki-
alakulását vizsgálva. Ehhez a témához 
kapcsolódott egy másik kutatás, az ér-
ben mozgó vörösvértestek hatásának 

Az emberi szem numerikus modellje
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mány másik végén, 20 Hz alatt inf-
rahangokról beszélünk.

Az ultrahang előállítására és érzé-
kelésére az úgynevezett piezoelekt-
romos jelenséget használjuk föl. 
Egyes természetben előforduló kris-
tályokból (például kvarcból) megfe-

lelően kimetszett darabok tulajdon-
sága, hogy elektromos térben alak-
juk megváltozik, illetve alakjuk vál-
tozása töltésszétválást eredményez a 
felületükön. Ennek az az oka, hogy 
ezen anyagokat szabályos, kristályos 
szerkezetbe rendezett pozitív és ne-
gatív töltésű részecskék építik fel. 
Tovább elemezve azt látjuk, hogy a 
kiinduló helyzetben a pozitív és a ne-
gatív töltések súlypontja egy helyre 

esik. Ha azonban egy ilyen anyagból 
készült lapot mechanikai erővel ösz-
szenyomunk, a töltéshordozók egy-
máshoz viszonyított elmozdulásának 
következtében a töltések súlypontjai 
eltávolodnak egymástól. Ez a folya-
mat a direkt piezoelektromos hatás. 

Fordított esetben, ha 
elektromos térben jön 
létre az alakváltozás, in-
verz piezoelektromos je-
lenségről beszélünk.

A különböző készülé-
kek UH-forrása egy fe-
szültségforrásból és egy 
úgynevezett transz du-
cerb ől (más néven elekt-
romechanikus rezg és át a-
l akítóból vagy vizsgálófej-
ből) áll. Az utóbbi tartal-
mazza a piezoelektromos 
jelenséget mutató lapkát, 
kiegészítve egy illesztő-
egységgel a kívánt sugár 
irányába, illetve egy tom-

pítóegységgel az ellentétes oldalon. A 
kristályt a feszültségforrásból szár-
mazó kellően rövid impulzusokkal 
hozzuk rezgésbe. Ez a rezgés nyo-
máshullámokat kelt az emberi szöve-
tekben. Az összetételétől függően a 
szövetek visszaverik a hullámokat a 
transzducer irányába, ahol rezgésbe 
hozzák a piezoelektromos lapkát, ez-
által egyszerűen feldolgozható fe-
szültségjelet generálva. Így ugyan-

HOGYAN	MdKÖDIK	AZ	
ULTRAHANGKÉSZÜLÉK?

Az	ultrahang	használata	nem	egy	új	kelete	módszer	az	orvostudományban.	Az	elsW	úttörWk	ezen	a	te-
rületen	Theodore	Dussik	és	testvére	Friederich	voltak.	Természetesen	az	ultrahang	tulajdonságainak	
vizsgálata,	illetve	a	piezoelektromos	jelenség	felfedezése	jó	pár	évtizeddel	korábbra	nyúlik	vissza,	
viszont	elWször	Wk	ketten	jutottak	el	a	diagnosztikus	felhasználás	gondolatáig	az	1930-as	évek	végén.	
Céljuk	a	központi	idegrendszer	különbözW	struktúráinak	vizsgálata,	elsWsorban	az	agytumorok	diag-
nózisa	volt.	Vk	ugyan	nem	értek	el	jó	eredményeket	vizsgálataikkal,	de	az	elmúlt	évtizedek	kitartó	
munkájának	köszönhetWen	sikerült	elhárítani	a	 technológiai	akadályokat	és	az	UH-vizsgálat	mára	

nélkülözhetetlen	eszközzé	vált	a	klinikai	gyakorlatban.

A hang a mechanikai hullá-
mok népes csoportjába tar-
tozik, a hangforrásból indul 

és terjedéséhez szükség van egy ru-
galmas közegre (gáz, folyadék vagy 
szilárd anyag). A terjedési irány men-
tén sűrűség- és ennek megfelelően 
nyomásingadozások jön-

nek létre. Ellentétben az 
elektromágneses hullá-
mokkal (látható fény, UV-
sugárzás), nem terjed lég-
üres térben. Sebessége nem 
állandó, a közvetítő közeg 
tulajdonságai határozzák 
meg (pl.: levegőben 330 
m/s). Érvényes rá az általá-
nos hullámtani összefüg-
gés: sebesség = frekvencia 
× hullámhossz.

A hallható hang és az 
ultrahang fizikai szempontból azo-
nos csoportba tartozó hullámjelensé-
gek. A különbség köztük a frekven-
ciában van. Az emberi fül számára a 
20 Hz és 20 kHz közötti tartomány 
érzékelhető (1 Hertz = 1 rezgés má-
sodpercenként). A 20 kHz fölötti 
tartományt nevezzük ultrahangok-
nak. A képalkotó készülékekben jel-
lemzően 2 és 10 MHz közötti tarto-
mány használatos. A hallható tarto-

Theodore Dussik és a mai 

ultrahangkészülékek elQdje
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azon egység szolgál 
energiaforrásként és de-
tektorként. A vizsgálófej 
a rezgéseket többnyire 
igen rövid ideig tartó 
csomagokban, impulzu-
sokban bocsátja ki, majd 
az impulzusok szüneté-
ben fogja fel a visszave-
rődő hullámokat.

A modernebb eszkö-
zökben a természetes 
anyagokat felváltották a szintetikus, 
magas hőmérsékleten és erős elekt-
romágneses térbe előállított kerámi-
ák, mint például a PZT (ólom-
cirkonát-titanát).

A hang terjedése a különböző szö-
vetekben a molekulák különböző 
térbeli eloszlása miatt más és más. 
Tiszta folyadékok teljes mértékben 

átvezetik a hangot, echószegé-
nyek (echó = visszhang), míg 
például a csont visszaveri azt, 
más szóval echódús. Az ultra-
hangkép lényegében a szervezet 
belsejéből származó hangrefle-
xiót megjelenítő visszhangkép. 
A hang erőssége mellett a hang-
kibocsájtás és a visszhang között 
eltelt idő is pontosan mérhető, 
és a forrás és a képlet távolsága 
is ábrázolható. Ez teszi lehetővé 
a képalkotást a vizsgálat során. 
Ahhoz, hogy a hanghullám 

visszaverődjön, a vizsgált ob-
jektum mérete meg kell, hogy 
haladja az alkalmazott hullám-
hosszat, ami néhány tized milli-
méter a leggyakrabban alkal-
mazott UH-tartományban. A 

hullámhossz csökkentésével növelhe-
tő a felbontás, de ezzel párhuzamo-
san a hullámok áthatolóképessége is 
csökken. Ennek megfelelően kis mé-
retű, de felszínes területek vizsgála-
tára (mint például a pajzsmirigy) 
nagy frekvenciájú, míg fordított 
esetben (például hasi szervek) nagy 
hullámhosszú UH használatos.

A különböző klinikai igényekhez 
igazodva számos UH-vizs gá ló mód-
szer áll az orvosok rendelkezésére.

Az A-mód (amplitúdó) egy egészen 
vékony UH-nyalábot használó mód-
szer. A különböző határfelületeken 
visszaverődő hang erőssége jelenik 
meg a mélységtől függően a kijelzőn. 
Egyszerű, de nagyon pontos távol-
ságmérést tesz lehetővé. Elsősorban a 
szemészetben használják.

Az M-mód (motion) szintén egy vé-
kony nyalábot használ, de az előzővel 
ellentétben nem csak pillanatnyi ké-
pet jelenít meg. Itt lemondunk a 
hang erősségének ábrázolásáról. Egy 
visszhang egy pontként jelenik meg 
a mélységnek megfelelően. A cél itt a 
felületek elmozdulásának ábrázolása. 
Legszívesebben a kardiológusok al-
kalmazzák a szívfal és a billentyűk 
mozgásának elemzésére.

A B-mód (brightness) a legszélesebb kör-
ben használt és legmodernebb módszer. 
Nagyszámú piezoelektromos hullám-

forrásból párhuzamo-
san több ultrahang-
nyaláb indul, tapogat 
le egy metszetet, és ezt 
2D kép formájában 
ábrázolja. Az echó 
erőssége a fénypontok 
intenzitásával arányos. 
A gyors, egymás utá-
ni képfrissítés (leg-
alább 14 kép/s) mozgó-
képszerű megjeleníté-

sével gyakorlatilag valós idejű leképezést 
kapunk az adott metszetről.

De mire is jó mindez? Az UH-
diagnosztika a XXI. század orvoslá-
sának elengedhetetlen eszköze. Más 
kórházi felszerelésekhez képest apró 
készülék a betegágy mellett is alkal-
mazható. Egy-egy vizsgálat kocká-
zata elenyésző, emiatt gyakorlatilag 
korlátlan számban megismételhető. 
Vannak azonban korlátozó tényezők 
is, és a pontosságát a vizsgáló személy 
gyakorlottsága is befolyásolhatja.

Mindezeket figyelembe véve az 
UH-módszer használata egyértel-
műen bizonyítja, hogy a mai modern 
orvostudomány megszületésében és 
jelenleg is tartó rohamos fejlődésében 
milyen fontos szerepet töltenek be a 
fizikai és mérnöki ismeretek.

 KISS TAMÁS

Piezoelektromos kristály

 a) nyugalmi helyzet; b) nyomás hatása; 

c) feszültség hatása

A-mód

M-mód

B-mód

nyugalmi 
állapot

a

b

c

össze -
nyomás

széthúzás

amplitúdó
(a visszhang erQssége)

mélység

mélység

mélység

idQ

amplitúdó
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ká l ium-per manganátot 
használtunk a foltok – a külön-
böző anyagok – előhívására. A mole-
kula speciális csoportjai határozzák 
meg, hogy milyen előhívószert válasz-
tottunk: ha olyan 
részletek szere-
pelnek a mo-
lekulában, ame-
lyek UV tarto-
mányban képesek 
ger je sztődn i , 
akkor a VRK-
lapot UV-
lámpa alá he-
lyezve a fol-
tok világíta-
nak. DNP 
esetében a 

A fűszer- és gyógynövények a 
mindennapi élet fontos sze-
replői. A címből azt gondol-

hatnánk, hogy fűszernövényeket kós-
tolgattunk az MTA Természettudo-
mányi Kutatóközpont táborában, ez-
zel szemben más – de szintén nagyon 
érdekes – dolgokat csináltunk velük. 
Leginkább arra voltunk kíváncsiak, 
hogy milyen molekulákból épülnek fel 
egyes jótékony hatású növények. Ezt 
azért fontos tudni, mert ennek isme-
retében azokat a jövőben mestersége-
sen, ipari méretben is elő lehet állítani.

Kétféle kísérletet végeztünk: egy-
részt fűszernövényekből kinyertük a 
hatóanyagot, másrészt mi magunk ál-
lítottunk elő ízes, illatos anyagokat. A 
kinyert vagy előállított anyagokat az-
tán különböző eljárásokkal tisztítot-
tuk, majd a mintákat különféle mód-
szerek segítségével elemeztük. A kí-
sérlet akkor volt sikeres, ha valóban azt 
a vegyületet vontuk ki vagy állítottuk 
elő, amit korábbi kutatási eredmények 
alapján vártunk. 

Vanília	és	szegfeszeg
Irodalomból ismert, hogy a vanília fő 
komponensei a vanillin és az izovanillin, 
míg a szegfűszegé az eugenol, a 
kariofillén, illetve alfa-kariofillén. Eze-
ket a molekulákat szerettük volna ki-
nyerni a növényekből, ezért a vaníliát és 
a szegfűszeget mozsárban apróra törtük, 
szűrőbetétbe helyeztük, majd úgyneve-
zett Soxhlet-extraktor segítségével kiol-
dottuk a fűszerekből a hatóanyagokat. 

Az így kinyert anyagokat a következő 
lépésben vékronyréteg-kro ma to grá fiá-
val (VRK) vizsgáltuk. A VRK egy 
analitikai kémiai módszer, ami nem il-
lékony vegyületek vizsgálatára és össze-
hasonlítására alkalmas. Története az 
1930-as évekig nyúlik vissza, felfedezé-
se Shraiber nevéhez fűződik, aki kísér-
leteiben síkbeli „oldószerréteget” és ad-
szorbens felületet használva figyelte 
meg, hogy a felületen eltérő magassá-
gig felfutott oldott anyagok körökként 
helyezkednek el, és fluoreszkáló tulaj-
donságuknak köszönhetően UV-fény 
alatt megfigyelhetők. A kromatográ-
fia jelenségének alapja, hogy az eltérő 
polaritású, más funkciós csoporttal ren-
delkező anyagok eltérő módon oldód-
nak és kötődnek meg a felületen, ezért 
futnak különböző távolságra a „fol-
tok”. Ma a VRK-lapok készítéséhez ál-
talában alumínium hordozót és 
szilikagél réteget használnak. 

Kísérleteinkben a vizsgálni kívánt 
anyagokból mintát vettünk, és a VRK-
lapra helyeztük. A vanília esetében ösz-
szehasonlítás céljából az extraktumot és 
a laboratóriumban megtalálható, keres-
kedelmi forgalomban kapható vanillint 
és izovanillint cseppentettünk egymás 
mellé. Ezután a lapot futtatókádba he-
lyeztük, ahol hexán és etil-acetát 3:1 ará-
nyú oldatát használtuk oldószerként. 
Rövid várakozás után az adszorbens fe-
lületen az oldószer szintje elérte a megfe-
lelő magasságot (a VRK-lap tetejétől pár 
milliméter). Kísérletünkben UV-lám-
pát, dinitro-fenilhidrazint (DNP) és 
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Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 

„AKI Kíváncsi Kémikus” kutatótáborában a diá-

kok számos érdekes témával foglalkozhatnak, 

kísérletezhetnek, megismerhetik a modern 

kutatás	eszközeit.	Cikkünk	diákszerzWi	–	Oláh	
Dóra	 Petra	 a	 gödöllWi	 Török	 Ignác	
Gimnáziumból és Hegyi Virág 

Debóra Fonyódról, a Mátyás Király 

Gimnáziumból	 –	 a	 feszernövények	 és	
gyógynövények világában mélyedhettek el.

AZ ÍZEK KÉMIÁJ

MI IS AZ A 
SOXHLET-EXTRAKTOR? 
Nevét feltalálójáról, Franz von SoxhletrRl kapta, aki a 
m`szert eredetileg lipidek szilárd anyagokból történR 
extrahálására készítette, de – ahogy kísérleteink is bi-
zonyítják – nem csak erre használható. A berendezés 
alján egy lombikban elhelyezett oldószer – esetünkben 
dietil-éter – a melegítés hatására folyamatosan páro-
log, majd a lombikra szerelt h`tRben lecsapódik, és a 
mintára csepegve kioldja annak hatóanyagát. Az oldó-
szert több órán keresztül újra és újra körbevezetve az 
egyre több hatóanyagot mos ki a mintából, így az extra-
hálandó komponens feldúsul a lombikban. A berende-
zés igen elRnyös tulajdonsága, hogy a forralás hatásá-
ra a lombikból csak az oldószer távozik, amely folya-
matosan megújulva hatékonnyá teszi az extrakciót.
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magasságba futottak, azoknál úgy 
sejtettük, hogy ugyanazt 

a komponenst tartal-
mazzák. Megfigyel-
tük, hogy a vanillin 
és az izo-vanillin es-
tében a két anyag 
különböző magas-
ságig futott, és 
egy-egy körben 

koncentrálódott. Az 
extraktum esetében 
két, az előzőeknél 
kisebb foltot láttunk 

a nagyokkal meg-
egyező magasságban. Eb-

ből arra következtettünk, 
hogy a vaníliaextraktum a vanillin 

mindkét izomerjét tartalmazza.
Az extraktum további vizsgálatá-

hoz koncentráltabb oldatra volt szük-
ség. A fölösleges dietil-éter oldószert 

rotációs vákuumbepárlással tá-
volítottuk el. 

A rotációs vákuumbe-
párló berendezés haszná-
lata előnyösebb az egysze-
rű desztillálásnál, de csak 

olyan oldószereknél hasz-
nálható eredményesen, me-

lyek atmoszférikus forráspontja 
100 °C-nál alacsonyabb. Az ala-

csony nyomás és a lombik forgatása ál-
tal megnövelt párolgási felület miatt 
csökken a bepárlás ideje, és túlhevülés 
sem léphet fel. Az alacsony hőmér-
sékleten pedig nem kell attól tarta-

nunk, hogy a szerves anyagok 
elbomlanak. 

A bepárlás eredmé-
nyeképpen a vaníliából 

barna, olajos anyagot, a 
szegfűszegből pedig hal-
ványsárga, szilárd anya-
got kaptunk. Az így elő-

állított nyers termékeket 
gázkromatográfia-tömeg-

spektroszkópia (GC-MS) vizs-
gálatoknak vetettük alá.

A GC-MS berendezés két fő részből 
áll. A gázkromatográf a VRK-hoz 
hasonlóan az egyes komponensek tér-
beli elválasztására szolgál, de mozgófá-
zisa a VRK-val ellentétben nem folya-
dék, hanem gáz, amely a nagy nyomás 
hatására áramlik keresztül az adszor-
bens anyaggal töltött kromatográfiás 
oszlopon. A vivőgáz szállítja a minta 
komponenseit, melyek eltérő tulajdon-
ságaik miatt különbözőképpen kötőd-

nek meg az állófázis felszínén, ezáltal 
az oszlop végén már egymástól elkü-
lönülve jelennek meg. Vivőgázként 
leggyakrabban héliumot, nitrogént 
vagy argont használnak. A 
tömegspektrométer detektorként 
működik, az ide időben elkülönülve 
érkező komponenseket ionos ré-
szecskékké alakítja. Ezek a részecs-
kék fajlagos tömegük alapján elektro-
mos vagy mágneses mezők segítségé-
vel elkülöníthetők egymástól. Az el-
különített ionok intenzitását 
folyamatosan mérve kapjuk a tömeg-
spektrumot. Az ionáramok intenzitá-
sát a totál-ion kromatogramon ele-
mezhetjük, mellyel részletes képet 
kaphatunk a minta összetételéről. 

A kísérletsorral sikerült igazolnunk, 
hogy a vaníliában több vanillin és va-
lamivel kevesebb izovanillin található 
a szegfűszeg fő komponensei pedig az 
eugenol, a kariofillén és az alfa-
kariofillén.

Ananász és eper
A második reakciósorban szintetikus 
úton próbáltunk előállítani természetes 
illóanyagokat. A két választott vegyü-
let az etil-butanoát és a propil-
izobutanoát volt. A szakirodalom sze-
rint az előbbi az ananász illatára, az 
utóbbi pedig egy ananász-eper illatke-
verékre emlékeztet. A két 
gyümölcsésztert ész ter szin té zis sel állí-
tottuk elő. A többórás reakcióban ke-
letkezett reakcióelegyeket azután fel-
dolgoztuk.

A szintetizálás után a kapott terméke-
ket mágneses magrezonancia-spektro-
szkópiával (NMR) azonosítottuk. Ezt 
a technikát Isidor Isaac Rabi fedezte fel 
1938-ban. Az NMR-spektrum képé-
ből megállapítható valamely molekulá-
ban lévő atomok minősége és árnyé-
koltsága, továbbá a szomszédos ato-
mok minősége és száma. Ezen adatok 
segítségével meghatározható a vizsgált 
molekula szerkezete. Így sikerült bebi-
zonyítanunk, hogy a termékek való-
ban azok a gyümölcsészterek voltak, 
amiket elő akartunk állítani.

Levendula és koriander
A harmadik kísérletünk igen összetett 
volt. Először természetes anyagokból, le-
vendulából és korianderből nyertük ki a 
hatóanyagot, majd szintetikus úton is elő-
állítottuk azt. A szakirodalom alapján 
azt vártuk, hogy a három vegyület 

O S A K  É S  G Y Ó G Y Í TA N A K

vizsgált molekulá-
ban lévő oxo-
csoport (aldehid 
vagy keton) reagál, és jellegzetes, na-
rancssárga vagy vörös foltként hívódik 
elő. A kálium-permanganát oxidálja a 
kettős kötést, ezért, ha kálium-perman-
ganátba mártjuk a VRK-lapot, a minta 
sárgásbarna színnel látszik a lila háttéren. 
Előhívás után megvizsgáltuk, hogy a 
foltok egymáshoz képest hogyan helyez-
kednek el. Amelyek közel egyforma 

AZ ÍZEK KÉMIÁJA

Nevét feltalálójáról, Franz von SoxhletrRl kapta, aki a 
m`szert eredetileg lipidek szilárd anyagokból történR 
extrahálására készítette, de – ahogy kísérleteink is bi-
zonyítják – nem csak erre használható. A berendezés 
alján egy lombikban elhelyezett oldószer – esetünkben 
dietil-éter – a melegítés hatására folyamatosan páro-
log, majd a lombikra szerelt h`tRben lecsapódik, és a 
mintára csepegve kioldja annak hatóanyagát. Az oldó-
szert több órán keresztül újra és újra körbevezetve az 
egyre több hatóanyagot mos ki a mintából, így az extra-
hálandó komponens feldúsul a lombikban. A berende-
zés igen elRnyös tulajdonsága, hogy a forralás hatásá-
ra a lombikból csak az oldószer távozik, amely folya-
matosan megújulva hatékonnyá teszi az extrakciót.



690   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/22

előbbi sárga, utóbbi barnás szí-
nű lett. A levendula esetében 
illata erőteljes maradt, a ko-
riandernél az illat intenzitása 

állás közben csökkent.
További kísérleteinkben 

megpróbáltuk szintetikus 
úton előállítani a linaloolt az 

enantiomereket 1:1 arányban 
tartalmazó racém elegy formájá-

ban. A linaloolt 6-metilhept-5-én-2-
onból egy úgynevezett Grignard-
reakcióban lehet előállítani, melynek 
során egy új szén-szén kötés alakul ki. 
A Grignard-reagens R-Mg-X általá-
nos képlettel felírható fémorganikus 
vegyület, ahol R egy alkilcsoport, X 
pedig egy halogén. Mivel igen érzé-
keny reakcióról van szó, víz- és oxi-
génmentes környezetre volt szükség, 
ezért a reagáló anyagokat zárt és ar-
gongázzal töltött lombikba injektáltuk. 
A folyamatos hűtés és keverés mel-
lett a vinil-magnézium-bromid 
(Grignard-reagens) és a 6-metilhept-
5-én-2-on több köztiterméken ke-
resztül alakult át. A végtermék a 
várt linalool volt, amit több mód-
szerrel is ellenőriztük. A VRK-, az 
NMR-, és a GC-MS spektrum is azt 
bizonyítja, hogy a kísérlet eredmé-
nyes volt: sikerült előállítanunk a le-
vendula és a koriander fő hatóanya-
gának racém elegyét.

Az egyhetes kutatótáborban tehát 
számos növényi illat- és ízanyagot si-
került előállítanunk, megvizsgál-
nunk, miközben megismerkedtünk 
a kémia tudományának módszerei-
vel, eszközeivel is. Ezeket a berende-
zéseket témavatezetőink segítségé-
vel működtettük, és sikerült igazolni 
a várt eredményeket.

OLÁH DÓRA PETRA

HEGYI VIRÁG DEBÓRA 

ugyan-
az lesz: 
linalool. 
A linalool 
(3,7-dimetilokta-1,6-dién-3-ol) egy 
királis molekula, kiralitáscentruma 
C3-nél van. A királis molekulákra jel-
lemző, hogy tükörképükkel nem hoz-
hatóak fedésbe. A linalool esetében a 
két enantiomer (tükörképi pár) az R-(-
)-linalool és az S-(+)-linalool. Előbbi a 
levendula, utóbbi a koriander fő kom-
ponense. 

A két természetes anyagból extrak-
cióval nyertük ki az összetevőket a már 
említett Soxhlet-extraktor segítségével. 
Az oldószer itt is dietil-éter volt. 

Az extraktumokat rotációs vákuum-
bepárlóba helyeztük, és desztilláltuk az 
oldószert. A művelet végén nem sok 
tiszta anyagunk maradt, de arra elég 
volt, hogy GC-MS-ben megvizsgáljuk 
a két hatóanyag összetételét. Ezután osz-
lopkromatográfiás tisztítást végeztünk. 

Ennek lényege, hogy az állófázis 
egy csőben (oszlop) található, melyen 
a vizsgálandó anyag különböző ösz-
szetevői különböző sebességgel ha-
ladnak át. Speciális eljárási forma a 
flash oszlopkromatográfia, amelyet 
W. C. Still dolgozott ki 1978-ban. 
Ebben az esetben az oszlop tetején 
nyomást vagy az oszlop végén vá-
kuumot alkalmazunk. Mi ez utóbbit 
használtuk kísérleteink során. Mind-
két módszer lényege, hogy az oldó-
szer és vele együtt a tisztítandó anyag 
is gyorsabban halad át az oszlopon. 

A kapott frakciókat külön gyűjtöt-
tük, egyenként megvizsgáltuk vé-
konyréteg-kromatográfiás eljárás se-
gítségével, és összehasonlítottuk az 
oszlopkromatográfia előtti tiszta anyag 
VRK-képével. Így sikerült kiemel-
nünk azokat a frakciókat, amelyek 
tisztán tartalmazták a linaloolt, a le-
vendulánál az R, míg a koriander ese-
tében az S enantiomert feleslegben tar-
talmazó terméket. A kísérlet tehát si-
keresnek mondható. Mind a levendu-
la, mind a koriander esetében tiszta 
anyagokat kaptunk, a bepárlás után 

2014. június 29. és július 5. között hatodik alka-
lommal rendezik meg az „AKI Kíváncsi Kémi-
kus” nyári kutatótábort. A résztvevQk egy hé-
ten keresztül dolgozhatnak különbözQ modern 
kutatási témákon az MTA Természettudomá-
nyi Kutatóközpont vadonatúj laboratóriumai-
ban. A kémia iránt érdeklQdQ 10. és 11. osztá-
lyos középiskolások pályamunkával jelentkez-
hetnek a táborba. A pályázással kapcsolatos 
részleteket és a korábbi táborok anyagait a 
http://www.ttk.mta.hu/intezetek/anyag-es-
kornyezetkemiai-intezet/nyari-kutatotabor-2/ 
honlapon tekinthetik meg. 

A tárkony

A tárkony az őszirózsafélék családjába 
tartozó évelő fűszer- és gyógynövény, 
amelynek karcsú, hosszúkás leveleit 
használjuk fel. Az orosz és a francia vál-
tozata ismert. Az előbbi kevesebb illó-
olajat tartalmaz, kevésbé illatos és 
gyógyászatilag értékes, a francia illat- 
és aromaanyagban lényegesen gazda-
gabb. Hazánkban a francia növény ter-
jedt el, Erdélyből jutott el hozzánk. 
Gyakrabban használt népies nevei: tár-
konyüröm, esztragon, sárkányfű.

Illóolajának fő hatóanyaga az esztragol, 
amely a tanninokkal, a keserű anya-
gokkal, a terpénekkel, a flavonoidokkal 
és a kumarinnal együtt hozzájárul a 
gyomor és a máj gyógyulásához. 
Ugyan erős íze miatt keveset haszná-
lunk belőle, a tárkony kiváló vas-, kalci-
um-, mangán-, kálium-, magnézium-, A-, 
B1-, B2-,  B3-, C-vitamin- és béta-karotin-
forrás, továbbá megtalálható benne a 
réz, cink, jód-, és foszfor is. Fájdalomcsil-
lapító hatása eugenol-tartalmának kö-
szönhető, amely vegyület a szintén fáj-
dalomcsillapító hatású  szegfűszegolaj 
fő összetevője is. 

A tárkony fertőzések megelőzésére 
igen jól használható, ugyanis olaja la-
boratóriumi kísérletek között hatásos-
nak bizonyul egyes fertőzéseket okozó 
baktériumok ellen. Ezen kívül enyhíti 
az álmatlanságot, a hiperaktivitást, a 
depressziót, a hasi görcsöket és a gyo-
morrontást, hasznos a kimerültség le-
küzdésére és az idegek nyugtatására, 
az emésztés elősegítésére, továbbá 
hányinger és puffadás esetén, vala-
mint segíti az epe termelését a májban, 
ezáltal felgyorsítja a mérgező anyagok 
eltávolítását a szervezetből. Enyhe vér-
nyomáscsökkentő hatása is ismert, de 
hosszan tartó alkalmazása ártalmas le-
het a magas illóolaj- tartalom miatt, 
ritkán allergiás reakciót válthat ki. 
Mindig óvatosan adagoljuk az étel 
mellé, illetve csak rövid ideig főzzük 
együtt az étellel, mert erős aromája 
könnyedén elviszi  annak eredeti 
ízét. Általában a savanyított ételek 
különleges za ma to sí tó ja, épp en ezért 
ebből készíthetjük a legfinomabb nö-
vényi ecetet, a tárkonyecetet. 

 MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Szerep és ember

A Balázs Béla-díjas dokumentum-
fim-rendezőnek, Varga Ágotának ko-
rábban az az ötlete támadt, hogy ka-
merája előtt megszólaltat olyan sze-
mélyeket, akik felmenőjének 1945 
előtt kiemelkedő politikai szerepe le-
hetett. Többek között filmet készített 
egy – a több százezer ember halálá-
hoz vezető deportálásában részes – 
háborús bűnös leszármazottaival, 
akik közül a fiú még azonosult apja 
eszméivel, a Dél-Amerikában élő 
unokák már nem. E munka közben 
gondolt a rendező arra, hogy meg-
szólaltatja az 1990-es rendszerváltás 
előtti éra egyik vezető 
személyének leszármazot-
tait is, valamint olyan em-
bereket, akik annak ide-
jén kapcsolatba vagy ép-
pen konfliktusba kerültek 
vele. Így született meg a 
dokumentumfilm s az ab-
ban elhangzottakból ez a 
könyv Aczél Györgyről, 
aki a Kádár-éra kul túr po-
li ti ku sa ként meghirdette a 
művek három T-s (támo-
gatott, tűrt, tiltott) megítélését.

Maga Aczél az első világháború ide-
jén született, Appel Henrik néven 
anyakönyvezték, akkori szóval 
proligyerekként. Részben árvaház-
ban nőtt fel, s kőművessegédnek ké-
pezték. Hasonló sorsúakkal került a 
munkásmozgalomba, annak kapcsán 
vette föl az Aczél, majd a György ne-
vet. Valójában az irodalom és a mű-
vészet vonzotta, művelőit tisztelte, 
műveltségét az ő tanácsaikat – köz-
tük Radnóti Miklós költőét – követ-
ve, olvasással szerezte. A szocializ-
musban hitt még azt követően is, 
hogy éveket töltött Rákosi börtöné-
ben – Kádárral együtt. Őmellé állt az 
56-os forradalom után, így lett rend-
szerében a szellemi élet őre, hogy az 
ne legyen kihívó a Kreml felé, de ér-
tékeljék Nyugaton is és a belső ellen-
tétek ne tűnjenek föl. 

A kötetben megszólal Aczél György 
két lánya és egy unokája – számukra 
családszerető apa és nagyapa volt, óv-
ta őket a kiváltságoktól –, továbbá 
tudósok és művészek, munkatársak, 
vele vitába szállók és „tiltottak” is 

szót kapnak. Név szerint: Agárdi Pé-
ter irodalom- és művelődés-törté-
nész, Vámos Tibor villamosmérnök, 
Tétényi Pál kémikus, Popper Péter 
pszichológus, Heller Ágnes filozó-
fus, Koltai Dénes andragógus, 
Herskó János és Jancsó Miklós film-
rendező, Konrád György író. Érde-
kesek, sokszor anekdotikusak ezek 
a beszélgetések, s úgy látszik, in-
kább a vitatkozók, más szemponto-
kat fölvetők keltették föl az érdek-
lődését, kedvelte társaságukat. Több 
példát lehetne idézni, íme egy, Pop-
per Péter szavaival: „Aczél eltűrte az 
én ellentmondásosságomat, például ideo-
lógiailag – a keleti misztikát, a buddhiz-

must és a többit –, és én is 
elviseltem az övét. A raplis-
ságát inkább a személyes 
kontaktusaiban láttam, 
nem a politikaiban”. Szóba 
kerül e beszélgetések so-
rán az is, hogy Aczél 
szenvedélyes kézirat-
gyűjtő volt. Nagy ha-
gyaték maradt utána 
nemcsak irodalomtörté-
neti értékű kéziratokból, 
hanem hatalma idején 

néki írott levelekből, dedikált mun-
kákból is. Saját írásukat egyesek 
vissza szerették volna szerezni a 
rendszerváltás, illetve halála után. 

A könyvet letéve elgondolkozha-
tunk, hogyan viszonyulunk egy tör-
ténelmi fordulat után az előző idő-
szakhoz és – gondolom – emléke-
inkhez, előző életszakaszunkhoz. 
(Aczél-történetek. Beszélgetések tiltott, 
tűrt és támogatott kortársakkal Aczél 
Györgyről és a Kádár-korszakról. Ale-
xandra Könyvesház, 2013, 375 ol-
dal+15 képoldal, 3499 forint)

 N. F. 

A kétnyelvűség előnyei

Több út vezet a kétnyelvűséghez, s a 
második nyelv elsajátításának is több 
elmélete van. Az identitáshipotézis 
szerint a második nyelv elsajátítása 
az elsőéhez hasonló. A kontrasztivitás 
hipotézise a két nyelv hasonlóságát 
és különbözőségét mérlegeli. Újab-
ban előtérbe kerültek a két nyelv kö-
zötti „köztes nyelveket” feltételező 
elméletek is.

Kötetünk szerzője, Klein Ágnes leg-
behatóbban a Tolna megyei németek 
kétnyelvűségét vizsgálta, itt pedig 
különösen a nemzetiségi óvodákat 
tanulmányozta. Klein egyértelmű-
en, adatokkal és elméleti megfon-
tolásokkal bizonyít-
ja, hogy bizonyos 
hátrányok ellenére a 
kétnyelvűség olyan 
előny, amely túlmu-
tat két nyelv ismere-
tén – általában kog-
nitív és szociális 
előnyt is jelent. Már 
a XIX. században, 
az első óvodák meg-
jelenésekor megfo-
galmazták annak 
igényét, hogy ezen intézmények ne 
csupán gyermekmegőrzők legye-
nek, hanem sokoldalúan fejlesszék a 
gyermekeket számukra megfelelő 
tevékenységeken keresztül. A csa-
ládban történő nyelvelsajátítást jól 
egészítheti ki az óvodában történő 
nyelvfejlesztés. Két különböző nyelv 
párhuzamos használata a gyermek 
számára már iskoláskor előtt is folya-
matos szellemi torna.

A kétnyelvűség (bilingvizmus, 
bilingvalizmus) alatt két nyelv anya-
nyelvi szintű tudását szokás érteni, s 
megkülönböztetendő tőle a diglosszia, 
amely egy nyelv két változatának 
egyidejű ismerete. Kétnyelvűség jel-
lemzi például a magyarországi nem-
zetiségeket, a határainkon túl élő 
magyarokat, s a romák szerte a vilá-
gon gyakran kétnyelvűek; Magyar-
országon valamely roma nyelvjárás 
vagy a román nyelvjárásnak tekint-
hető beás nyelv és a magyar jelenti a 
két nyelvet. A kelta népek körében 
ugyancsak kétnyelvűek a walesiek 
(másik nyelvük az angol) és a breto-
nok (másik nyelvük a francia). 
Diglossziára példa a svájci németek 
helyi anyanyelvjárásának és az iro-
dalmi német nyelvnek az ismerete, 
s hasonló a viszony például Haitin 
és Mauritiuson a helyi kreol nyelv-
változatok és a francia nyelv kö-
zött. (Utak a kétnyelvűséghez. Nyel-
vek elsajátítása iskoláskor előtt. Tinta 
Könyvkiadó. 2013, 2100 forint, 139 
oldal) 

KICSI SÁNDOR ANDRÁS
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Júniusban, a nyári napforduló havában a 

Nap már jócskán fél kilenc körül nyug-

szik! Nézzük, milyennek látjuk az eget 

június 15-én 21 órakor, a kora esti 

szürkületben!

A téli égbolt csillagképei közül már csak az 
Ikrek két fényes csillaga, a Castor és a Pollux 

csíphetR még éppen el a nyugati égbolt alján. 
Megtalálásukat segíti, hogy a Jupiter fényes csil-
lagnak t`nR korongja közvetlen közelükben tündö-
köl.  Szintén alacsonyan, a horizontba süllyedve áll 
északnyugaton a Szekeres, legfényesebb csillaga a 
Capella. Északra a Perszeusz és a Kassziopeia csil-
lagképek pislákolnak közvetlenül a látóhatár felett. 
Megtalálásukra most már valóban csak városi fények-
tRl mentes, a horizontig húzódó látótérrel rendelkezR 
helyrRl nyílhat lehetRség. Felettük a nagy kiterjedés`, de 
halvány csillagok alkotta Zsiráf csillagképet kereshetjük. Az 
IkrektRl keletre sorra következnek az állatövi csillagképek; a 
Rák, az Oroszlán, a Sz`z, valamint a Mérleg. A Marsot még mindig 
a Sz`z csillagképben figyelhetjük meg az éjszaka nagy részében. Bár 
már távolodóban vagyunk tRle, így látszó átmérRje csökkent, kicsit 
nagyobb távcsRvel rendelkezRk ne mulasszák el felkeresni az oppozí-
ció után sem! Sajnos nem emelkedik igazán magasra, a légkör zavaró 
hatása így nagyobb mérték`, de a hósapkák megpillantása kedvezR 
légköri viszonyok esetén így is sikerülhet. A Marstól kissé keletebbre, 

a Mérleg csillagképben 
egy újabb bolygót talá-
lunk, a Szaturnuszt. 
A megfigyelésekre 
kedvezRbb helyzetbe 
kerül, hiszen egyre 
ko rábban és mindig 
magasabban helyezke-
dik el az égbolton. Már 
kis távcsövekkel is meg-
pillantható híres gy`r`-
je, kicsit nagyobb táv-
csRvel vizsgálva elénk 
tárul annak szerkezete, 
valamint a bolygó lég-
körének részletei is. Az 
állatövi csillagképek 
alatt, a déli égbolt alján 
halvány csillagképek 

sorakoznak: az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. 
A fejünk felett, egészen magasan helyezkednek el az Ökörhajcsár, 
a Bereniké haja és a Vadászebek, valamint a Nagy Medve (Nagy 
Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) és a Sárkány csillagképek. Az 
Ökörhajcsártól keletre kereshetR az Északi Korona halvány csillag-
íve, illetve a Herkules. A Herkulesben két fényes gömbhalmazt is 

A csillagos  

ég június 15-én  

21 órakor

találhatunk. Az M13 az északi égbolt egyik legismertebb gömbhal-
maza. A halmazt Edmond Halley brit csillagász fedezte fel 1714-ben. 
Az M13 volt az egyik elsR objektum, amit 1974-ben kiválasztottak, 
hogy irányába az esetleges földön kívüli intelligencia számára üzene-
tet küldjenek, mivel az egyik legközelebbi gömbhalmaz. A rádiójelet 

A Szaturnusz egy 12 cm átmérQj_ 
távcsövön keresztül 

(FORRÁS: SEAN WALKER, SKY AND TELESCOPE)

Az M13 jel_ gömhlamaz a Herkules csillagképben
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az arecibói rádiótávcsRvel indították útnak. Ennek az üzenetnek az 
elküldése azonban csak jelképes, inkább technológiai demonstráció 
volt, mint valós kísérlet egy idegen civilizációval való kapcsolatterem-
tésre. Nagyon s`r` halmaz. A központja környékén köbfényévenként 
1-2 csillag található, ami a Nap környezetének ötszázszorosa. Szintén 
ugyanebben a csillagképben, az M13-tól nem messze, egy másik, 
kissé halványabb gömbhalmazt is találhatunk, az M92-t. Johann Elert 
Bode fedezte fel 1777 decemberében. Ideális körülmények között 

mindkét halmaz szabad szemmel is látható! 
A Vénusz (népies nevén Esthajnalcsillag) továbbra is a hajnali 
keleti égbolt ragyogó fény` égiteste. A hónap elején másfél, a 
végén két órával kel a Nap elRtt. Fényessége -4,0 magnitúdóról 
-3,9 magnitúdóra csökken. A Merkúr a hónap elsR harmadában 
figyelhetR meg az esti nyugati égen. Láthatósága gyorsan rom-
lik, 19-én már alsó együttállásba kerül a Nappal. A Mars éjfél 
után nyugszik, az éjszaka elsR felében látható a délnyugati 
égen. Fényessége -0,5 magnitúdóról 0,0 magnitúdóra csök-
ken. A Jupiter az éjszaka elsR felében magasan, az Ikrek csil-
lagképben figyelhetR meg, késR este nyugszik. Fényessége 
-1,8 magnitúdó. A Szaturnusz az éjszaka elsR felében látható, 
hajnalban nyugszik. Fényessége 0,3 magnitúdó. Az Uránusz 

éjfél után kel, az éjszaka második felében kereshetR, közel a 
látóhatárhoz a Halak csillagképben. A Neptunusz éjfél körül kel, 

hajnalban a VízöntR csillagképben tartózkodik. Az égbolton még 
jónéhány halványabb csillagokból álló, kevésbé jellegzetes csillag-

képet láthatunk, ezek megtalálásához azonban már csillagtérképre és 
egy kis türelemre lesz szükségünk.

Az `rkutatási mementó havi részében egy sikertelen indítás kapcsán 
a brit ̀ rkutatás kezdeteirRl emlékezünk meg. 1969 június 28-án ugyanis 
kudarccal végzRdött a brit Black Arrow (Fekete Nyíl) rakéta elsR kísér-

leti indítása. A Black Arrow volt az egyetlen angol fej-
lesztés`, soros elrendezés`, könny`, háromfokozatú 
hordozórakéta. Miközben a szuperhatalmak között 
felgyorsult a verseny, más országok is felismerték 
az önálló hordozórakéta birtoklásának jelentRségét. 
Nagy-Britannia és Franciaország a második világhá-
ború végén hozzájutott a német V-2 örökségnek egy 
kis részéhez, és a lelkes mérnökök hamarosan mun-
kához is láttak. Az 1960-as évekre Nagy-Britannia 
világviszonylatban vezetR szerepre tett szert a 
HTP-meghajtás területén (HTP, high test peroxide, a 
hidrogén-peroxid egy koncentrált formája). A Black 
Arrow teljes hossza 13 méter, legnagyobb törzsátmé-
rRje 2 m, induló tömege 18,130 tonna volt. 200 km-es 
magasságba 70 kg hasznos terhet volt képes emelni. 
Építését, tesztelését 1964-ben kezdték, a négy indítás 
közül kettR végzRdött kudarccal, az utolsó, negyedik 
indítás alkalmával 1971 októberében állt, Föld körü-
li pályára Anglia elsR m`holdja, a Prospero (ezzel 
Anglia a 6. ország volt, aki önerRbRl m`holdat jutatott 
Föld körüli pályára). A rakétát késRbb nem állították 
hadrendbe, sRt a sikeres indítás után leállították a brit 
`rprogramot, ami azóta a NASA és az ESA keretein 
belül m`ködik.  

Lőrincz Henrik

A Black Arrow indítás elQtt az ausztráliai  
Woomerában lévQ rakétakísérleti telephelyen

Nagy-Britannia elsQ m_holdja, a Prospero

Az M92 jel_ gömbhalmaz a Herkules csillagképben



694   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/22

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2 É vekkel ezelőtt Horváth Mik-
lósnak egy ónos eső utáni 

képét közölve kérdeztem, vajon 
hány mázsa jeget bír el egy ke-
rítésdrótháló, most az ötlött föl: 
vajon hány tonna vizet tartanak 
felhőszakadás után egy gabona-
tábla kalászai? 
Tárlatunk az extrém időjárás 

szelídebb arcát mutatja, de a lí-
rai szépség mögött is ott rejle-
nek a tragédiák. Kinek-kinek a 
magáé a legkeservesebb.  A 
szélviharok nagy kárvallottja 
lehet a madárszaporulat is. A 
szakszerű odúban nevelkedő 
népes fészekalj viszont hama-
rosan meghálálhatja a gondos-
ságot, mert az enyhe tél után 
várható a sok rovar, hernyó, 
minden csőrre szükség lesz, 
hogy ne kelljen permetzáporok-
kal tetézni a bajokat.

H. J. 
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Az ÉT-galériában bárki kiál-
líthatja felvételét, megoszt-
va élményét olvasótársai-
val. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formá-
tumban 300 dpi felbontás-
sal küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A 
tárgyrovatba írja: ét-galéria, 
és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülménye-
irRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” 
megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft 
különdíjat kap.

SZABÁLYOK

4

1. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.com ) 

– EsQszünet

2. Horváth Balázsné (Budapest, jolan946@gmail.com) 
– Most mi lesz? – 

Kaposvárra kirándultunk. EsQ és szélvihar után 
az egyik parkban bánatos kis rigófiókát találtam. 

A mamáját várhatta, és velem találta magát szembe…

3. Pamuk János (Dömsöd, pamukj@invitel.hu ) 
– „Hol a boldogság mostanában?…” – 

Ez az elsQ fészekalj ebben az évben az odúnkban. 
Május 8-án megszámoltuk, nyolc darab széncinege kelt ki, 

és hamarosan már röpképesek. 
 

4. Tóth Ákos (Kaposvár, akos.toth86@gmail.com) 
– Elvonult – 

A képek egy délutáni záport követQ napsütésben készültek 
a Kaposvári Egyetem parkjában 

3
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Katona és festő

A sárvári művelődéstörténet doku-
mentációja új kiadvánnyal gyarapo-
dott. Salamon Nándor az 1931-től 
1964-ig Sárváron élt és kettős kötő-
désben – katonaként és festőmű-
vészként – tevékenykedő, a nyilvá-
nosságot kerülő – ezért még Sárvá-

ron is kevéssé ismert – Gottesmann 
Alfréd monográfiáját írta meg. A ki-
advány megszületésének kezdemé-
nyezése egy sárvári születésű, ma 
Angliában élő térképtörténész profesz-
szor, Gróf László érdeme. Szülei baráti 
kapcsolatban álltak a Gottesmann há-
zaspárral. Így a személyes emlékek 
mellett dokumentumokkal is hozzájá-
rult a kötet elkészítéséhez, csakúgy, 
mint a világban szétszóródott népes 
Gottesmann-família két leszárma-
zottja. A professzor és az utódok mel-
lett Lakatos József festőművész segítet-
te a monográfus munkát. A kötet 
megszületéséhez pedig szervező mun-
kájával Feiszt György járult hozzá. A 
festői életmű értékeléséhez is kevés 
adalékot talált a művészettörténeti 
forrásokban a szerző.

Salamon ezúttal is, akárcsak más 
jelentős munkái (Rumi Rajki Ist-
vánról készült monográfiája, Kisal-
földi képzőművészek lexikona, A. 
Tóth Sándorról szóló írásai), a fölfe-
dezés vagy újrafölfedezés igényével 
íródtak meg. Azaz alig talált jelen-
tősebb forrásmunkát a festőről.  Így 
nemcsak újabb adalékokat kellett 
megkeresni, hanem „elölről kezde-
ni”, fölkutatni, a korabeli sajtót 
egészében áttekinteni, hogy apró 
mozaikokból életre tudja kelteni az 
alkotót és föltárni, értékelni az al-
kotásait is.

Nyolc fejezetben foglalta össze a 
Gottesmann-életművet. A gazdálko-
dó família gyökerei Bereg megyében 
találhatók. Alfréd is Erdőbaktán szü-
letett 1872-ben. (A család – talán 
leghíresebb – tagja, a Kelet-kutató 
Baktay Ervin innen vette nevét.)  
Katonai tanulmányait 11 évesen 
kezdte meg Kassán, majd Weiskirchen 

és Bécs újhely katonai 
i n t é z m é n y e i b e n 
folytatta, illetve fe-
jezte be. 21 évesen a 
nagyváradi huszár-
ezred hadnagya, 
1908-ban nyugdí-
jaztatta magát, de 
1914-ben reaktivál-
ták: az I. világhá-
borúban kapitányi 
rangban vette ki a 
részét a harcokb. 

Katonai pályafu-
tásával párhuzamosan 1901-től már 
rendszeresen részt vett különböző 
országos kiállításokon. (Az első vi-
lágháború után azonban már nem 
nagyon láthatók munkái a festők 
bemutatóin.) Festői tanulmányait 
1902-ben az egyik leghíresebb ma-
gyar „festő-intézményben”, Nagy-
bányán alapozta meg. Ezeknek a 
tanulmányoknak a hatása végig kí-
sérte egész pályafutását. Nagybá-
nya mellett látogatta Hollósy Si-
mon müncheni szabadiskoláját, a 
párizsi Julien Akadémiát és tanul-
mányúton járt Londonban. Több 
nemzetközi kiállítás (Athén, Berlin, 
Firenze) résztvevője volt. Érett fér-
fiként, 42 évesen házasodott meg: 
fia és lánya született. 1931-ig, Sár-
várra költözéséig élt Nagyváradon, 
Pécsen, Bükkösdön. Halála előtt 
egy évvel fiához, Sásdra költözött. 
Sok betegeskedés után Budapesten 
halt meg, de Sásdon temették el 
1965-ben.

Gottesmann kettős kötődése közül 
a festőművészi volt az erősebb, hi-
szen katonaként biztosabb egzisz-
tenciát tudott volna teremteni, mint 
festőként. Festőművészi pályája Sár-
váron teljesedik ki. Itt folyamatosan 
fest, elsősorban a számára fontos és 
szeretett kisvárost és környékét örö-
kítette meg tájképein. A kutatás so-
rán előkerültek portréi és életének 

különböző időszakában készített 
önarcképei is. Alapos „nyomozó 
munkával” 126 alkotását „derítette 
fel” Salamon Nándor. Néhány ké-
pét külön is analizálja. Értékelése 
szerint Gottesmann életműve a 
nagybányai iskola stílusát őrizte. 
„Különösebb visszhang nélkül rakos-
gatta életműve tégláit, nem tolakodott a 
kiállításrendezők előszobájába – nagy 
álmaival feltehetően régen leszámolt. 
Tehetsége, tudása és jelentős festményei 
alapján helyét a Nagybányáról indult 
kismesterek között jelölhetjük ki, aki 
választott provinciájába magával hozott 
néhányat a magyar festészetet elindító 
csírákból, s új »talajba ültetve« ápolta 
tovább az alapítók eszméjét – mindha-
lálig”.

A kötet fontos részét alkotják a 
„mellékletek”. Itt található a már 
említett 126 „földerített” alkotás lel-
tára – cím, a keletkezés időpontja, 
technika, méret és tulajdonos sze-
rint. Szintén ebben az egységben ol-
vasható az időrend szerint összeállí-
tott életút fontos állomásai. A festői 
életművet bemutató albumok fontos 
egységét képezik a reprodukciók. 
Garas Kálmán 41 remek műtárgyfo-
tója igazolja a kötetben Salamon ér-
tékelését. Ugyancsak Garas érdeme 
a kötetet illusztráló egyéb fotók, ira-
tok és másféle tárgyak reprodukciói. 
Kár, hogy a tartalomjegyzék kima-
radt a kötetből.

A Gottesmann-életmű ébresztése 
1976-ban kezdődött. Ebben az év-
ben a Városi Művelődési Ház em-
lékkiállítást rendezett 28 festményé-
ből. Naszádos István emlékező cikket 
írt a művészről. 1990-ben emléktáb-
lát avattak, a Városi Könyvtárban 
pedig Lakatos József rendezett újabb 
kiállítást Gottesmann alkotásaiból. 
1997-ben pedig a Szombathelyi Kép-
tár Nagybánya témájú csoportos ki-
állításán láthatott a közönség 
Gottesmann-festményt. A borító és 
az elegáns kötet megtervezése 
Reczetár Ágnes érdeme. (Nagybányá-
tól Sárvárig… Gottesmann Alfréd fes-
tőművész élete és munkássága. Kiadója 
a – Sárvári Polgármesteri Hivatal támo-
gatásával – a Nádasdy-vár Művelődési 
Központ és Könyvtár, 2013. Sárvár, 
112 oldal)

GÁL JÓZSEF



Szerelmes	férfi	ak

A nők a férfiakhoz képest könnyebben és gyakrabban 
fejezik ki érzelmeiket, ezért a közvéleményben az az el-
képzelés alakult ki, hogy a nők érzelmesebbek, és hajla-
mosabbak emocionális alapon dönteni, cselekedni. Eb-
ből következik az a nézet, hogy a párkapcsolatokban a 
nők „a szerelem bolondjai”, akiket az érzelmek hamar 
elragadnak, így előbb fejezik ki érzéseiket, mint a férfi-
ak.

Marissa A. Harrison és Jennifer C. Shortall, a Pennsyl-
vania State University kutatói elhatározták, hogy egy fel-
méréssel teszik próbára ennek a közvélekedésnek az 
igazságát. Amint a The Journal of Social Psychology című 
folyóiratban közölt tanulmányukban beszámolnak róla, 
171 első- és másodéves egyetemi hallgatóval töltettek ki 
kérdőíveket szerelmi kapcsolataik érzelmi dinamikájá-
val kapcsolatban. Ez a korosztály nagyon alkalmas az 
ilyen kutatásra, mert a nagyjából 20 éves diákok életé-
ben a szerelem, a párkapcsolatok kialakítása fontos sze-
repet játszik. A kutatók elsősorban azt kívánták megál-
lapítani, hogy egy kapcsolat kialakulása során a férfiak 
vagy a nők lesznek-e előbb szerelmesek, és ki mondja ki 
előbb a bűvös szót: „szeretlek”.

Amikor általánosságban kellett válaszolni a kérdések-
re, a közkeletű sztereotípiát visszahangozva 10 diák kö-
zül 9 úgy gondolta, hogy a nők esnek előbb szerelembe, 
és 10-ből 7-en úgy vélték, hogy egy kapcsolatban a nő 
mondja ki először, hogy szeretlek. Azonban a diákok sa-
ját kapcsolataikról, tényleges tapasztalataikról is beszá-
moltak, és ezekből az adatokból az derült ki, hogy a köz-
hiedelemnek éppen az ellenkezője igaz: a nőknek több 
hónapra van szükségük, amíg biztosak lesznek abban, 
hogy szerelmesek a partnerükbe, a férfiaknak viszont 
ennél rövidebb idő, néhány hét vagy legfeljebb pár hónap 
is elég. Emellett háromszor annyi férfi, mint nő állította, 
hogy legutóbbi kapcsolatában ő volt, aki először előállt a 
szerelmi vallomással.

Ráadásul a két nemnek a szerelmet illető felfogása kö-
zött semmi különbség nem volt, a nők egyáltalán nem 
voltak „romantikusabbak”. Ezt abból lehetett tudni, 
hogy a férfiak és nők ugyanolyan arányban fogadták el, 
illetve utasították el az olyan, a szerelemre vonatkozó 
romantikus, vagy éppen cinikus állításokat, mint „léte-
zik szerelem első látásra” vagy „a szerelem időpocséko-
lás”.

Mindez arra utal, szó sincs róla, hogy a nők érzelme-
iktől vezérelve rohannának bele a szerelmi kapcsola-
tokba, sőt épp ellenkezőleg, óvatosabbak, megfontol-

tabbak, mint a férfiak, s – legalábbis a párkapcsolatok-
ban – az érzelmeik lassabban öltenek határozott for-
mát. A nőket talán azért tartják érzelemvezéreltebbnek, 
mert jobban „értenek” az érzelmekhez: a férfiaknál 
hatékonyabban érzékelik mások lelkiállapotát, köny-
nyebben „olvassák” mások érzéseit. Néhány évvel ez-
előtt Olivier Collignon és munkatársai egy kísérlet során 
huszonhárom nőnek és ugyanennyi férfinak azt a fel-
adatot adták, hogy nagyon rövid videó- és hangfelvé-
telek alapján próbálják megállapítani, hogy a látott-
hallott személyek félelmet vagy undort élnek-e át. Az 
eredmények azt mutatták, hogy a nők lényegesen job-
ban teljesítettek, mint a férfiak.

A nők ügyesebben igazodnak el az érzelmek világá-
ban, és talán ez is az oka, hogy mindenki őket tartja a 
párkapcsolatok érzelmi motorjának, noha éppen a férfi-
ak azok, akik egy kapcsolat kezdetén hamarabb szerel-
mesek lesznek és ezt bátrabban ki is nyilvánítják.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Az ég szerelmére (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az egyik legrégebbi 
paleoamerikai: Naia

Egy mexikó víz alatti barlangban fel-
fedezett, 13–12 ezer éve élt tizen-

éves lány páratlan épségben fennma-
radt csontvázának, koponyájának és a 
belőlük kivonható DNS-nek alapos és 
sokoldalú vizsgálata újabb, egyértelmű 
bizonyítékokkal szolgál Amerika leg-
régebbi őslakosai és a mai (bennszülött) 
őslakosok közös eredetéről. Az ered-
ményekről a nemzetközi kutatócso-
port a Science-ben számolt be.

A maradványokat a mexikói Yuca-
tán-félsziget Sac Actun barlangrend-
szerének mélyen fekvő, ma 40 méterrel 
a víz szintje alatt fekvő Hoyo Negro (Fe-
kete Lyuk) nevű barlangjában, számos, 
mára már kipusztult állat csontjainak 
társaságában fedezték fel. A barlang 
régészeti feltárására létrehozott Hoyo 
Negro projektet a mexikói kormány 
Nemzeti Antropológiai és Történeti 
Intézetének (INAH) kutatói vezették. 

A Science-ben most megjelent cikk 
főbb megállapításai szerint a kutatók-
nak most első ízben sikerült az egyik 

nak lehetőségét, hogyan lehetne ezt 
a jelenséget laboratóriumi kísérle-
tekben mégis kimutatni, a már ma is 
elérhető technológiákkal.

Mint azt a cikk egyik szerője, a 
Londoni Imperial College fizika-
professzora, Steve Rose elmondta, 
az általuk modellezett kísérlet alap-
vetően két lépésből áll: az elsőben 

FénybWl	anyagot:	 
foton-foton	ütköztetW

Idestova 80 éve két elméleti fizikus, 
Gregory Breit és John A. Wheeler ve-

tette fel azt az elképzelést, hogy pusz-
tán két fényrészecske (foton) egymás-
nak ütköztetésével anyagi részecskék 
– legegyszerűbb esetben elektron-po-
zitron párok – állíthatók elő. Számí-
tásaik szerint azonban ennek megva-
lósítása csak olyan extrém feltételek 
mellett lehetséges, hogy a folyamat 
megfigyelésének, vagy la bo ra tó riu mi 
megvalósításának valószínűsége el-
enyészően csekély. Az azóta eltelt 80 
év sikertelen próbálkozásai ezt vissza 
is igazolták. Elméletileg ugyan felve-
tődött, hogy a folyamat végbemehe-
tett a Világegyetem Nagy Bummot 
követő első 100 másodpercében, illet-
ve egyes modellek szerint a szuper nó-
va rob ba nások egy rendkívül ritka, 
szuperfényes változatában, ám a la-
boratóriumi reprodukáláshoz ez sem 
vitt közelebb. 

Most egy a Nature Photonics-ban 
megjelent tanulmány felvázolja an-

elektronokat gyorsítanak fel közel 
fénysebességre egy extrém nagy tel-
jesítményű és intenzitású lézerrel, 
majd ezeket egy arany céltárgynak 
ütköztetve a látható fény fotonjai-
nál milliárdszor nagyobb energiájú 
gammafoton-nyalábot hoznak létre. 

A második lépcsőben ezek a gam-
ma-fotonok hatnak kölcsön egy spe-

legrégebbi amerikai (paleoamerikai) 
őslakos morfológiai és genetikai sa-
játosságait összevetni az Északkelet-
Ázsiából az akkor még létező Bering-
földhídon keresztül 26-18 ezer évvel 
ezelőtt Észak-Amerikába vándorolt, 
majd onnan mintegy 17 ezer éve több-
felé szétrajzó, vadászó-gyűjtögető élet-

módot folytató embercsoportok jelleg-
zetességeivel.

Mint azt James Chatters, a cikk vezető 
szerzője elmondta: „A bölcsességfogból 
kivont DNS elemzésén alapuló genetikai 
vizsgálatok Amerika legrégebbi és mai ős-
lakosainak közös eredetét bizonyítják, és 
egyúttal azt is megerősítik, hogy a mára 

KÉP: PAUL NICKLEN/NATIONAL GEOGRAPHIC

A kísérlet elvi vázlata: a nagy energiájú elektronok az arany céltárgynak ütközve nagy 

energiájú gamma-foton nyalábot keltenek, amelyet a hohlraumban lézerimpulzussal létrehozott 

hQmérsékleti sugárzás nagyenergiájú fotonjaival ütköztetve elektron–pozitron párok keletkeznek

gamma-fotonok

elektronsugár

arany céltárgy

hQmérsékleti 
sugárzás

hohlraum
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ciális kis aranykapszula belsejében 
létrehozott, a csillagok belsejében 
létezőhöz hasonlóan nagy energiájú 
hőmérsékleti sugárzás fotonjaival. 
Ezt az állapotot a mai lézerfúzi-
ós kísérletekben használatos tech-
nológiával hoznák létre a kicsiny 
céltárgy belső üregében (az ún. 
hohlraumban), a kapszula falaira 
irányított nagy intenzitású lézersu-
garak segítségével. Ezzel lényegében 
egy foton–foton ütköztetőt valósíta-
nak meg: a nagy energiájú gamma-
fotonok és a hőmérsékleti sugárzás 
nagy energiájú fotonjainak ütközé-
séből elektron–pozitron párok kelet-
keznek. 

A Monte Carlo-módszerrel el-
végzett elméleti modellszámítások 
szerint így megfelelő beállítások 
esetén a keletkező elektron–pozit-
ron párok száma így egyetlen üt-
közésben (egyetlen lézerimpulzus 
hatására) százezres nagyságrendű 
lehet.

Már „csak” a kísérleti megvalósítás 
van hátra... Indulhat a verseny! 

(London Imperial College)

A	kínai	Csien-kerámiák	
titka

Időnként régi korok kézműves ter-
mékeinek tanulmányozása váratlan 

felfedezésekre vezet: a régi techno-
lógiák titkait ellesve újfajta, bizonyos 
tulajdonságaikban a mainál jobb 
anyagok gyárthatók a jövőben. 

A Csien-kerámia ( Japánban: 
tenmoku) sötétbarna vagy fekete kí-
nai kerámia, melyet főként a Szung-
dinasztia idején (Kr. u. 960-1279) 
gyártottak, egészen a XIV. század 
elejéig, a délkelet-kínai Fucsien 
tartományban. Jellemzőjük a fé-
nyes, meglehetősen vastag feke-
te máz (az edények külső- és bel-
ső felületén egyaránt), amelyet 
hihetetlenül változatos, barnás 
és ezüstös színezetű mintázatok 
díszítenek, köztük a különösen 
értékesnek tartott, jellegzetesen 
vörösesbarna csíkos „nyúlszőr-
máz”, valamint az ezüstösen fol-
tos „olajcseppmáz”. 

A kerámiákat (főként teáscsé-
széket, de tányérokat és tálakat 
is) nagy mennyiségben, hatal-
mas égetőkemencékben állítot-
ták elő. Az edények alapanyaga 
a környéken található magas 
vastartalmú agyag, a máz pedig 
agyag, mészkőpor és fahamu 
keverékéből készült. Az 1300 
Celsius-fokra hevített kemencék 
belsejében ez a máz megolvadt, 
lecsorgott, miközben a benne 
képződő oxigénbuborékok a 
vasionokat a felszínre hozták. A 
kihűlés során üvegessé váló máz-
ban ezek vasoxid kristályokként 
váltak ki. Színük alapján eddig úgy 
vélték, a „nyúlszőrmázt” főként he-
matit, míg az „olajcseppmázt” in-
kább magnetit alkotja. 

Most egy nemzetközi kutatócso-
port a legmodernebb anyagvizsgá-
lati eljárásokkal (elektron- és optikai 
mikroszkóp, Raman spektroszkópia, 
szinkrotron (röntgen) sugárzás) ki-
mutatta, hogy az „olajcseppmáz” fő-
ként a vas-oxidok egyik nagyon rit-
ka, úgynevezett epszilon-fázisának (a 
magnetit egy metastabil módosulata) 
kivételesen tiszta kristályaiból áll. A 
nyúlszőrmázban is kimutatható ez a 
fázis, ám jóval kisebb mennnyiségben 
és hematittel keverve.

A kutatókat alaposan meglepte e 
ritka kristályforma jelenléte: az ep-
szilon-fázist 1934-ben fedezték fel, 

ám kristályszerkezetét csak 2005-
ben sikerült teljesen feltárni. Ami 
különösen érdekessé és értékessé te-
szi ezt a fázist, az a 2004-ben felfe-
dezett rendkívüli koercitív ereje (20 
ezer Oersted), ami azt jelenti, hogy 
felmágnesezve nagyon stabil állandó 
mágnesezettséggel bír, amely erő-
sen ellenáll a külső elektromágneses 
mezők változásainak. Ez az érték 
több mint kétszerese a mai elektro-
nikus tárolásban használt mágneses 
anyagok (például a mágnescsíkos 
kártyákban alkalmazott bárium-

hexaferrit) koercitivitásának. A 
vas-oxid epszilon-fázisa tehát széles 
körű gyakorlati felhasználásra lenne 
alkalmas.

Csakhogy van egy bökkenő! A 
ma ismeretes eljárásokkal csu-
pán nagyon apró, s többnyire más 
módosulatokkal (főként hema-
tittal) szennyezett kristályok ál-
líthatók elő. A Csien-kerámiák 
„olajcseppmázának” kristályai ez-
zel szemben legalább egy nagyság-
renddel nagyobbak, és rendkívül 
tiszták. Ha tehát sikerül megfej-
teni, ezt pontosan miként érték el 
régi kínai agyagművesek, akkor 
a technológia áttörést hozhatna e 
kristályok gyártásában és felhasz-
nálásában. 

(Sci-News)

köztük kimutatható, főként morfológiai 
különbségek helyi (in situ) fejlődés eredmé-
nyei, és nem több, az Óvilág különböző 
helyeiről érkezett bevándorló csoportnak 
tulajdoníthatók.” 

A csontváz korának meghatáro-
zása a különleges környezeti felté-
telek miatt újfajta megközelítéseket 
is igényelt. A kutatók a fogzománc, 
illetve a denevérek által elhullajtott 
magvak datálására radiokarbon-, a 
csontokra lerakódott kalcit kormeg-
határozására urán-tórium módszert 
használtak. Így hozzávetőleg 12 és 
13 ezer évvel ezelőtti kort állapí-
tottak meg. Hasonlóképpen jártak 
el a barlangban talált több mint 26 
nagy testű emlős (köztük a már 13 
ezer éve nagyrészt kipusztult kard-
fogú tigrisek, óriáslajhárok, masz-
todonok) maradványaival. A cson-
tok korát a tengerszint emelkedése 
is megerősítette, amely a legutóbbi 
jégkorszakban a mainál mintegy 120 
méterrel alacsonyabb volt.

A csontváz maga egy törékeny, 147 
centiméter magas, csontjainak és foga-
zatának fejlettsége alapján 15-16 év kö-
rüli lányé volt, akit a kutatók Naiának 
(a név görögül vízi nimfát jelent) ne-
veztek el. 

(National Geographic) 

Fent: Egy Tenmoku teáscsésze modern másolata 

„olajcseppmázzal”; lent: egy régi Csien-kerámia 

„olajcseppmázának” közelképe

KÉP: WEIDONG LI/ZHI LIU
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 Meglepő következtetésre 
jutott egy svéd tanulmány. 
Környezeti szempontból a 

nyomtatott újság is lehet kedvezőbb, mint az internetes 
hírportálok böngészése és az e-könyv sem ideális megoldás. 
A legtöbb ember számára egyértelműnek tűnik, hogy 
kinyomtatni egy újságot lényegesen több környezetterheléssel 
jár, mint elektronikus úton elolvasni ugyanazokat a 
híreket. Nos, ez a látszólag egyszerű képlet mégsem ilyen 
egyértelmű. Egy svéd intézet, a KTH Center for Sustainable 
Communications kifejezetten arra volt kíváncsi, hogy a 
hírolvasás esetén melyik az előnyösebb: a nyomtatott, vagy az 
elektronikus verzió? Figyelembe vették az energiahasználatot, 

a felhasznált papírfajtát és 
nyomdaipari technológiát, 
tehát teljes életciklus-elemzést 
végeztek. Eredményeik sze-
rint, amennyiben naponta 10 
percnél kevesebb időt töltünk 
hírolvasással, akkor a szén-
dioxid kibocsátását tekintve 
az elektronikus változat 
a kedvezőbb kör nye ze ti 

szem pontból. Más eredményt kaptak a kutatók azonban, 
amikor növelték a hírolvasással töltött időt. Adataik szerint 
amennyiben legalább napi 30 percet áldozunk a hírekre, 
akkor már a nyomtatott sajtótermékek jobban szerepelnek a 
szén-dioxid kibocsátást tekintve.

A hagyományos nyom da tech nikával készült újságok esetén 
28 kilogramm/fő/év, míg online sajtótermékek esetén 
35 kilogramm/fő/év szén-dioxid-kibocsátást számoltak 
a kutatók. Az intézet hozzáteszi, hogy amennyiben az 

elektromos energia megtermelésének módja változik, és a 
megújuló energiák irányában mozdul el, úgy eredményeik 
is módosulhatnak. Bármily meglepő, ám hasonló a helyzet a 
könyvnyomtatással is.

A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a modern 
nyomdatechnikával létrehozott könyvek, vagy az e-könyvek 
tekinthetők-e zöldebb megoldásnak. A víz-, nyersanyag- és 
energiafelhasználást figyelembevevő életciklus-elemzés 
szerint egy e-könyvolvasó gyár tá sá nak környezeti terhe 
nagyjából 50 digitális nyom datechnikával nyomtatott könyv 
hasonló terhének felel meg. Ha a szén-dioxid-kibocsátást 
és az üvegházhatást is figyelembe vették, akkor egyetlen 
e-könyvolvasó 100 hagyományosan nyomtatott könyvnek 
feleltethető meg. Mindez azt jelenti, hogy ha valaki száz 
könyv elolvasása előtt vásárol új e-könyvolvasót, akkor a 
nyomtatott verzióval jobban járt volna a környezet. Ismerve a 
hazai olvasási szo ká sokat, vélhetően ha ma rabb megy tönkre 
az e-könyv olvasó, minthogy 100 könyvet elolvasnának 
rajta. Így meg kér dő jelezhető az e-könyvek környezeti 
szempontból vélt elő nye is. 

Az iménti kutatás persze, mint az ilyen kutatások jellemzően, 
sosem lehetnek teljes körűek. A Mother Earth Alapítvány szerint 
egy könyv kinyomtatása nagyjából 3 kilogramm szén-dioxid 
kibocsátásával jár, és ez tetemes mennyiség, ám a könyv 
kétségtelen előnye a tartóssága. A svéd tanulmány ugyanis 
a nyomtatott könyv egyik kétségtelen előnyét nem vette 
figyelembe, miszerint a könyv továbbadható vagy éppen 
kölcsönözhető könyvtárakból. Igazán zöld megoldás tehát a 
nyomtatott versus e-könyvek vitában is az újrahasználat lehet. 
A könyvtári könyvek újrahasználhatók, így zöldebb megoldás, 
mint akár az e-könyv, akár az új könyvek megvásárlása.

(www.greenfo.hu) 
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MELYIK A ZÖLDEBB?

A	Beta	Pictoris	
óriásbolygója

Tavaly novemberben üzembe állt a 
Gemini Obszervatórium 8 méteres 

Déli Távcsövére szerelt exoboly-
gófigyelő eszköz, a Gemini Planet 
Imager (GPI), amelynek első, a tőlünk 
63 fényévre levő Beta Pictoris óriásboly-
gójáról készült felvételeit idén január-
ban tették közzé. A rendkívül tiszta és 
éles képek mindössze egy perces expo-
zíciós idővel készültek, ezzel is bizo-
nyítva, hogy az új generációs megfi-
gyelőeszköz nagy kontrasztos adaptív 
optikai rendszeréhez (AO) fűzött vára-

kozások nem voltak alaptalanok. 
Most egy a Lawrence Livermore 

Nemzeti Laboratórium (LLNL) kuta-
tói vezette nemzetközi kutatócsoport-
nak a GPI-felvételei segítségével sike-
rül a lefényképezett, legalább négysze-
res Jupiter-méretű óriásbolygó, a Beta 
Pictoris b pályáját és méretét is a koráb-
biaknál pontosabban meghatározni. 

A Béta Pictorist látványos törmelék-
korong övezi, amelynek poranyaga 
a benne megbújó, és időnként egy-
mással ütköző bolygócsírákból kaphat 
utánpótlást. A korong külső részével 

szöget bezáró kisebb belső tartományá-
ban sikerült 2008-ban a Beta Pictoris b 
bolygót kimutatni, amely még rendkí-
vül fiatal (mindössze 20 millió éves), és 
anyacsillagától nagyjából a Szaturnusz 
naptávolságának megfelelő távolság-
ban kering. 

„Célunk az, hogy megértsük, hogyan 
alakulnak ki a csillagok körüli bolygórend-
szerek – mondta Lisa Poyneer, az LLNL 
csillagásza, a Proceedings of the National 
Academy of Sciences-ben (PNAS) meg-
jelent cikk egyik szerzője. – Egy ennyire 
fiatal, még kialakulóban lévő bolygórend-
szer megfigyelése sokat segíthet abban, 
hogy belőle saját Naprendszerünk múlbeli, 
korai fejlődésére következtessünk.” 

A kutatók számításai szerint van 
némi esély arra, hogy a bolygó 2017 
végén úgy fog átvonulni anyacsillaga 
korongja előtt, hogy a tranzit a Földről 
is észlelhető lesz. Ez újabb lehetőséget 
kínál majd a bolygó méretének ponto-
sítására, illetve spektroszkópiai méré-
sekkel a kémiai összetételének megha-
tározására is. (LLNL)

A Gemini exobolygófigyelQ eszköz (GPI) közvetlen 
képe a Beta Pictoris b óriásbolygóról (az anya-
csillag fényét a felvételen kitakarták KÉP: LLNL

 Fantáziakép 

a Beta Pictoris b-rQl
KÉP: LUIS CALÇADA/ESO
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Németh Géza: Blackmore cím_ könyvét (Flaccus Kiadó) nyerte: Batuska 
Lászlóné (Dabas), Gavló Ágnes (Hernád), Lengyel Lászlóné (Cegléd), 
Majoros György (Miskolc) és Tomasószky Zoltán (Nyíregyháza). A nyerte-
seknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el. 

A 18. számunkban véget érQ rejtvénysorozatunk bekeretezett bet_i 
SZIGLIGETI EDE nevét adták ki.  A megfejtést beküldQk közül az Élet 
és Tudomány negyedéves elRfizetését nyerte: Durda János (Mis-
kolc), Gerócs György (Nagykanizsa), Gimesi Jánosné (Ceglédber-
cel), Godán Éva (Szombathely), Józsai Könyvtár (Debrecen-Józsa), 
Rófusz Attila (Budapest), Székely Józsefné (Budapest), Sz`cs Anita 
(Szolnok), Vezsenyi Sándor (Salgótarján) és Wekker Judit (Szentgott-
hárd).  Az elQfizetések 2014. július 1-étRl érvényesek. Akinek ez az idQ-
pont nem felel meg, kérjük, mielQbb jelezze, melyik késQbbi idQponttól 
kéri az Élet és Tudományt.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Jelentkezési határidQ: 2014. július 7.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak 2014. július 5-tQl. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

KERESZTREJTVÉNY

A Tinta Kiadó jelentette meg Margalits Ede, Kovács Erzsébet: Magyar-latin köz-
mondásszótár cím_ munkáját. A két szerzQ forrásaiból ötnek a megnevezését 
kérjük. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, június 10-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. számunk-
ban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i egy 90 éve szüle-
tett, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudománytörténész nevét adják. 
A név megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik forrás. 8. A szobába. 10. Területet kopárrá tesz. 11. 
FQnévképzQ, a -zat párja. 12. Gazdasági részterület. 13. Háló. 14. Nepáli rúpia 
(pénznem), röv. 15. Kiválasztószervben sóktól képzQdik. 17. Anyagi fedezet 
nagyüzem m_ködtetéséhez. 20. Klubtag! 22. Ha, angolul. 23. A fejére. 24. Az 
erbium vegyjele. 25. Olasz kisasszony. 29. Hepehupás. 30. Jesus Hominum 
Salvator, röv. 32. Agy, ész. 33. Nem illatosított hintQpor. 35. Bejglitöltelék. 36. 
Sínre fektetett vagonmegállító eszköz. 37. ElQadó, röv. 38. A másik forrás.

FÜGGQLEGES: 1. A harmadik forrás. 2. SportvezetQ, a testnevelés-
tudomány kiemelkedQ egyénisége (Ferenc, 1909–1980). 3. Korábbi japán 
számítógépmárka. 4. Fül, angolul. 5. Dél-baranyai község. 6. ... Moore; az 
Angyal alakítója. 7. IgeképzQ, az -ül párja. 8. Ilyen a pásztortáska termése 
is. 9. Et cetera, röv. 11. Régi eredet_ férfinevünk. 13. Esetleg. 16. Az 
1890-ben kiadott Magyar közmondások könyve szerkesztQje (Andor). 18. 
Bortároló hely. 19. A negyedik forrás. 21. Az ötödik forrás. 26. Dália is 
fejlQdhet belQle. 27. Belekezd mondanivalójának fQ témájába. 28. Bakonyi 
„kristályváros” lakosa. 31. Zoro komikustársa. 32. Teller ...; atomfizikus 
(1908–2003). 34. Local standard time (helyi idQ), röv. 36. Fél font!

A 18. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: RAINBOW; 
DEEP PURPLE; BLACKMORE’S NIGHT. A megfejtést beküldQk közül 

A TIT Budapesti Planetárium idén is indít 1 hetes csillagászati tábort 
8-14 éves gyermekeknek. A táborban a gyerekek a csillagászat, a fi zi-
ka és a matematika világába nyerhetnek betekintést játékos, interaktív 
formában. 

IdRpont: 2014. június 23-27. (5 nap)
Helyszín: TIT Budapesti Planetárium, Budapest. X. ker. Népliget.
Részvételi díj: 18 900 Ft. (A részvételi díj tartalmazza a kiállítások 

és múzeumok belépQdíjait, illetve a napi háromszori étkezést. Az ét-
kezéssel kapcsolatos speciális igényeket kérjük, jelezzék elQre.)

Programok: 
- interaktív csillagászati programok
- csillagászati elQadások
- vetélkedQk, csapatjátékok
- kirándulások: MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Kutató-

intézet, TIT Uránia Csillagvizsgáló, Természettudományi Múzeum.

Jelentkezés: Jelentkezni, valamint bQvebb információkat kérni a 
06-1-263-1811 (H-Cs 8.00-17.00, P 8.00-14.00) telefonszámon vagy 
a planetarium@planetarium.hu e-mail címen lehet. 

Jelentkezési határidR: 2014. június 16.

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Nyári napközis csillagászati tábor 
a Planetáriumban
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Veszprém, a királynék 
városa – Gizella király-
né és a veszprémi püs-
pökök királyné-koroná-
zási joga címmel nyílt te-
matikus és reprezentatív 
tárlat a veszprémi Boldog 
Gizella Főegyházmegyei 
Gyűjteményben, mely gaz-
dag betekintést nyújt a ma-

gyar állam, a magyar egyház és benne a ma már érseki 
székhelyként jegyzett Veszprém ezeréves múltjába.

A kiállítás a Szent István király által feltehetően első-
ként, vagy legalábbis az elsők között – egy XII. szá-
zadi oklevél tanúsága szerint 1001 körül – alapított 
veszprémi püspökség történelmi, művészettörténeti 
értékeit, jeles püspökeit mutatja be, illetve a veszpré-
mi püspök királyné-koronázási jogát, amelynek révén 
a megyeszékhely ma is a „királynék városaként” él a 
köztudatban.

A veszprémi püspök koronázási joga szokásjogon ala-
puló kiváltság volt, és Gizellának, Szent István király 
feleségének a veszprémi egyházhoz fűződő kapcsolatá-
ra vezethető vissza. Veszprém első szentegyházát a 
Szent Mihály-templomot (a mai bazilikát) középkori 
források szerint Gizella királyné alapította és liturgikus 
terének felszereléseiről is ő gondoskodott.

A gazdag tárlat október 31-ig látogatható.

Móra Ferenc születésének 135., 
halálának 80. évfordulóján 
őszig tartó rendezvénysorozat-
tal emlékezik egykori igazga-
tójára a Somogyi Károly Városi 
és Megyei Könyvtár. A Daru 
utcától a Móra Ferenc utcá-
ig című kiállítás, mely június 
28-ig látható, bemutatja a ma-
gyar irodalom egyik legsokol-
dalúbb és legnépszerűbb alko-

tóját: az ifjúsági írót, régészt, újságírót, könyvtárigazga-
tót, családapát, a sokszínű, humánus embert, akinek 
kedves történetei, eleven képei ma is megragadják az ol-
vasók fantáziáját.

„Angyali dolgokat tudott mondani hivatalából s po-
litikai, társadalmi és emberi bántalmainak mélységé-
ből. Gyöngyöket szólott, és csiszolt drágaköveket hul-
latott? Elment, és vele eltűnt a magyar irodalomból 
egy eredeti, sajátlagos, meghatóan őszinte s megille-
tően ragyogó magyar szín.” – írta Móráról Móricz 
Zsigmond.

A Móra-emlékév Somogyi-könyvtári programjai rész-
letesen a http://www.sk-szeged.hu/1590 internetes oldalon 
olvashatók.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A fotótörténet egyik ki-
emelkedő anyaga érkezik 
május végén a Nagymező 

utcába, a Capa Központba. A világ leghíresebb fotóügy-
nöksége, a Magnum Photos nagyszabású, új vándortár-
lata, a Kontaktok arra keresi a választ, hogyan kelet-
keztek a világhíró fotográfiák.

Az  augusztus 24-ig látható kiállítás a fotótörténet mára 
már klasszikussá vált fényképeinek születésébe és a kivá-
lasztás folyamatába avatja be a látogatókat. A kontaktokon 
az egymás után következő fotókat láthatjuk, úgy, ahogyan 
azok az eredeti filmtekercsen voltak. A kezdetekkor, Henri 
Cartier-Bresson alapító tag arról volt nevezetes, hogy a fiata-
labb tagok munkáját a kontakt csíkok alapján bírálta el. 
Különleges beavatási szertartás részesei lehetünk: ezeken a 
másolatokon pillanatról pillanatra nyomon követhetjük 
egy-egy klasszikus fotó keletkezését, a szemünk láttára 
bontakoznak ki azok a jelenetek, amelyeket a fotográfus a 
híressé vált kép előtt és után megörökített.

Az egyedülálló kiállításon mintegy 70 kontaktmásola-
tot láthatnak az érdeklődők a végleges képekkel együtt, 
az úgynevezett MAGNUM-fotográfusoktól. Történel-
mi események ikonikus fotói vannak a falakon a nor-
mandiai partraszállásról, az 1968-as párizsi diáklázadá-
sokról, Robert Kennedy temetéséről, a vietnami hábo-
rúról és a szeptember 11-i terrortámadásról, valamint 
politikusok, színészek, művészek és zenészek ismertté 
vált portréi is láthatók.

Időszakos kiállítás nyílt A 
bogárvilág csodálatos 
óriásai címmel a 
Lackenbachi-kas tély-
ban a Salzkammerguti 

Természettudományi Múzeummal együttműkö-
désben. 

A rovarok a több mint 350 000 eddig megismert faj-
tájával a Föld élővilágának legnagyobb állatfajai közé 
tartoznak. A július 1-ig látható vándorkiállítás a ro-
varok legszebb, legérdekesebb és legnagyobb egyedeit 
mutatja be.

A többszörösen kitün-
tetett, nemzetközi hírű 
állatpreparátor, Stefan 
Gratzer, a salzkammer-
guti Treffpunkt Natur 
múzeum vezetője ezeket 
a csodálatos lényeket di-
orámába foglalva, ter-
mészetes környezetük-
ben tárja a látogatók elé. 
Így nemcsak a forma- és színgazdag bogarakat csodál-
hatjuk meg, hanem megismerhetjük életterüket, többek 
között az Egyenlítő környéki trópusi esőerdők világát is.

Ezer éves múlt

Hatlábú óriásokA kedves Móra

Képek egymás után
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Trianon-metafórák
Vannak, akik a területek elvesztéséről, 
mások színmagyar tömbök elcsatolásá-
ról, és akadnak, akik a megcsonkított 
magyar haza fájdalmairól beszélnek. A 
tény, hogy az 1920-as trianoni béke kö-
vetkeztében Magyarország területe je-
lentősen megváltozott, a magyarok 
számára egyformán ismert. A mód 
azonban, ahogyan erről a tényről gon-
dolkodnak és beszélnek, eltérő.

Közös gyökerek
Az 1930-as évek közepén a vallási 
kultuszoknak egy új, modern hullá-
ma jelent meg Magyarországon, 
amelynek középpontjában – mára 
többnyire elfeledett – kortárs szemé-
lyek álltak: Bogner Margit vizitációs 
apáca, valamint Kaszap István és Tor-
ma Kálmán jezsuita novíciusok. 
Mindhárman nagyon fiatalon, hosz-
szú szenvedést követően hunytak el.

Selfi	e	és	a	nyelvészet
2013-ban a selfie kifejezést választották 
az év szavának az Oxford Dictionaries 
szerkesztői. A selfie önmagunk fényké-
pezését jelenti, jellemzően okostele-
fonnal vagy webkamerával, amit abból 
a célból készítenek, hogy feltöltsék va-
lamelyik közösségi oldalra. Maga a szó 
és a jelenség nemcsak az angol nyelvte-
rületen terjedt el.

A hátlapon
Májusi pereszke

A faj magyar neve a gomba megjelenési 
idejére utal. A népnyelvben ma is gya-
korta használt szentgyörgygomba elne-
vezés még pontosabban jelöli a gomba 
termőidejét, hiszen a májusi pereszke 
(Calocybe gambosa) már áprilisban is te-
rem. A hagyomány szerint az „igazi ta-
vasz” sárkányölő Szent György napján, 
április 24-én kezdődik. A falusiak ilyen-
kor hajtották ki először a jószágokat a 
legelőre, s ez idő tájt a gombát jól ismerő 
parasztemberek már májusi pereszkét is 
gyűjtöttek.

Közepes termetű gombafaj. Krémszí-
nű, okkeres kalapja sokáig domború, 
pereme behajló, elvékonyodó. Fehéres, 
tönkhöz nőtt, keskeny lemezeihez ké-
pest a kalap vastag, húsos, ezért a gomba 
– méretéhez képest – viszonylag nehéz. 
A termőtestnek jellegzetes lisztszaga 
van, ezt még inkább megtapasztalhat-
juk, ha a gombát megtörjük vagy ketté-
vágjuk. A friss gombának az íze is lisztre 
emlékeztet. 

A májusi pereszke réten, legelőn, füves 
területeken nő, de erdőben is előfordul. 
A termőtestek többnyire kör alakban: 
boszorkánykörökben jelennek meg. A 
körök mentén a fű sötétebb, haragoszöld 
színű, eltér a környezetétől.  Különösen 
réten, legelőn érdemes erre figyelni, hi-
szen így már messziről felfedezhetjük a 
gombák telepeit. Természetesen csak 
megfelelő időjárási körülmények között, 
kellő mennyiségű csapadék esetén talál-
hatunk itt termőtesteket. A májusi pe-
reszke jóízű, ehető gombafaj. Lomber-
dőben növő példányai esetleg összeté-
veszthetők a fiatalon még fehéres színű, 
súlyosan mérgező téglavörös susulyká-
val. Utóbbinak azonban kalapja jellegze-
tesen csúcsos, lemezei szürkésbarnák, 
termőteste idővel vörösre színeződik.

Kép és szöveg:
LOCSMÁNDI CSABA
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