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Kedves Olvasónk!
Február közepén, a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepélyes sajtótájékoztatóval hazánkban hivatalosan
is elindult a Fény Nemzetközi Éve.
Az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére, az
UNESCO támogatásával szervezett rendezvénysorozat öt
fő magyarországi pillére a tudomány, az oktatás, az
ipar, a művészet és a nemzetközi kapcsolatok. A tudomány témakörében elsősorban az MTA intézetei szerveznek programokat, művészeti területen többek között a Műcsarnok ad otthont kiállításoknak, rendezvényeknek. Az ipari pillér jelenlétével elsősorban a
„fényipar” képviselőit kívánják a program mellé állítani, az
oktatás terén pedig a tanórákon, iskolai rendezvényeken, különböző szervezésű versenyeken adnának hangsúlyosabb szerepet a fénynek.
Lovász László, az MTA elnöke a magyarországi megnyitón elmondta: az iskolákat, diákokat, tanárokat szeretné
mozgósítani a program. A kormány a Nemzeti Tehetség
Programból 10 millió forinttal támogatja a programsorozatot, a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pedig
30 millióval – mondta el a programokról tartott sajtótájékoztatón Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.
Kroó Norbert akadémikus, a Programbizottság elnöke ki290
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emelte: az egyes programokhoz ipari nagyvállalatok támogatása is kilátásban van. Az oktatási célú programjavaslatokat a rendezvény 24 intézményből álló partneriskola-hálózatán keresztül várják a szervezők. Réthelyi Miklós, a Magyar
UNESCO-bizottság elnöke pedig kiemelte: a fény az oktatás, az ismeretszerzés mindennapjaiban kiemelt szerepet játszik, elég csak arra gondolni, hogy naponta másfél milliárd
gyermek nem tud olvasni, tanulni sötétedés után, mert családjukban nincsen pénz a megfelelő világításra!
Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora előadást tartott a ELI-ALPS (Extreme Light Infrastructure
Attosecond Light Purse Source) projektről. A kísérleti berendezéseket befogadó rezgésbiztos épület csúcstechnológiával
épül fel 2015-ben, miközben Európa vezető lézerfizikai laboratóriumai már azokat az eszközöket fejlesztik, amelyeket
2016-tól itt tesztelnek. A várhatóan 2017-ben induló kutatások nemcsak az ultragyors fizikai alapfolyamatok, de a biológiai, orvosi és anyagtudományok terén is kiemelkedő
eredmények elérését teszik majd lehetővé. Két új világ fénye a
horizonton című előadásában Kiss L. László csillagász a Naprendszer kutatásának kiemelkedő eseményeiről beszélt.
A Fény Éve alkalmából az Élet és Tudomány ezen a héten
újdonsággal jelentkezik: a fényben rejlő navigációs lehetőségekről, égbolt-polarizációs jelenségekről indítunk sorozatot,
a cikkekhez kapcsolódó feladványokkal. Jó olvasást, sikeres
fejtörést kívánunk!
GÓZON ÁKOS

élő mikroorganizmusokat látványosan és egyben biztonságosan bemutatni úgy, hogy a mikroorganizmusok
életben tartásához ne legyen szükség
nagyszámú alkalmazottra.
A Micropia nemcsak múzeum, hanem tudományos platformként is
funkcionál. A láttatás és tapasztalat a
múzeum lényege, a látogató és a mikrobák közötti (legtöbbször pozitív)
kapcsolatra koncentrálva. A múzeum
felkelti az érdeklődést mikroorganizmusok iránt, egyúttal kapcsolatot épít
a széles közönség és tudomány között
– akár tapasztaltabb szakember, akár
fiatal amatőr a látogató.
A múzeum ötlete az amszterdami
Artis Royal Zoo igazgatójától, Haig
Balian-tól származik: „Az állatkertek
általában a természet egy kis részét mutatják meg, nevezetesen a nagyobb állatokat.
Ma, itt, mi a mikro-természetet akarjuk
láthatóvá tenni.” Balian szerint a mikrobák mindennapi életünkben betöltött
szerepét folyamatosan alábecsüljük,
amióta a holland Antoine van Leeuwenhoek megfigyelte először őket a
XVII. században. A mikroorganizmusok a földi élővilág legnagyobb

Miért ontják a csillagokat
a csillagontó galaxisok?

A csillagontó galaxisok nevüket
arról
kapták,
hogy a bennük
lévő gáz- és porfelhőkből szédületes iramban születnek új csillagok
– a csillagkeletkezési ráta az átlagos
spirálgalaxisokra (amilyen például Tejútrendszerünk is) jellemző érték (évenként néhány naptömeg) sokszorosát,
csúcsként akár még annak ezerszeresét
is elérheti.
A csillagászokat régóta foglalkoztatja, pontosan milyen körülmények teszik lehetővé az ennyire heves csillagképzést. Most, hogy választ kapjanak
erre a kérdésre, egy nemzetközi kutatócsoport a két éve üzembe állt Atacamai Nagy Milliméteres/szubmilliméteres
Hálózat (ALMA) rádiótávcsöveivel
tüzetesen megvizsgálta az egyik hozzánk legközelebbi csillagontó galaxis,
az NGC 253 (a csillagképről, amelyben
látható Szobrász vagy Sculptor néven is
ismert) néhány csillagképző felhőjének
összetételét és jellemző fizikai paramétereit (sűrűség, nyomás, hőmérséklet). Az eredményről az Astrophysical
Journal-ben számoltak be.
„Általánosságban elmondható, hogy minden csillag sűrű por- és gázfelhők belsejében
születik – mondta Adam Leroy, korábban a Nemzeti Rádiócsillagászati
Obszervetórium (NRAO), jelenleg
az Ohiói Állami Egyetem csillagásza, aki maga is részt vett a kutatásban. – Mostanáig azonban meglehetősen keveset tudtunk arról, hogy a különféle galaxisok gyakran több nagyságrenddel is különböző csillagkeletkezési
rátáját milyen kémiai és fizikai eltérések
magyarázzák.”
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musok a Petri-csészéken vagy a kémcsövekben szaporodnak, vagy megcsodálhatja a hírhedt Ebola-vírus óriás
makettjét. Az egyik lift plafonján az
óriásképernyő egy emberi szemre közelít rá, megmutatva az apró atkákat
a szempillákon. Aztán a kamera továbbnagyítja a képet, láttatva az atkán
élő baktériumokat, utána egy vírust
a baktériumon. „Egy biztos – mondta
Balian – aki itt járt, már soha nem fogja
ugyanúgy látni saját magát és a világot
mint korábban.”
BALOGH ISTVÁN

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

2014 szeptemberében Maxima
királynő vezette a Micropia – a
világ első mikroorganizmusokkal kapcsolatos múzeuma – megnyitó ceremóniáját Amszterdamban. A különleges múzeumot
az Artis Royal Zoo közvetlen
szomszédságában alakították ki 12 év
előkészület után. A tervezésben és kivitelezésben több kutatóintézet, egyetem, vállalat vett részt. A szerepet vállaló mikrobiológusok, múzeológusok,
világítástechnikusok, belsőépítészek,
kiállításszervezők és mikroszkópos
fotózással foglalkozó szakemberek elé
különleges kihívást állított a feladat:

számú képviselői: az élő anyag menynyiségének kétharmada tartozik ide.
„A mikrobák – baktériumok, gombák,
vírusok és algák – gyakran okoznak betegségeket, de egyúttal nélkülözhetetlenek
az egészségünkhöz, alapvető és növekvő a
jelentőségük az emberiség és a Föld jövője
szempontjából” – mondta Balian. „Ha
a mikrobiológia tudományát homály fedi
és csak néhány szakember számára elérhető, az érdeklődés soha nem fog növekedni.
Meg akarjuk mutatni, hogy a természetben minden mindennel összefügg, és hogy
a mikrobák mennyire alapvetőek ezekben
a kapcsolatokban.”
Mindenütt vannak mikrobák. Ezért
van szükség mikrobiológusokra
minden területen: többek között az
egészségügyben, mezőgazdaságban
és élelmiszeriparban, gyógyszergyártásban vagy akár a
bányászatban.
Mikrobákat
használunk új antibiotikumok
kifejlesztésére, mezőgazdasági terméshozamok növelésére,
bioüzemanyagok gyártására
és szennyvízkezelésre. A légkör oxigéntartalmának fele az
óceánokban élő mikroalgáktól
származik, gombák és baktériumok alakítják át az elpusztult állatokat és növényeket
új nyersanyagokká, míg az
emésztőrendszer baktériumai alapvetően szükségesek az emésztéshez.
Minden felnőtt ember 1,5 kilogramm
mikrobát hordoz a testében, illetve a
testfelületén. Ez mintegy 100 trillió
élőlény, 14 000-szer több, mint ahány
ember él a földön. „Tudja-e, hogy például az ön szájában 700 mikrobafaj él? Vagy
hogy a lábán 80 fajta gomba? Vagy hogy
a mobiltelefonja minden négyzetcentiméterén 25000 baktérium van?” – kérdezte a
riportert Balian.
A múzeum interaktív szkennere
megmutatja a látogatónak, hogy
mennyi mikroba él a testében, az
emésztőrendszerében, a bőrfelületén,
szájában, orrában, hónaljában vagy a
talpán. A vállalkozóbb látogató párok
a „Kiss-o-Meter” (csókmérő) segítségével megtudhatják, hogy egy csók
közben mennyi mikroorganizmus
„cserél gazdát”. A múzeum nagy része úgy néz ki, mint egy laboratórium
egy sor mikroszkóppal, a látnivalókat
óriási kivetítőképernyőkön jelenítve
meg. A látogatók speciális, kifejezetten
a Micropia számára készített 3D-mikroszkóp segítségével figyelhetik meg,
ahogyan a különféle mikroorganiz-

ASZTROFIZIKA

MIKROBIOLÓGIA

A világ els
mikrobiológiai állatkertje

Az NGC 253 galaxisra közel élb l látunk rá

Az ALMA kivételes érzékenysége és
felbontóképessége révén a csillagászoknak most először sikerült a galaxis szívében tíz különálló „csillagbölcsőt” megkülönböztetniük, amelyek a korábbi,
életlenebb felvételeken egybemosódtak.
Ezt követően a kutatók spektrálisan
feltérképezték a különféle molekuláktól származó sugárzások intenzitását a
csillagképző felhők belsejében, illetve
körülöttük, amiből meghatározható az
egyes molekulák sűrűségeloszlása. Ez
azért fontos, mert a különféle molekulák különböző feltételeket hoznak létre
a gázfelhők belsejében, illetve körü292
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Az ALMA hálózatának egy része éjjel
Az NGC 253 magjában az ALMA megfigyelései
alapján feltérképezett csillagképz terület hamis
színezés képén az aktív csillagbölcs ket (sárga)
ritkásabb, diffúz szén-monoxid burok (vörös)
veszi körül. Az ALMA adatait a Hubble- rtávcs
ugyanazon területr l, de a láható tartományban
készült felvételére vetítették rá.
(KÉP: B. SAXTON (NRAO/AUI/NSF); ALMA (NRAO/ESO/
NAOJ); A. LEROY; STSCI/NASA/ESA )

löttük. Például a szén-monoxid (CO)
viszonylag vastag, de kis sűrűségű burkokat hoz létre a csillagbölcsők körül,
miközben például a hidrogén-cianid
(HCN) a nagyon sűrű, aktív csillagképző régiókra jellemző. A ritkább
molekulák, mint például H13CN és a
H13CO+, csak a még sűrűbb régiókban
mutathatók ki.
Összehasonlítva a különféle molekulák koncentrációját, eloszlását és
mozgását tartományról tartományra, a
kutatóknak sikerült az adatokból kihámozni, hogy az NGC 253 csillagképző tartományaiban lévő por- és gázfelhők tömege is jóval nagyobb, sűrűsége
pedig mintegy tízszerese az átlagos
spirálgalaxisok csillagképző övezeteinek, emellett a gáz mozgása is sokkal
turbulensebb bennük.
Mindez azt sugallja, hogy a galaxisok
csillagkeletkezési rátái közti különbségek nem csupán az olyan, már korábban is ismert tényezőkből fakadnak,
mint a csillagok létrehozására alkalmas
por- és gázanyag mennyisége, vagy
a csillagbölcsők gyakorisága, hanem
maguk a csillagbölcsők is jelentős mértékben különbözhetnek egymástól a
csillagképzés hatékonyságában, amit
alapvetően a bennük lévő gázanyag
összetétele és sűrűsége határoz meg.
Mivel a Szobrász-galaxisban nagy tömegű gázanyag van viszonylag kis
térfogatban összezsúfolva, ezért ott
jóval nagyobb a csillagképzés hatásfoka, mint az átlagos spirálgalaxisokban,
amelyekben jellemzően a spirálkarok
ennél jóval kisebb sűrűségű területein
alakulhatnak ki csillagbölcsők.

2015/10

„A galaxisok csillagkeletkezési rátájában mutatkozó különbségek természetesen
hosszabb távon a galaxisok növekedésére és
fejlődésére is kihatnak – mondta Leroy. –
Emellett a továbbiakban azt is szeretnénk
kideríteni, hogy a csillagontó, illetve a normál rátájú galaxisok között vajon csupán
a csillagképzés ütemében mutatkozik-e különbség, avagy a különféle típusú csillagok
eloszlásában is eltérnek egymástól? Úgy
véljük, az ALMA megfigyelései révén erre
is választ kaphatunk majd.”
Forrás: public.nrao.edu/news/pressreleases/almastarburst-2015

PALEONTOLÓGIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Az ALMA üzembeállása ezen a
helyzeten sokat javított: nagy felbontóképessége lehetővé teszi, hogy vele
távolabbi galaxisokban is részletesen
megvizsgálják a csillagképző régiók
szerkezetét, összetételét, s a bennük
végbemenő folyamatok részleteit. E
lehetőség kihasználásának egyik első
demonstrációja a Leroy és munkatársai
által végzett vizsgálatsorozat, melynek során feltérképezték az NGC
253 galaxis magjában csillagokat
gyártó felhőkben lévő molekulák
összetételét, eloszlását és mozgásait.
Az NGC 253 a Szobrász (Sculptor)
csillagkép legfényesebb galaxisa,
amelyre közel élből látunk rá, s tőlünk mintegy 11,5 millió fényévre
van. A küllős spirálgalaxisok osztályába sorolható csillagontó galaxis,
amelyről már a Hubble-űrtávcső
megfigyelései nyomán korábban
megállapították, hogy magjában
számos szupernagy tömegű fényes
csillaghalmazt tartalmaz, amelyek
az ott jelenleg is folyó heves csillagképződésnek tulajdoníthatók. Viszonylagos közelsége tette lehetővé,
hogy most alaposabban is megvizsgálják ezt a folyamatot.

Félig vízi dinoszaurusz
a láthatáron

A kutatók szerint a már régóta
ismert Spinosaurus aegyptiacus lehet az első ismert,
valódi „félig vízi”
– szakszóval: szemiakvatikus –
életmódú dinoszaurusz. A hatalmas,
körülbelül 95 millió évvel ezelőtt, a
kréta időszakban élt ragadozó legújabb kövületei felfedték, hogy kiválóan alkalmazkodott a vízi környezethez. A kövületek arra is rávilágítanak, hogy ez a faj volt a Földön
valaha élt legnagyobb ragadozó dinoszaurusz, mely több mint 2,7 méterrel lekörözi a 10–14 méteres
Tyrannosaurus rexet.
A leleteket 2014 őszén publikálták
a Science magazinban. A Nizar Ibrahim, Paul Sereno (Chicagói Egyetem),
Cristiano Dal Sasso, Simone Maganuco
(Milánói Természettudományi Múzeum) és Samir Zouhri (II. Hassan
Egyetem, Casablanca) alkotta nemzetközi kutatócsoport felfedte, hogy
a Spinosaurus korábban ismeretlen, a
vízi életmódhoz való alkalmazkodások egész sorával rendelkezett. E tulajdonságaiban nagyban különbözött
a Spinosauridae család többi tagjától,
melyek alapvetően szárazföldi életmódjuk ellenére halevők voltak.

létre. A magas, vékony, pengeszerűen
lapított nyúlványokat tömör csont alkotta, bennük vérerek futhattak, rajtuk izmok tapadhattak. Ez arra utal,
hogy az állat e testrésze magamutogatásra, egyazon faj egyedei közti
(intraspecifikus) jelzésre szolgálhatott, nem pedig az állat testhőmérsékletének szabályozásában vett részt.
Ez a vitorla jó eséllyel akkor is látható
volt, amikor az állat testének minden
más része alámerült a vízben.

A Spinosaurus rekonstruált csontvázmásolata
Washingtonban, a „Spinosaurus: a kréta
elveszett óriása” cím kiállításon

A Spinosaurus aegyptiacus Stromer által felfedezett, majd 1944-ben odaveszett kövületei

rálypingvin csontjaiban. Lábai erősek voltak hosszú csontokkal
modellje
és hosszú, lapos karmokkal, hasonlóan
bizonyos ma élő, parti
madarakhoz. Ez azt
jelentheti, hogy a
Spinosaurusnak talán
(FOTÓ: UNIVERSITY OF CHICAGO FOSSIL LAB)
úszóhártyás lába volt,
mellyel
könnyebAz állat hosszú nyaka és masszív ben mozgott a saras, iszapos, vízi és
törzse előrehozta a test tömegközép- vízközeli közegekben. E dinoszaupontját, ami minden jel szerint gya- rusz farkában a csontok lazán kapkorlatilag ellehetetlenítette a száraz- csolódtak egymáshoz, ami lehetővé
földi két lábon járást, azonban jelen- tette a farok oldalirányú, hullámzó
tősen megkönnyítette a vízben való mozgását (hasonlóan a ma élő krokomozgást. Hosszú, erős mellső vég- dilfélékhez), ezzel hajtva előre az állat
tagjai voltak, hajlott, sarlószerű, éles testét a vízben.
karmokkal, melyek ideálisak voltak
A hátán óriási, meghosszabbodott
a csúszós halzsákmány megfogásá- csigolyanyúlványok meredtek, mera és darabolására. A Spinosaurusnak lyek egy vitorlaszerű képletet hoztak
Egy úszó Spinosaurus
csontvázának digitális

Nizarrék csapata – hogy megoldják
a Spinosaurus rejtélyét – néhány új lelet
birtokában megalkotta az állat csontvázának digitális modelljét. A kutatók
CT-scannerrel digitalizálták az összes
ősmaradványt, majd ahol tehették, kiegészítették azokat Stromer példányainak digitalizált rekreációival. A modell
hiányzó csontvázelemeit rokon fajok
leletei alapján pótolták ki.
A kutatók a létrehozott modell
alapján megalkották a Spinosaurus
csontvázának egy anatómiailag precíz, életnagyságú, háromdimenziós
másolatát. Amint a másolat elkészült, megmérték a fejétől a farka
végéig, alátámasztva számításaikat,
melyek szerint az állat több mint
2,7 méterrel hosszabb volt, mint a
Tyrannosaurus rex legnagyobb dokumentált példánya. Ám az állat
testarányai is szokatlanok voltak, a
végtagok arányai ugyanis a korai
cetfélék végtagjainak arányaira hasonlítottak, nem pedig a ragadozó
dinoszauruszokéira. „A Spinosaurus
egy bizarr evolúciós folyamatot reprezentál, mely felfedi, ahogy ragadozó
dinoszauruszok alkalmazkodtak a félig
vízi életmódhoz és uralmuk alá vonták
a kréta időszaki Észak-Afrikát.” –
mondta Cristiano Dal Sasso.
SZABÓ MÁRTON

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /1 0



293

KÉZB L

aránylag kis medencéje és rövid hátsó
végtagja volt erős izomzatú combbal.
Ezek a végtagok – a korai cetfélék
hátsó végtagjaihoz hasonlóan – megkönnyíthették a vízben való mozgást,
ellentétben a többi ragadozó dinoszaurusszal, melyek erős, hosszú hátsó
végtagjukat a szárazföldön járáshoz
használták.
A Spinosaurus csontjaiban nem volt a
ragadozó dinoszauruszokra jellemző, jól
fejlett velőüreg, hanem az ahhoz hasonló, úszást segítő módosulatok figyelhetők meg bennük, akárcsak
számos ma élő
állat esetében,
például a ki-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

A kutatócsoport leírása szerint a
Spinosaurusnak hatalmas, ferdén ülő
fogai voltak állkapcsai elülső szakaszán. E fogak elhelyezkedése és kúpos
alakja kiválóan alkalmas lehetett halak zsákmányolására. Fejtetője hátulsó
részén, annak középtengelyében kis
légzőnyílások ültek, melyek lehetővé
tehették, hogy az állat akkor is lélegezhessen, ha a feje nagy része a víz alatt
volt például vadászat közben.
Ugyancsak a koponya jellegzetességei azok a neurovaszkuláris nyílások,
melyek – hasonlóan a ma élő krokodilokhoz és aligátorokhoz – a megnyúlt
koponya orr felőli végén ültek. E nyílások nyomásérzékelő receptorokat tartalmazhattak, melyekkel tulajdonosuk
képes lehetett a víz mozgásait érzékelni, ezzel is hatékonyabban vadászni.

A Z E L M Ú LT E G Y M I L L I Ó É V É G H A J L AT V Á LTO Z Á S A I

PORRÁ LETT
JÉGKORSZAKOK
Az éghajlatváltozás folyamatának és a lehetséges jöv beli változásoknak az el rejelzése nem történhet meg a múltban lejátszódott események megismerése nélkül. A rég let nt id k porviharainak
lerakódásai fontos szerepet töltenek be mindebben. A hazánk területét is nagy vastagságban fed
hullóporos eredet löszrétegek segítségével az elmúlt egymillió év klímatörténetét tárhatjuk fel.
lső pillantásra több szempontból is
meglepőnek és ellentmondásokkal terheltnek tűnhet a cikk címe. Először is, ha a jégkorszakok porrá
– azaz semmivé – lettek hajdanán, hogyan is gondoljuk, hogy megismerhetjük, rekonstruálhatjuk őket? Másodsorban, a por és a porviharok sokkal inkább
társíthatók a forró és
száraz égöv sivatagjaihoz és Belső-Ázsia végeláthatatlan pusztáihoz, mint a jégkorszaPD 108708
kok fagyos-jeges körPUB-I 114496
nyezetéhez. Különben
is, nap mint nap arról
értesülünk, hogy szeretett bolygónk klímáját mi emberek éppen a melegedés és
a szélsőségessé válás irányába mozdítjuk el, és éppen a tavalyi 2014-es év
volt a rendszeres mérési eredmények-

E

kel rendelkező, 1880-ig visszadatálható
időszak legmelegebb esztendeje. Akkor
manapság nem éppen a porviharok kialakulásától és pusztító hatásaitól kellene
tartanunk? Részben igen. A szélerózió
hatására a légkörbe kerülő ásványi por
mennyisége ugyanis globálisan több
milliárd tonnára tehető évente és várhatóan ez az érték növekedni fog a jövőben, bár ez önmagában nem egy új keletű jelenség.
Szél szárnyán

A földtörténeti múlt bizonyos időszakaiban a légköri por mennyisége a mainak akár 15–20-szorosa is lehetett.
Ilyen időszakokat ismerünk a 2,6 millió
évvel ezelőtt kezdődött pleisztocén kor
utolsó 1–1,2 millió évében is. Ekkoriban
részben a Nap körül keringő Föld pályaelemeinek ciklikus megváltozása, a

légkör összetételének módosulása, részben pedig a kontinensek elhelyezkedése
miatt hosszabb-rövidebb időszakokra
nagy kiterjedésű, vastag jégtakaró borította Észak-Amerika, Európa és Ázsia
jókora részét.
A glaciálisok, azaz eljegesedések során
a szárazföldi jég őrlő és a fagyváltozékonyság kőzetaprózó hatására nagy
mennyiségben képződtek a szél által
könnyen szállítható finomszemcsés törmelékek, melyek a jégpajzs előterében
kialakult olvadékvizes síkságokon, valamint az eljegesedett magasabb hegységek törmelékkúpjain halmozódtak fel.
A jelenleg vízzel fedett kontinentális
perem fokozódó szárazra kerülése
következtében és a magasnyomású,
anticiklonális központok kialakulása
miatt az uralkodó szelek ereje, munkavégző képessége megnőtt. A jégtakarók

Löszök és löszszer üledékek eloszlása a jégkorszaki Európában, felt ntetve a mélységi és magassági viszonyokat is
(Pierre Antoine térképe alapján, a szerz által módosítva)
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Egynem , fakósárga lösz Dunaszekcs mellett

előteréből a gyérülő növényzet kevésbé
tudta kifejteni pormegkötő hatását, így
hatalmas mennyiségű ásványi por került
a „szél szárnyán” (eolikus folyamatok révén) a levegőbe.
Sárgaföld paleotalajjal

A forrásterületektől távolodva a szél
sebességének csökkenése miatt a poranyag kihullott, és jellemzően füves
pusztákon halmozódott fel; évente
alig néhány tized milliméter, ezerévente talán pár deciméter. Ám a föld-

történeti múlt jelenségei türelmesek,
olykor több tízezer éves periódusokkal
van dolgunk. Így némely helyen nagy
vastagságban halmozódhatott fel a
jégkorszakok poranyagából egy sajátos kőzet, a lösz, melyet
fakósárga színéről, rendkívül finomszemcsés alapanyagáról könynyen felismerhetünk. Az apró,
10–50 mikrométer (0,01–0,05 milliméter) átmérőjű, döntően kvarcból,
földpátból, kalcitból, dolomitból és
agyagásványokból álló szemcséket
kalcit cementálja össze. Földünk szárazföldjeinek mintegy 10 százalékát

borítják löszök, hazánk területének
pedig csaknem harmadán megtalálhatjuk.
A Duna-völgy alföldi szakaszán, a
Mezőföld 50–60 méteres vastagságú
üledéktakarója a magaspartok függőleges falaiban bukkan felszínre, például
Paks, Dunaföldvár, Dunaszekcső térségében. Tovább délre, a határainkon túl
Stari Slankamen (Szalánkemén),
Surduk (Szurdok) és Batajnica löszsorozatai ismertek a legjobban. A Duna–Tisza köze déli részén a Bácskai-löszhát lerakódásai emelkednek az árterek szintjénél 20–30 méterrel magasabbra, míg

Hazai lösz–paleotalaj sorozatok összevetése mélytengeri üledékek, antarktiszi jégmagok paleoh mérsékleti és pormennyiség-görbéivel, kínai
löszök átlagos szemcseméretével és a szél által szállított, a Csendes-óceánban lerakódott üledékekkel (A SZERZ GRAFIKÁJA)
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a

b
Paleotalajokkal tagolt, nagyvastagságú

löszsorozatok Paks (a), Batajnica – Szerbia (b)
és Villány (c) térségében
(A SZERZ

FELVÉTELEI)

a Tisza mellett a Titel-fennsík 50 méteres rétegsora mutat impozáns látványt.
Közelebbről szemügyre véve azonban
érdekes jelenséget figyelhetünk meg a
csaknem egynemű löszsorozatokban: a
fakósárga üledékeket vékony, néhány
tíz centiméteres sötétebb, barnás, vöröses sávok tagolják. A sötétebb horizontok az eljegesedéseket tagoló felmelegedési időszakok – az interglaciálisok –
képződményei. Ezekben az időszakokban a belföldi jégtakaró visszahúzódott
a pólusok irányába és a jégkorszaki klímát felváltotta egy melegebb-nedvesebb periódus, melynek viszonyai a manapság uralkodó éghajlat jellemzőihez
hasonlók. A korábban felhalmozódott
löszök legfelsőbb rétegei a mállási folyamatok hatására talajokká alakultak.
A pleisztocénre jellemző ciklikus éghajlatváltozások következtében azonban néhány ezer, olykor néhány tízezer év után
újból beköszöntött a zord, hideg jégkorszak és ismét a porfelhalmozódásé és a
löszképződésé lett a főszerep. A korábban
létrejött talajok betemetődtek, őstalajokká (paleotalajokká) váltak és lösz rakódott
rájuk. Ezek a periódusok váltották egymást újra és újra, míg kialakultak a löszrétegek és a paleotalajok egymással váltakozó, nagyvastagságú sorozatai.
Az egyes paleotalajok Magyarországon sajátos nevezéktan alapján lettek
beazonosítva. A hazai löszkutatás egyik
legnagyobb alakjának, Pécsi Mártonnak
a rendszerében egy-egy talaj neve annak a feltárásnak a nevéből származik,
ahol a legjobban kifejlődött változata
található. Így a hazai paleotalajok között megtalálhatjuk a Mende Felső
(MF), a Basaharc Dupla (BD), a Basaharc
Alsó (BA), a Mende Bázis (MB) vagy
éppen a Paks Dupla (PD) elnevezésű talajokat. E talajoknak a rétegsorban való
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elhelyezkedésük alapján egy, a magyarországi viszonyokat jól tükröző általánosított rétegsort állíthatunk össze. Ez
az elvi rétegsor az eljegesedések porfelhalmozódásához kapcsolódó löszképződést, valamint a melegebb időszakok
talajképző időszakainak minden egyes
mozzanatát rögzítette számunkra.
Mélytengeri archívumok

A folyamatosan fejlődő mérési módszerek segítségével viszonylag jól meg tudjuk határozni az egyes rétegek korát. A
minél precízebb kormeghatározáshoz a
sokkal pontosabb adatsorokat tartalmazó mélytengeri üledékekkel és antarktiszi jégfuratokkal történő párhuzamba állítás nyújthat támpontot. A löszökkel ellentétben ezek az üledékek
környezetüknél fogva és felhalmozódási körülményeikből adódóan az elmúlt mintegy 800 ezer év éghajlatváltozásainak legpontosabb archívumai.
A jégfuratok levegőbuborékainak, valamint a mélytengeri lerakódások apró
mészvázainak oxigén- ( 18O) és deutérium- ( D) méréseiből a múltbéli hőmérsékleti viszonyok megváltozását rekonstruálhatjuk. Ennek hátterében az a
felismerés áll, hogy a különböző atomsúlyú oxigén- és hidrogénizotópok
megoszlása hőmérsékletfüggő.
A globális referenciagörbékkel történő
összehasonlítás révén az ezekben a sorozatokban található, szintén hullóporos
eredetű horizontokkal is korrelálhatjuk a
hazai löszöket. Így vált egyértelművé,
hogy a jégkorszakok idején bolygószerte

2015/10

megnövekedett a légköri porkoncentráció. A legteljesebb, az egyes helyeken
350–400 méteres vastagságot is elérő kínai löszsorozatokkal történt összehasonlítás révén a felmelegedési időszakok hasonlóságait fedezhettük fel. Bizonyos, az
átlagosnál melegebb és hosszabb
interglaciálisok során fejlettebb és vastagabb talajok alakultak ki a Kárpát-medencében és a kínai Lösz-fennsíkon egyaránt, tükrözve, hogy a felmelegedési
időszakok sem voltak egyformák.
Porban az igazság

A hazai löszsorozatok kutatási eredményei rámutattak, hogy rétegsoraink kialakulása nagyvonalakban hasonló körülmények között ment végbe, mint a
többi jégkorszaki, hullóporos eredetű
üledéksor. A magyarországi lösz–
paleotalaj-sorozatok komplex elemzésével az elmúlt mintegy 1 millió év őskörnyezeti változásait ismerhetjük meg.
A poranyag származási helyének azonosításával és a felhalmozódott üledék
szemcseméretének változásaiból a glaciális időszakok uralkodó szélirányait és
szélsebességeit, az interglaciálisok során
képződött paleotalajok talajtani és geokémiai elemzésével a felmelegedési időszakok hőmérsékleti és csapadékviszonyait, a pollen és őslénytani leletek alapján pedig a hajdani környezeti és ökológiai körülményeket tárhatjuk fel.
Hozzájárulva mindezzel a múltbéli éghajlati és egyéb környezeti változások
kialakulásának mélyebb megértéséhez.
VARGA GYÖRGY

A P P O N Y I A L B E RT K U LT U S Z A

HALÁL GENFBEN
Gróf nagyapponyi Apponyi Albert az Osztrák-Magyar Monarchia és a Horthy-kori Magyarország egyik
legérdekesebb politikai figurájának tekinthet . Életének több mint hatvanegy esztendejét töltötte
aktív politizálással. Több mint egy tucat – többnyire ellenzéki – pártban megfordult, a parlament képvisel házának elnöke, vallás- és közoktatásügyi miniszter, az Interparlamentáris Unió tagja és
magyar csoportjának elnöke, az els világháborút lezáró béketárgyalásokon a magyar delegáció
elnöke, majd a Horthy-korban Magyarország f delegátusa volt a Népszövetségnél.

G

róf nagyapponyi Apponyi
Albert (1846-1933) liberális
vonásokkal átitatott katolikus, nacionalista, konzervatív hatvanhetes, majd negyvennyolcas nézeteket vallott. Számtalan kitüntetésben részesült, egyetemek díszdoktori
címét viselte, jó néhány egyesület elnöki tisztségét betöltötte. Magyar
egyetemek még életében ötször jelölték béke Nobel-díjra a nemzetközi
pacifista mozgalomban való szerepe
miatt. Több nyelven beszélt és kiváló
szónoknak számított. A Horthy-korban a Habsburg-restauráció pártján
állva legitimista nézeteket vallott a
jogfolytonosság elve alapján. Nemzetközi és hazai fórumokon képviselte a revizionizmus eszméjét, ennek
jegyében bontakozott ki országos
kultusza Trianon után.

latkozataikat elküldték Apponyi
özvegyének és fiának. Az elhunytat
méltató szavaikat a napisajtó közvetítette az újságolvasó közvéleménynek. Hindenburg német birodalmi
elnök, más államfők és népszövetségbeli vitapartnerei elismerő szavakkal illették a halottat. A külföldi méltató szavak Apponyi nemzetközi tevékenységének, pacifista
eszméinek szóltak. A magyar sajtó
és a politika szereplői ugyanakkor a
revizionizmus eszméje köré fonták
megemlékező szavaikat.

Genfben felállított ravatala előtt
tiszteletét fejezték ki a Nemzetek
Szövetségnek vezető politikusai,
valamint az ifjú Habsburg Ottó
királyi herceg – a legitimisták reménysége – is eljött leróni kegyeletét. „Elmulása ott a világ-arénában
igazi vértanu halál. És mindenkiben
rádöbben a lelkiismeret: az ügy, amelyért ilyen kitartással, lelkesedéssel
még a sír szájánál is küzdenek, csak
igazságos lehet” – nyilatkozta a legitimista beállítottságú Magyar
Néplap publicistája.

Apponyi megérkezik a béketárgyalásokra, 1920

Gyászlobogók

Amikor a nyolcvanhat esztendős
gróf 1933 januárjában megérkezett
Genfbe a Nemzetek Szövetségének soron következő ülésére, már
tüdőgyulladásban szenvedett, ráadásul a svájci városban még az
influenzát is elkapta. Szervezete
ennek már nem tudott ellenállni.
Napokig tartó agóniáját a sajtó
közvetítette, így Magyarországon
mindenki felkészülhetett halálára.
Február 7-én délután a rádió bejelentette halála hírét.
Budapestet és Jászberényt – mely
utóbbi városnak több mint ötven
évig volt országgyűlési képviselője
– szinte azonnal és spontán módon
ellepték a gyászlobogók, több városban órákig szóltak a harangok.
Halálának hírét felkapta a világsajtó. Külföldi politikusok részvétnyiÉLET
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Apponyi Albert a nyolcvanas éveiben

A képviselőház és a felsőház emlékének külön ülést szentelt. A szónokok – saját politikai nézeteikből
kiindulva – Kossuth Lajos, vagy
éppen Deák Ferenc örököseként
példálóztak Apponyi pályafutásával. Budapest főváros közgyűlése
és Jászberény képviselő-testülete
szintén tartott rendkívüli ülést,
hogy emléke előtt tisztelegjen, mivel korábban mindkét város díszpolgárai sorába emelte Apponyit.
Mussolini 4 méteres
koszorúja

A Gömbös-kormány gondoskodott a temetési szertartás lebonyolításáról és költségeiről. Különvonat hozta haza a tetemet. Bécsben
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megállt a szerelvény, hogy
az osztrák kancellár tiszteleghessen a koporsó előtt. A
magyar városokban a vonatot gyászoló tömegek koszorúkkal és emlékbeszédekkel fogadták. A fővárosba érkező koporsót az
Országház kupolatermében
ravatalozták fel. A következő napokban körülbelül negyedmillió ember haladt el
előtte, leróva tiszteletét. Az
olasz diktátor, a megalomániás Mussolini 4 méter átmérőjű koszorút küldött
ebből az alkalomból.
A temetés napján a hercegprímás celebrálta a parlamentben a gyászmisét az
ország közjogi méltóságai
jelenlétében. A budavári
Koronázó Főtemplomban
(a mai Mátyás-templomban) helyezték végső nyugalomra – ez volt egyébként Apponyinak a plébániatemploma, aki a budai
várban lakott. Az odavezető úton tömegek álltak sorfalat a hatlovas halottaskocsinak, amelyet a magyar
közéleti elit nagy része végigkísért. Jászberény városa
250 fős delegációval képviseltette magát a szertartáson és elhozták magukkal
Lehel vezér kürtjét is. A felravatalozást és temetést királyi pompával rendezték
meg, ez is Apponyi kultuszát erősítette. Győr, Hatvan,
Nagykanizsa, Pécsvárad, Sárvár,
Sopron, Veszprém városaiban engesztelő szentmisét celebráltak. A
párizsi magyar közösség is tartott
misét az elhunyt lelki üdvéért.
1920. január 16-án Párizsban az
első világháborút lezáró, Magyarországra nézve igazságtalan békefeltételek ellen mondta el Apponyi
a híres védőbeszédét. Halála után
Csekonics Iván gróf nyilatkozott
úgy a Nemzeti Újságnak, hogy ezt
a beszédét foglalják törvénybe.
Ötletét persze senki nem vette komolyan. De Apponyit a tisztelői világtörténelmi nagyságként aposztrofálták. Nem szerénykedtek a történelmi összehasonlítások mellett
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az államférfiúi nagyság kifejezésekor a földrajzi párhuzamokkal,
amikor azt mondták: „A Tátrák helyett rá tekintettünk fel”. De szívesen
éltek természetrajzi metafórákkal
is: „A magyar erdő legbüszkébb, leghatalmasabb tölgye dőlt ki vele” – írta a Vasvármegye című lap újságírója.
Egy évvel halála után a Magyar
Külügyi Társaságnak a parlamentben lévő tanácstermében leleplezték
arcképét, amit Veress Zoltán festőművész készített. A portrékészítés
költségeire nyolcvanhatan 1077
pengőt gyűjtöttek össze. A leleplezési ünnepség Apponyi Albertné és
a lánya, Pálffy István grófné jelenlétében, több mint nyolcvan meghívott vendég – volt kormányfők,
miniszterek, államtitkárok, tábornokok, egyetemi tanárok, tudományos akadémiai, parlamenti, fővárosi vezető tisztségviselők, diplomaták – előtt zajlott le. Apponyi a
haláláig elnöke volt a Szent István
Akadémiának, ez a szervezet is
évente tartott róla megemlékezést.
Stróbl Zsigmond megalkotta
mellszobrát, amely a Magyar Tudományos Akadémián a mai napig
ki van állítva a többi vallás- és közoktatásügyi miniszter szobrának
társaságában. Maróti Géza szintén
szobrot készített róla. Portréját elhelyezték a Nemzetek Szövetsége
közgyűlésének genfi üléstermében. Halálának helyszínén emléktáblát avattak. Abonyban 1934-ben
állítottak neki szobrot. Emléktáblát lepleztek le halála után Jászberényben, majd ugyanitt is szobrot
emeltek tiszteletére.
Serlegbeszédek

1937-ben megalakult az emlékét
őrző Gróf Apponyi Albert Társaság. Ezt a szervezetet a legitimista
nézetű Nemzeti Néppárt finanszírozta. Alapszabálya leszögezte: „A
Társaság célja Gróf Apponyi Albert
emlékének, szellemének, elveinek
ápolása és ébrentartása. (…) Eszközei: előadások, vitaestek, ünnepélyek,
összejövetelek rendezése”. Minden
esztendő februárjában, Apponyi
halálának évfordulója körüli napokban emlékestet rendezett a
Társaság, ahol tiszteletére serlegbeszédet tartottak. A Társaság

ÉT-ETOLÓGIA
A skót tájszólást is
megtanulják a csimpánzok

Az éberhárdi kastély ma

rangjára utal, hogy ezeket az esteket a Gellért Szálló Márványtermében, vagy a Nemzeti Kaszinó
helyiségeiben rendezték meg.
Serlegbeszéddel egybekötött lakomát addig Széchenyi István, a
legnagyobb magyar, gróf Tisza
István és Wekerle Sándor miniszterelnökök, Semmelweis Ignác orvos, Károlyi Sándor agrárius vezér
és a Corvin Rend gyűlésein Hunyadi Mátyás király emlékére tartottak.
Ez a divatirányzat az Apponyi-kultuszt sem kerülte el. Halálának évfordulóin a Budai Katolikus Körben
és a Jászberényi Kaszinó Egyesületben is tartottak serlegbeszédeket. A
Horthy-korban az Országház épületében működött az Országgyűlési
Múzeum, amelyben tőle származó
tárgyakat állítottak ki, végül még
külön szobát is berendeztek emlékére, amely az Apponyi-terem nevet
viselte. Több településen utcát, vagy
teret neveztek el a grófról.
A megemlékező beszédekben és
pamfletekben a kultusz folyamatosan visszatérő elemei voltak Apponyi szónoki képességei, széles
körű idegennyelv-ismerete, 1920as védőbeszéde, népszövetségbeli
szereplése, pacifista és legitimista
eszméi. Monarchiabeli politikai
pályafutásának részleteiről nem
beszéltek kultuszának ápolói, hiszen az életútnak az volt a nemze-

tet megosztó fejezete, és mint
ilyen, nem lehetett integratív részese az egységes nemzeti emlékezetnek.
Az első bécsi döntés eredményeként 1938-ban a Felvidék egy részét visszacsatolták Magyarországhoz, Apponyi Albert családi fészkével, Éberhárddal (ma Malinovo)
együtt. Özvegyének végakaratából mindkettejük földi maradványait ideszállították, és a család által még az 1870-es években épített
neogótikus sírkápolnában helyezték el 1942-ben.
Halálának tizedik évfordulója alkalmából Kerekesházy József kiadta Apponyiról szóló könyvét,
mindeddig az egyetlen, az egész
életutat összefoglaló kötetet, igaz
ezt a kultuszépítés jegyében írta,
nem használt hozzá levéltári forrásokat, kritikátlanul felnagyította
Apponyi pozitív vonásait és a történelmi hűséggel sem törődött.
Kultusza a második világháború
után egy pillanat alatt megszűnt.
A nevét viselő szervezeteket feloszlatták, a közterületek új elnevezést kaptak. A monarchiabeli Magyarország reprezentatív alakja,
arisztokrata nagybirtokos, katolikus, konzervatív, legitimista, nacionalista, revizionista politikus
1945 után feledésre lett ítélve.
ANKA LÁSZLÓ

A csimpánzok más-más hanggal jelölnek bizonyos táplálékféleségeket. Külön
jelük van az almára is, ha ezt hallatják, a
többiek odanéznek az almára. Történt,
hogy az edinburgh-i állatkert csimpánzaihoz Hollandiából érkezett egyedeket
költöztettek. A kutatók meglepetten tapasztalták, hogy a holland majmok, miután barátságot kötöttek a helyiekkel –
de csak az után -,
átvették azok „almahangját”. Az izgatottnak tűnő, magas, éles hangsor
helyett már ők is
mély röffentésekkel fogadták a gyümölcsöt.
Természetesen azt már korábban is
észrevették a kutatók, hogy az állatok
hangjelei nem egyformák, de ezt az izgalmi állapotuk eltéréseinek tudták be.
Biztosak voltak benne, hogy a csimpánzok nem képesek szándékosan
kontrollálni a tárgyakra vonatkozó
hangjelzéseiket – ezt tartották az emberi és az állati nyelvek egyik jelentős
különbségének. A holland és az
edinburgh-i csimpánzok hangjainak
és viselkedésének elemzésével azonban egyértelműen kiderült, hogy a két
csoport hangjai nem azért különböztek összeköltözésükkor, mert a hollandok jobban szeretik az almát (tényleg
jobban szeretik), hanem azért, mert
korábban más jellegű hangsort társítottak hozzá. Ez szaknyelven szólva
azt jelenti, hogy a csimpánzok is referálhatnak külső tárgyakra szociálisan
elsajátított szimbólumokkal (amik
embereknél többnyire szavak). Valószínűleg 5-7 millió éve élt közös ősünk
is már birtokában volt ennek a nyelvi
képességnek.
Igazán izgalmas volna azt is kideríteni, hogy mi készteti a csimpánzokat az
alkalmazkodásra. Azt szeretnék, hogy
jobban megértsék őket csoporttársaik,
vagy egyszerűen csak szeretnének jobban hasonlítani a barátaikhoz?
Kubinyi EniKő
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INTERJÚ SEBESTYÉN ÁGNESSEL

Már az ókori rómaiak is – így hangzik egy gyakori szófordulat, ami a mi esetünkben is igaz, mivel már a
rómaiak is használtak ólomvezetékeket. Egyes régi
építés épületekben még manapság is ilyen csövek
vannak, ami azért jelent gondot, mert az ivóvízbe beoldódó ólomnak káros egészségügyi hatása van, f ként
a gyerekekre nézve. Sebestyén Ágnes, az Országos
Környezetegészségügyi Intézet Vízhigiéniés osztályának biomérnöke a települések ivóvizének ólomszintjét
kutatja – err l beszélt az Élet és Tudománynak.

– Milyen egészségügyi problémát
okozhat, ha ólommal szennyezett
az ivóvíz?
– Az ólom egy toxikus nehézfém,
amelynek az egészséghatásai régóta
ismertek. Gátolja a vérben az oxigén
szállításáért felelős hemoglobin termelődését, illetve különböző enzimes folyamatokat, emellett az idegrendszerre lehet toxikus, azaz mérgező. Az ivóvízben előforduló határérték feletti ólomkoncentráció
első sorban a gyermekek mentális
fejlődésére gyakorolhat káros hatást.
Egyébként bármilyen forrásból történő bevitel megemeli a vérólomszintet, és ezen keresztül fejti ki a ha-
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tását. A kutatók a magas vérólomkoncentrációkkal hoznak kapcsolatba
különböző káros egészségi hatásokat.
Nagy mennyiségű szakirodalom foglalkozik ezen témával. Kimondottan
a víz ólomtartalmának egészségi hatásával kevesebb tanulmány foglalkozik, de például arra is található irodalom, hogy a különböző vízólomkoncentrációk a vérólomszintet
mennyire befolyásolják.
– Van-e határérték a víz ólomtartalmára Magyarországon, illetve nemzetközi szinten?
– Hazánkban az ivóvíz minőségére
vonatkozó paramétereket kormányrendelet határozza meg. Ez a kormányrendelet, illetve a benne
lévő előírások az Európai Uniós ivóvíz-irányelven alapulnak. Mind a kettő jelenleg 10
mikrogramm/literes határértéket határoz meg az ólomra
vonatkozóan. 2013 decemberéig mind a kettő – tehát az
Európai Uniós és a magyar –
rendelet is tartalmazott egy
ideiglenes határértéket, amely
25 mikrogramm/liter volt. Az
Egészségügyi Világszervezet
(World Health Organization,
WHO) ivóvízminőségre vonatkozó útmutatója is a tíz
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mikrogramm/litert határozza meg
irányértékként. Ugyanakkor az
egészséghatás szempontjából nem
csak határérték alatti és feletti eredményeket különíthetünk el, a biológiai hatás folyamatosan fokozódik a
koncentráció növekedésével.
– Mennyire tudják betartani a szolgáltatók ezeket az új határértékeket?
– El kell mondani, hogy a nem megfelelő ólomtartalom okát a legtöbb
esetben nem a szolgáltatónál kell keresni, hanem inkább az épületek belső
hálózatában esetlegesen még jelenlévő
ólomcsövek okozzák a fő problémát.
Egyébként nem maga a határértékváltozás okozta a fő problémát: ahol a
koncentráció meghaladta az új határértéket, ott sok esetben a régit is meghaladta. A megfelelőséget igazoló
monitorozási rendszeren alapuló országos ivóvíz-minőségi adatbázisban
található eredmények alapján az elmúlt években az új, 10 mikrogramm/l
határértéket tekintve átlagosan 1,6%
volt a nem-megfelelőség, míg a 25
mikrogramm/l tekintetében 0,2%.
– Egy ehhez kapcsolódó kérdés: melyek az ólom vízbeli előfordulásának
fő forrásai?
– A legfőbb forrást a régi városmagokban, régi épületekben jelen lévő
ólomcsövek jelentik. Sok helyen eze-

ket nem cserélték ki, most is ott vannak, és sok esetben akár a ház-, vagy
lakástulajdonos sem tud róluk. Ezen
kívül szóba jöhetnek egyéb fémszerelvények, rézötvözetek, akár a csaptelepnek a rézötvözete, de akár bizonyos PVC-anyagok is, ahol ólomtartalmú stabilizátort használnak. Öszszességében mindenképpen a régi
ólomcsövek jelentik a fő forrást.
– Milyen területi eloszlást lehet tapasztalni az ólommal kapcsolatban?
– Elég nehéz meghatározni, hogy
mely területek érintettek, inkább a
házak, illetve a városrészek vízelosztó hálózatának a kora lehet egy
indikátor, ami utalhat arra, hogy
ólomcső lehet jelen. Pont emiatt egy
települést elég nehéz jellemezni annak tekintetében, hogy a vize az
ólom szempontjából kifogásolt
vagy nem. Ráadásul az ólomkoncentráció egy épületen, de akár egy
lakáson belül is jelentősen változhat.
Ez napszaktól is függ, például a
stagnálási idő miatt. Nem mindegy,
hogy az elutazást követően isszuk
azt a vizet, vagy egy átlagos nap folyamatos használat után.
– Mekkora a kifogásoltsági arány?
– Amit az Európai Uniós irányelv és
a kormányrendelet is előír, egy úgynevezett megfelelőségi monitorozási
rendszer, ami alapján a többi kémiai,
biológiai és mikrobiológiai paraméterekkel együtt az ólomnak a vizsgálati gyakoriságát is meghatározzák a rendeletek. Ezen monitorozási rendszer alapján egy-két százalékos
kifogásoltsági arányról beszélhetünk.
Ezen kívül beszélhetünk úgynevezett feltáró monitorozásról is, amely
egy adott paraméterre (pl. az ólomra) vonatkozóan vizsgálja az érintett területeket, illetve az ebből
adódó közegészségügyi kockázatot.
Egy szakdolgozat kapcsán 2013 végén célzottan régi épületekben található magánlakásokból, illetve
gyermekintézmények csapvizéből
vettünk mintát. Előbbiből hatvanat,
utóbbiból húszat vontunk be a vizsgálatba. Véletlen időben vett csapnyitást (Random Daytime RDT)
alkalmazva, előzetes folyatás nélküli csapnyitási mintavételezést használtuk, illetve egyperces folyatás
után vettünk mintát. A magánlakásokat tekintve hatvanból harmincöt

Egy grafitküvettás atomabszorpciós spektrométer
(KÉP: HTTP://WWWBRR.CR.USGS.GOV/PROJECTS/GWC_CHEMTHERM/LAB)

esetnél mértünk tíz mikrogramm/
litert meghaladó koncentrációt, az
egyperces folyatás után pedig 28
esetben. A gyermekintézményeknél 20 vizsgált intézményből hathat esetben volt kifogásolt a csapnyitás, illetve a folyatás után vett
vízmintának az ólomtartalma. Kiemelném, hogy volt olyan óvoda,
ahol az RDT során kapott érték
273 mik rogramm/liter volt, ami
lényegesen magasabb, mint a határértéket jelentő tíz. A magánlakások esetén a legnagyobb koncentráció 424 mik rogramm/liter
volt. Azt azért el kell mondani,
hogy ez egy hosszabb ideje nem
használt lakás volt. Ami még érdekes volt az eredményeket tekintve,
hogy külön vettük azokat az épületeket, ahol felújították a vízhálózatot, és amelyeknél nem. A felújított vízhálózattal rendelkező lakások 31%-nál csökkenés mutatkozott a folyatás hatására, a
felújítatlan vízhálózattal rendelkező lakások 74%-ánál nem fordult
elő csökkenés, tehát a különbség
jelentős. Ahogy az eredmények is
mutatják, a legtöbb esetben már az
is jelentősen csökkenti az ólomtartalmat, ha fogyasztás előtt 1 percig
folyatjuk a vizet. Erről mi is igyekszünk minden esetben tájékoztatni
a fogyasztókat.

– Hogyan mérik a laborban az ólom
koncentrációját?
– A leggyakrabban használt műszeres berendezés a GFAAS (grafitküvettás atomabszorpciós spektrométer). Itt egy grafitkemencében magas hőmérsékletre történő hevítéssel a mintát atomizálják, majd a
meghatározandó elemre specifikus
hullámhosszú fénnyel besugározzák. Csak az adott, meghatározandó atom tudja elnyelni az adott hullámhosszú fényt, így a kezdeti
fényintenzitás és a detektoron lévő
fényintenzitás különbsége arányos a
minta koncentrációjával. Az ICPAES vagy OES (induktív csatolású
plazma atomemissziós spektrometria, vagy más néven induktív
csatolású plazma optikai emissziós
spektrometria) esetén az atomok
gerjesztése, ionizálása argongázból
előállított plazma segítségével történik – a mintát a plazmába adagolják, a minta atomjai, molekulái a
plazmában található ionos anyagokkal ütköznek, így gerjesztődnek, ionizálódnak. Ezek az adott
elemre jellemző elektromágneses
sugárzást bocsájtanak ki, ennek az
intenzitása arányos az elem koncentrációjával. Egy további módszer az ICP-MS (induktív csatolású
plazma tömegspektrometria).
BAJOMI BÁLINT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

HOGYAN TALÁLJUK MEG
A ZSÁKHOZ A FOLTOT?
A molekuláris dokkolás a számítógépes kémia egyik leggyakrabban alkalmazott módszere. Az 1980as években kezdték el széles körben alkalmazni, amikor a személyi számítógépek teljesítménye is
feln tt már a feladathoz, a módszer ugyanis meglehet sen számításigényes feladat.
olekuláris dokkolást nagyon
sokféle molekulával el tudunk végezni, azonban a
legfontosabb és legelterjedtebb ágazata a különféle ligandok dokkolása
receptorfehérjékhez. Ez a terület rendkívül nagymértékben hozzájárul a
gyógyszerkutatáshoz, mivel megfelelő számítógépes teljesítménnyel egyszerre akár több száz potenciális
gyógyszerhatóanyag kötődését lehet
szimulálni egy adott cél receptorhoz.
Ezáltal rengeteg időt, energiát és
pénzt meg lehet spórolni a laboratóriumi kísérleteken. De hogyan lehet ezt
egyáltalán szimulálni? Mi alapján
dönti el a számítógép, hogy hogyan
dokkoljon egy ligandot egy adott receptorhoz?
A molekuláris dokkolás során egy
dokkolóprogrammal számolják ki a
ligand és a receptorfehérje megfelelő
kötődését, kölcsönhatását a már ismert atomi koordinátáik (adott atom
elhelyezkedése egy háromdimenziós
térben) alapján. A receptor koordinátáinak ismerete jelenti a nagyobb nehézséget, mivel többnyire rendkívül

M

KISLEXIKON
Ligand: a biokémiában és gyógyszerészetben ligandok olyan különféle jeleket generáló molekulák, melyek komplexet képeznek
más biomolekulákkal, pl. receptorfehérjékkel.
A ligand a kölcsönhatás révén az t köt
biomolekulán szerkezeti változást idéz el , mely
folyamat visszafordítható. Köt désének er sségét az affinitás jellemzi, mely radioaktívan jelzett
ligandok segítségével pontosan mérhet .
Receptorfehérjék: a biokémiában és gyógyszerészetben a receptorok olyan érzékel fehérjemolekulák többnyire a sejt felszínén, melyek képesek érzékelni a sejten kívüli térb l ér-
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nagyméretű fehérjékről van szó.
Ezeknek a pontos térbeli szerkezetét
az úgynevezett röntgen-kristályszerkezet alapján lehet meghatározni röntgenkrisztallográfia vagy homológiamodellezés segítségével. A ligandmolekula viszont mindig jóval kisebb méretű a receptorhoz képest, lehet akár
egy ion (például nátriumion), vagy
egy nagyobb szénlánccal rendelkező
molekula (például a morfin), vagy
egy peptid (néhány összekapcsolódott
aminosav).
Ahhoz, hogy megértsük a dokkolás
folyamatát, fontos tudni, hogy valós
biológiai környezetben a molekulák-,
legyen az egy kisebb molekula, vagy
egy nagyobb méretű fehérje-, csavarodnak, forognak, tehát térbeli szerkezetük folyamatosan változik, azaz
flexibilisek. A flexibilitás mértéke
természetesen függ az adott molekula
szerkezetétől: minél összetettebb, rendezettebb a molekula, a flexibilitás
úgy csökken. A receptorfehérjék méretükből és komplexitásukból következően stabil, többnyire rendezett
vázszerkezettel rendelkeznek (pl. csa-

vart, úgynevezett helikális váz mentén kapcsolódnak egymáshoz az aminosavak). Ugyanakkor a fehérje rendezett vázszerkezetéből kiálló aminosav-oldalláncok találhatók, melyek
erősen flexibilisek. Ez teszi lehetővé,
hogy a receptor hozzáidomuljon a kötődni kívánt ligandhoz kötődés során,
létrehozva az úgynevezett kötőzsebet.
A molekuláris dokkolás bonyolult
matematikai algoritmusok sorozata,
a dokkolóprogramot pedig különféle utasításokkal kell „rávenni” a
dokkolásra adott programnyelven,
melyekre itt részletesen nem térnénk
ki. Ami lényeges, hogy egy számítógépes dokkolóprogramnak két fontos feladatot kell teljesítenie. Az első
és legfontosabb, megkeresni az öszszes valós és lehetséges térbeli szerkezetét és elhelyezkedését a ligandreceptor komplexnek. Ez egyrészt a
már említett flexibilitás miatt igen
komoly, sokszor lehetetlen feladat elé
állítja a számítógép teljesítményét,
ugyanis rendkívül számításigényes
folyamat, ha minden egyes atom öszszes lehetséges térbeli helyzetét figye-

kez különféle molekulákat, más néven
ligandokat. Egyfajta jeltovábbítóknak tekinthet k, mivel a ligand köt désekor számos folyamatot aktiválhat a sejt belsejében. Az érzékelt
ligandok ﬁzikailag köt dnek a receptor úgynevezett köt zsebébe különféle intermolekuláris
kölcsönhatások révén (pl. ionos kötés, hidrogénkötés).
Röntgenkrisztallográﬁa: röntgenkrisztallográﬁa segítségével kristályok atomi és molekuláris szerkezetét lehet meghatározni. A kristályra bocsájtott röntgensugarak a kristályrácsszerkezeten különféle mértékben, irányban szóródnak, majd a szóródott sugarak szögeib l,

er sségéb l meg lehet állapítani a kristály háromdimenziós szerkezetét atomi felbontás
szintjén. Mivel fehérjéket is lehet kristályosítani,
így azok térbeli szerkezete is meghatározható
ezzel a technikával.
Homológia-modellezés: a homológiamodellezés arra a megfigyelésre épül, hogy
az egyes aminosavak pontosan megjósolható
térbeli alakzattal kapcsolódnak egymáshoz. Ezáltal egy ismeretlen térbeli szerkezet , de ismert aminosavsorrend receptorfehérje térbeli
szerkezetét meg lehet határozni atomi felbontás
szintjén, ha már ismert egy vele homológ
receptorfehérje háromdimenziós szerkezete.
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Molekulák flexibilitása. Balra a merevebb szerkezet

színű soha nem is fogja, inkább kiegészíti, megalapozza azokat. A
problémát továbbra is a flexibilitás
miatti magas számolási teljesítmény
fogja jelenteni sokáig. Emiatt volt jellemző az, hogy az 1980-as évek elején
a dokkolóprogramok még csak mereven tudták kezelni mind a ligandot,
mind pedig a receptort. Manapság ez
még mindig gyakran alkalmazott
módszer, azonban a számítógépek ugrásszerű fejlődésének köszönhetően a
ligandok flexibilis kezelése már nem
jelent gondot, viszont a receptoré
még mindig komoly kihívás, és egyelőre ebben rejlik a molekuláris dokkolás legfőbb korlátja. Ugyanakkor
a különféle dokkolóprogramok kezelési felülete az elmúlt években sokkal barátságosabbá vált: komplex pa-

morfin látható, jobbra pedig a valamivel flexibilisebb
lembe kell venni. Példáfentanil (kereskedelmi forgalomban kapható opioid
ul egy kisebb szénláncú
molekula a kötései fájdalomcsillapító). A fentanilon látható nyilak a molekula
flexibilisebb pontjait mutatják, ahol a gy r k, illetve
mentén kb. 3–15 forszénláncok egy egyszeres kovalens kötés mentén
gásra képes, míg egy
peptid esetén ez nagy- csavarodhatnak. Piros az oxigén-, a kék a nitrogén-, a fehér
részek pedig a hidrogénatomokat jelölik.
ságrendekkel több lehet, ezáltal a számítási
igény is hatványozódik. Épp ezért a
különböző programok egy becslést
adnak a lehetséges térbeli pozíciókról.
Ez történhet úgy, hogy a program véletlenszerű módosításokat hajt végre a
ligand és a receptor térbeli szerkezetén, melyet a program vagy elfogad,
vagy visszautasít előre definiált paraméterek alapján. A másik ettől merőben eltérő módszer, ha az atomok
mozgását figyeljük meg, és azok pályáit határozzuk meg az úgynevezett
molekuladinamika segítségével. Az
atomok közötti erőket és a rendszer
energiáit az alkalmazott mesterséges
erőterek határozzák meg. Fontos még
megjegyezni, hogy mivel egy
receptorfehérje nagyszámú atomból
A köt dött ligand helyzete egy membránkötött receptorban.
épül fel, így a dokkolás során meg kell
Az ábrán jól kivehet , hogy a ligand (narancssárga)
határozni a receptoron belül azt a teret
mennyire mélyen képes beleágyazódni a receptorba.
(a vélt kötőzsebet), melyet vizsgálni alacsonyabb (negatíkívánunk. Ezáltal jóval kevesebb ato- vabb) ez az energia annál Az ábrán megfigyelhet a receptor helikális vázszerkezete.
A receptort körülvev haloványabb körvonal a receptor
mi koordinátával kell számolnia a stabilabb rendszert tükteljes
méretét jelöli, aminosav-oldalláncokkal együtt. Az ábra
programnak, kevésbé terhelve le a röz, tehát az a ligandszámítógépet.
receptor kölcsönhatás is jobb oldalán láthatóak a ligand (narancssárga) köt désében
résztvev aminosav-oldalláncok (piros az oxigén-, a kék
Nem elég azonban létrehozni a stabilabb, előnyösebb. Torészek pedig a nitrogénatomokat jelölik) felülr l nézve,
megfelelő térbeli szerkezetű és elhe- vábbi segítséget nyújthat
melyek
egyúttal a köt zsebet is alkotják. Ahol csak a ligand
lyezkedésű ligand-receptor komple- a háromdimenziós szerxet, fontos, hogy azt a program ké- kezettel rendelkező ha- váza látható, az annak receptorba ágyazott részét mutatja,
pes legyen fel is ismerni. Éppen ezért talmas adatbankok isme- míg ahol a ligand teljes körvonala van feltüntetve, az a sejten
kívüli térrel szabadon érintkez részt jelöli.
a dokkolóprogram másik fontos cél- rete a megfelelő ligandja, hogy elkülönítse a számunkra receptor komplexek elkedvező ligand-receptor elrendező- különítéséhez.
rancssorokat egyre több esetben
dést a többi megtalált térbeli szerkeUgyan a molekuláris dokkolás váltják fel a különféle grafikus felzettől és elhelyezkedéstől. Ez a már nagymértékben elősegíti a gyógy- használói felületek, mely révén széleemlített mesterséges erőterek segít- szerkutatást, egyelőre még nem ké- sebb rétegek számára is kezelhetővé
ségével valósítható meg, mely a po- pes teljesen helyettesíteni a hagyo- válnak a dokkolóprogramok.
zíció energiájára ad becslést. Minél mányos kísérleti módszereket. ValóZÁDOR FERENC
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K H AT T Y Ú N YA K K A L

KAKAUNG SZÉPSÉGIDEÁL

Valahol a csendes hegyvidéken,
Burma és Thaiföld határán,
a folyókkal és fákkal
árnyékolt faluban él egy
különleges nép:

k a

kareni csoportba tartozó kakaungok. Egykor a törzs asszonyainak rézspirállal megnyújtott nyaka tette a közösséget
messze földön híressé, amit
ma már sajnos csak turisztikai
attrakcióként reklámoznak.
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„Long-neck Karen” –
vagyis a Hosszúnyakú
karenek falvait hirdető,
kézzel festett, házilag fabrikált táblák minden kereszteződésnél irányt
mutatnak az érdeklődőknek. A zsiráfnyakú nők kálváriáját már az
1990-es évek végén megszellőztette
Burma egyik angol nyelvű magazinja, miszerint egy helyi merész thai
vállalkozó egy falunyi átcsempészett
hosszúnyakú nővel skanzent nyitott
az északi Chiang Mai megyében. A
thai rendőrség bevonult ugyan a kirakatfaluba és letartóztatta a szerencsétlen burmaiakat, akiket később a
már meglévő menekülttáborokba
helyeztek át, de a vállalkozóhoz senki nem nyúlt egy ujjal sem.
Emberi állatkert?

Ugyanez a magazin később beszámolt arról is, hogy az államilag ellenőrzött turistafalvakból befolyó
összegen a thai kormányhoz közel
álló magánszemélyek, az adószedők,
sőt a burmai ellenállás is osztozik.
Így nem csoda, hogy a Thaiföld
északi részén mesterségesen kialakított, különböző hegyi törzsek lakta
falvakat sokan csak „emberi állatkertként” emlegetik.
A 2005-ben megnyílt Mae Rim
falu hat különálló népcsoportnak ad
otthont. A látogatók 16 dollárt fizetnek, hogy beléphessenek, fotókat
Žember és családja
(A SZERZ

FELVÉTELE)

készítsenek, vagy csecsebecséket vegyenek, amit a helyiek készítenek és
árulnak standjaikon. A befolyt öszszegből – a pénztárban kiakasztott
tábla szerint – a falu népét támogatjuk, ebből fizetik a gyógyszereket, a
gyerekek taníttatását, meg az élemet. A hely fő attrakciójának természetesen itt is a kakaung nők számítanak.
Ahogy a belépőjegyemet kifizetve
útnak indulok, hogy a mesterségesen kialakított falut felfedezzem, rájövök, hogy az valójában semmiben
sem különbözik más, helyi településektől. Apró nádtetős házak tarkítják a domboldalt, kiskertek ékelődnek a hegyek közé, és az itt lakók tulajdonképpen a hagyományos módon élik mindennapjaikat, annyi
különbséggel, hogy a nők és leányok, miközben napi tevékenységeiket végzik, népviseletbe öltözve szuvenírt is árulnak a turistáknak.
Nincs nagy forgalom, csupán egykét magamfajtával találkozom.
Munkaköri mosoly

Az elmúlt lassan húsz évben Burmából sok tízezer menekült telepedett
le, és lelt otthonra Thaiföldön a thai
hatóságok hallgatólagos engedélyével. Ezek közül mintegy 500 fő
kakaung, akiket három jól őrzött faluban helyeztek el az állandóan parázsló északi határvonal mentén. A
bevándorlók legföljebb egy korláto-

zott státust igazoló papírt kapnak,
amellyel az északi megyék behatárolt területein belül mozoghatnak,
és semmilyen munkát nem vállalhatnak. Ezt használta ki a thai kormány a mesterséges turisztikai falvak létrehozásával, és tette rá a kezét
a becslések szerint évi 40 000 turista
által hozott bevételek nagy részére.
Kevés idelátogató van tisztában a
botrányos helyzettel, hiszen a nőknek megtiltják, hogy bárkinek beszéljenek, a férfiak pedig nem érintkeznek senkivel, ők a falvakhoz tartozó földeken dolgoznak.
Ahogy felfelé sétálok a hegyoldalon, a népi viseletbe öltözött nők
hangos, sátras boltjai között megpillantom végre a falu utolsó tíz házát,
amiket a hosszú nyakúak laknak.
Belépek az egyik csecsebecsét áruló
nőhöz, éppen babáját szoptatja. Egy
apró kislány szalad ki valahonnan a
semmiből, és miközben nevetve körbemutatja a portékát a boltban, elmagyarázza, hogy ő már ötéves kora
óta viseli a nyakspirálját. Anyja rászól, majd engem magához int.
Žembernek hívják,
harminckét
éves, gyerek volt még, amikor Burmából a szülei átszöktették. Azóta
viseli ő is nemcsak a nyakán, de karján és lábán is a jellegzetes ékszereket, és mosolyog munkaköri előírásként a külföldiekre.
Amikor megkérdezem, hogy megérinthetem-e a karikákat a nyakán,
szelíden bólint és automatikusan
mesélni kezd. Már megszokta a hasonló kéréseket. Elmondása szerint
maguk a gyűrűk, a tévhittel ellen-
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tétben felnőtt korban nem különállóak, hanem egybeforrasztottak,
és egyszerűen levehetőek. Maga a
hosszú nyak is csupán „érzéki csalódás”, ahogy a kakaungok csontszerkezetét fél évig kutató orvosok
jellemezték a látványt. Röntgenfelvételeiken jól látható, hogy a
rézspirál nem nyújtja meg a nyakcsigolyákat, csupán 45 fokban lefelé hajlítja a viselője bordáját, lenyomja a vállait - így tűnik elő a
hattyúnyak.
Tigrisharapás ellen?

Žember beszéd közben óvatosan
megszabadul ékszerétől, és a kezembe helyezi a súlyos darabot. A
nyaktekercs felhelyezését és későbbi
cseréjét – ahogy mondja – masszázs
és alapos fürdetés kíséri. Ez egy bonyolult, intim szertartás, ahol a hagyomány szerint nincs helyük a férfiaknak. A rézspirál levétele után a
mozgékony bordák és a lepréselt
nyakizmok idővel visszarendeződnek, bár ezt az állandó hordás következtében kevés hattyúnyakú nő
tapasztalja meg. Mikor megkérdezem, hogy mi a nyaktekercs eredete, csak mosolyogva legyint. Nagyanyja a tigrisharapás elleni védelemre esküdött, anyja már a szándékos elcsúfításra, hogy így meneküljenek
meg a szűz lányok a rabszolgák után
A mesterségesen kialakított falvakban
a gyerekek élete is a kirakatban zajlik
(A SZERZ
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portyázó burmaiaktól. Žember nem
keresi az okát, megrántja a vállát:
„Hordjuk, mert ez a szokás”.
Egy biztos, a Mongólia területéről
származó nép a délkelet-ázsiai népvándorlásban is sikeresen megőrizte
az identitását. Az egész kontinensen
nincs hozzájuk hasonló. A hattyúnyak pedig Thaiföldön kivételes tulajdonságnak számít, hiszen komoly
gazdasági hasznot hajt. A több, mint
háromszáz nyaktekercset viselő aszszony és gyermek naponta főidényben kétmillió forintnak megfelelő bevételt hoz csak a belépődíjakból. A
kormány szerint ebből a rendfenntartó erők és a helyi vezetés mellett jut a
települések fejlesztésére is, de ahogy
végigjárom a falut orvosi rendelő, iskola vagy aszfaltút nem csak itt, de a
másik két skanzenben sincs.
A kakaungok, a független kareni
állam egykori büszke népe, ma akaratuk ellenére jövedelmező üzletet
hoznak a tulajdonosaiknak. De a
törzs asszonyai nem akarják tovább
elhallgatni Thaiföld szégyenletes titkát, hogy a hosszú nyakú nők nem
mások, mint burmai menekültek,
akiket a thai hatóságok szándékosan
megakadályoznak abban, hogy menedékjogot kérjenek és kapjanak a
tengerentúlon. Mára egyre többen a
néma ellenállást választják. Leveszik
hírnevüket adó ékszereiket, és vékony sállal takarják el törzsük egykor oly büszke emlékét.
BALOGH BOGLÁRKA
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ÉLET-M�D
A medvehagyma
Lombos erdők illatos tavaszi kincse a
medvehagyma, melynek népies nevei: sásihagyma, vadfokhagyma, kígyó- vagy cigányhagyma, illetve
boszorkányhagyma.
A leveles szárnak és a hagymának
főbb hatóanyagai az allicin és más kéntartalmú vegyületek, valamint a
flavonoidok. Vitaminok közül A-, B1-,
B2-, B3- és C-vitamin, ásványi anyagok közül nagy mennyiségű vas, továbbá magnézium, cink, mangán, kalcium, szelén található benne. Magas
vastartalma miatt vérszegénység esetén fogyasztása kifejezetten ajánlott.
A medvehagyma tartósan alkalmazva csökkenti a vérnyomást és a
koleszterinszintet, mert képes feloldani az érfalak lerakódásait. Erős vértisztító növény, amely gátolja a vérrögképződést és javítja a memóriát. A
medvehagyma fokozza az étvágyat
és az emésztőrendszer működését,
kedvezően hat a gyomorra és a bélrendszerre, továbbá a frissen felhasznált levelek tisztítják a vesét, elősegítik a vizelet ürítését, fertőtlenítő hatással van az egész húgyúti rendszerre. A népi orvoslás felső légúti
megbetegedések megelőzésére és a
kialakult hurut súlyosságának csökkentésére is alkalmazza. Fogyasztása fejfájás esetén is ajánlott, mivel
minden része fejfájás-csillapító.
Hatalmas gyógyerő szunnyad benne,
és úgy tartják, téli álmuk után a medvék is ezt keresik, hogy gyomrukat és
vérüket megtisztítsák vele. A friss leveles szárat gyümölcscentrifugával kipréselhetjük, és kb. 5 cl-t joghurtba keverve fogyaszthatjuk. Apróra vágva ízesítőként használhatjuk szendvicseken,
krémsajtokban, levesekben, pogácsákban, húsételekhez fogyaszthatjuk párolva, de krémlevesként is megállja helyét. Friss leveleiből salátát vagy főzeléket készíthetünk. Szárított leveleinek
hatása gyengébb, ám kiváló ízesítő, és
teaként is fogyasztható.
A növénynek március végén jelennek
meg jellegzetes, lándzsa alakú levelei,
amelyeket még virágzás előtt kell leszedni, a hagymáját pedig nyár utóján
és ősszel.
MAROSI KINGA

N AV I G Á C I Ó É G R E N É Z

VIKINGEKKEL

ALKONYFÉNY-IRÁNYT
A Fény Nemzetközi Éve alkalmából cikksorozatban mutatjuk be a viking hajósok által vélhet en
használt navigációs eljárásoknak az ELTE Környezetoptika Laboratóriumában is eredményesen
kutatott fizikai hátterét. Ismertetjük lehetséges navigációs eszközeiket, különös tekintettel a
rejtélyes napk re, és az égbolt polarizációs mintázatán alapuló feltételezett eljárás lépéseire.
A mai svéd, dán és norvég
1.
népek őseinek tekintett virész kingek kezdetben a KözépSvéd-alföldön, a Jylland-félszigeten és
a Skandináv-félsziget hosszú, az Északi-sarkkörön messze túlnyúló, fjordokkal csipkézett nyugati partvidékén
telepedtek meg. Rendszerint a kedvező adottságú tájakon, kiváltképp a
szűk, de hajózható fjordok felső szakaszain alakították ki településeiket. A
vízi úton történő utazás életmódjuk
meghatározó eleme lett,
így elsőrangú hajóácsokká és tengerészekké váltak. Norvégiai sziklarajzok bizonyítják, hogy a
K 105054
tengeri kereskedelem már
PUB-I 114496
3500 évvel ezelőtt is fontos szerepet játszott életükben. Hajóik kiválóságáról olyan
roncsok és hajósírok tanúskodnak,
mint a méltán híres osebergi vagy a A Grönlandon talált rejtélyes fatárcsatöredék,
skuldelevi hajók.
aminek funkciója ma is szakmai viták tárgya.
Hol bálnák és madarak kísérnek

Korabeli források számos természetes
tájékozódási pontot említenek, amiket
a vikingek partközeli útjaik során figyeltek és kerestek: hegyeket, öblöket,
szigeteket, magányos fákat és kőhalmokat, valamint bizonyos állatok élőhelyeinek határait. Egy, a norvég partoktól Grönlandig vezető útvonalat
például így írtak le: „El ször észak felé

vitorlázzon az ember, a Shetland-szigetek mellett addig, amíg azok már éppen
csak kivehet k teljesen tiszta látóhatáron. Azután a Feröer-szigetekt l haladjunk délre, addig, hogy a víztükör a hegyek magasságának felét eltakarja.
Majd Izlandtól annyira délre, amíg az
ottani madarak és bálnák elkísérnek ”.

A vikingek nyílt tengeren alkalmazott navigációs módszerei alig ismertek. A fő égtájak (észak, dél, kelet,
nyugat) útleírásokban való megjelenése

azt jelzi, hogy a földrajzi szélességi és
hosszúsági körök mentén hajóztak
anélkül, hogy ismerték volna e fogalmakat. Rejtély, hogyan tarthatták a
megfelelő útirányt a nyílt óceánon, ha
nem volt hajózási térképük, mágneses
iránytűjük, és világítótornyok sem segítették őket. A X. században a Sarkcsillag még 6 foknál távolabb helyezkedett el az égbolt északi pólusától, így
erre kevéssé támaszkodhattak. Az ismert helyek közti vitorlázás időtartamáról, az árapályokról, a jégről és az
éghajlatról szerzett tudásuk fokozatosan alakult ki, és szájhagyomány útján
szállt apáról fiúra.
Nem csak dísztárgy?

1948-ban Grönlandon, az egykor vikingek által lakott Keleti Település közelében, az Uunartoq-fjordnál dán régészek egy 1000 körül luc- vagy vö-

rösfenyőből készített, vésett
fatárcsatöredéket találtak.
Eredetileg 7 cm átmérőjű lehetett, közepén egy 1,7 cm átmérőjű lyukkal,
külső íve mentén pedig háromszög
alakú jelzésekkel. Kezdetben egy
edény fedelének vagy egy bútor díszítőelemének gondolták, és karcolatainak nem tulajdonítottak nagy jelentőséget. SØlver dán navigációs szakértő
azonban 1953-ban érdekes elméletet
közölt a tárcsán látható vésett vonalak
jelentőségéről, ami szerint a grönlandi
lelet egy napiránytű része lehetett, és a
vikingek ehhez hasonló eszközökkel
tájékozódhattak az Atlanti-óceánon.
Ez idő tájt a nagyszabású antarktiszi
expedíciók és a sarkvidéken átvezető
katonai és polgári légi útvonalak megnyitása szükségessé tette a mágneses
iránytűt kiváltó, a Nap helyzetét és az
égboltfényt használó navigációs eszközök fejlesztését. A lehetőség, hogy ezer
évvel korábban a vikingek hasonló
módon tájékozódhattak, fordulatos,
máig tartó vita tárgya.
SØlver és követői elképzelése szerint a
fatárcsa elveszett közepéből egy árnyékvető pálca (görögül gnomon) állt
ki. Ha a napéjegyenlőség és a nyári
napforduló napján a 61. szélességi kör
mentén (azaz a leírásokban szereplő viking útvonalon) állva a tárcsát vízszintesen tartjuk, és bejelöljük rajta a pálca
árnyékának csúcsa által napkeltétől
napnyugtáig megtett utat, akkor a tárcsára vésettekhez igen hasonló vonalakat kapunk: napéjegyenlőségkor keletnyugat irányú egyenes, a nyári napforduló napján pedig hiperbolikus árnyékvonal adódik. Az elmélet szerint a
májustól augusztusig hajózó vikingek
navigátorának napsütéses időben vízszintesen kellett tartania a tárcsát, majd
a gnomon mint tengely körül addig
forgatni, míg a gnomonárnyék csúcsa
érintette a tárcsára karcolt árnyékvo-
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A klasszikus napirányt használhatához a keskeny gnomon árnyékának csúcsát a tárcsa
forgatásával a hiperbolikus árnyékvonalra kell illeszteni, így az eszköz megmutatja a földrajzi
északi irányt. A gnomonárnyék azonban csak magasan álló Nap esetén elég rövid ahhoz, hogy
csúcsa a tárcsára vetüljön, így az eszköz használhatósága korlátozott.

nalat. Ekkor a tárcsára vésett apró jelsor
hossztengelye a földrajzi észak felé mutatott, ami egyezik a hiperbolikus árnyékvonal tükörszimmetria-tengelyével.
Az elmélet mellett szól, hogy az egykor vikingek lakta területekről több
kőből készült, primitív napiránytű is
előkerült. A kritikusok szerint azonban
a tárcsán lévő háromszögeket precízebben kellett volna kivésni, ha az eszköz
valóban navigációs célra készült, hiszen
apró eltérések is nagy hibát okozhatnak
a tájékozódáskor. Emellett napnyugta
idején a gnomon árnyéka messze túlnyúlik a tárcsán, így csúcsát ilyenkor
nem lehet ráilleszteni a bevésett árnyékvonalakra. A vikingek atlantióceáni hajóútvonalai mentén ráadásul
nemcsak napkeltekor és napnyugtakor,
hanem az év nagy részén napközben is
alacsonyan járja be a Nap égi útját, így

a tárcsának több méter szélesnek kellett
volna lennie ahhoz, hogy az árnyékcsúcs ilyenkor is a bevésett vonalakra
eshessen. Ennél is jelentősebb probléma, hogy bár a tárcsára vésett görbe
hasonló a nyári napfordulókor adódó
hiperbolikus árnyékvonalhoz, attól valójában jelentősen eltér. A grönlandi lelet tehát napiránytűként a 61. szélességi
kör mentén csak nagy hibával volna
használható.
Navigáció alkonyfénnyel

Az ELTE Környezetoptika Laboratóriumában részletes elemzéseknek vetettük alá a grönlandi leleten látható
karcolatokat, és egy primitív napiránytűnél sokkal kifinomultabb eszközt
véltünk felismerni benne. Számos
olyan véset található ugyanis a felületén, amit a korábbi elméletek nem ma-

A viking hajósok atlanti-óceáni hajóútvonalai mentén, ahol a Nap gyakran egész nap a horizont
közelében tartózkodik, praktikusabb egy lapos és széles kúp alakú árnyékvet . Árnyékának
csúcsa messze túlnyúlik a tárcsa peremén, ám az árnyék széle könnyen ráilleszthet az
árnyékvonalra. Ezzel az eszközzel tehát alacsony napállás esetén is lehetséges a tájékozódás.
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gyaráztak. Továbbá, ha az egyenes árnyékvonalat a napéjegyenlőség napjához rendeltük, akkor a tárcsa északi oldalára vésett jelsor nem a valódi
földrajzi északi irányt mutatja, hanem
8,7°-kal eltér attól az óramutató járásával azonos irányban. Ekkora hiba egy
precíz navigációs eszköznél megengedhetetlen! Például Nyíregyházáról
Sopronba tartva Körmendre tévednénk vele, miközben hazánk átszelése
gyerekjáték az atlanti-óceáni átkeléshez képest.
Elképzelésünk szerint a tárcsa közepén lévő lyukba nem egy vékony pálcát
tartó elveszett darab, hanem egy lapos,
széles kúpárnyékvető illeszkedhetett.
Egy megfelelő méretű kúp hosszúra
nyúló árnyékának széle pontosan illeszkedik az árnyékvonalra, így nem
okoz gondot a tárcsáról messze lelógó
árnyék. Egy olyan eszközt kapunk tehát, ami alacsony napmagasság esetén,
napkelte és napnyugta idején is jól használható, alkalmazásához pedig nincs
szükség több méteres tárcsára, csupán
éppen akkorára, mint a megtalált töredék. Számításaink szerint a grönlandi
lelet közepén lévő lyukba pontosan akkora kúp illik, melynek árnyéka épp a
tárcsára vésett vonalakra illeszkedne a
61. szélességi kör mentén. A széles
gnomon azonban az árnyékcsúcs útjának közepét mindenképpen takarja,
így magasan járó Nap mellett nem
használható, és csak a sarkkörök közelében igazán praktikus.
De hiába is működne eszközünk a
napnyugta pillanatáig, ha köd vagy
felhők takarják a Napot, ilyenkor
ugyanis eltűnik a használatához nélkülözhetetlen árnyék. Egy viking legenda
beszámol azonban egy napkő nevű rejtélyes eszközről, mellyel − egy 1967 óta
sokak által elfogadott, de korabeli régészeti leletekkel mindmáig alá nem
támasztott hipotézis szerint − éppen
ködös vagy felhős körülmények között
határozható meg a nem látható Nap
helye. E tárgy nem varázserejű talizmán lehetett, csupán például egy kettőstörő kalcitkristály, amivel az égboltfény rezgéssíkját, más szóval polarizációirányát vizsgálhatták, és abból a
Nap helyzetére következtethettek. Ezután a gnomon nem látható árnyékát
egy annak hosszát és alakját adott napállás mellett mutató egyszerű eszközzel, az árnyékpálcával helyettesíthették.
A megfelelő árnyékpálcának jellegze-

tes nyílhegy alakúnak kell lennie, egymástól változó távolságra lévő lyukak
sorával. Az ismert leletek között ilyen
tárgy nincs, ám hasonló medálokat
már találtak. Könnyen lehet, hogy a
múzeumokban őrzött viking ékszerek
közt valamikor egy navigációs segédeszközre ismernek majd a régészek.
Meglepő módon a kúpárnyékvetős
napiránytűt napkövekkel és árnyékpálcával akkor is lehet használni, mikor a
Nap már a horizont alatt tartózkodik,
vagyis alkonyfény-iránytűként is működik. Ehhez az iránytűn árnyékvonalpárokat kell feltüntetni, melyek egyike
annyi nappal esik napéjegyenlőség elé,
amennyivel a másik a napéjegyenlőség
utánra. Míg a Nap a horizont felett
van, az adott napra érvényes árnyékvonalat kell használni. Napnyugta után az
iránytűt 180 fokkal el kell fordítani, és a
másik árnyékvonalra kell illeszteni a
gnomonárnyékot mindaddig, míg az

A megfordított kúpárnyékvet s napirányt napnyugta után vagy napkelte el tt is használható.
Ha árnyékvonal párokat rajzolunk rá, képesek vagyunk megbecsülni a Nap pillanatnyi horizont
alatti helyzetét. Az elt n árnyékot árnyékpálcával helyettesíthetjük.

március 30-án érvényes párt alkotnak,
tehát a fatárcsatöredék egy tavaszi napéjegyenlőség idején használatos alkonyfény-iránytű része is lehetett, ami pirkadattól alkonyat végéig mutathatta
az utat a viking hajósoknak.
Elméletünk ellenőrzéséhez terepen is vizsgáltuk az alkonyfényiránytű pontosságát és kezelhetőségét. A 642 mérés során olyan
kúpárnyékvetős tárcsát használtunk a földrajzi északi irány megállapítására, melynek méretei pontosan egyeztek a grönlandi leletével. Egy hozzá illő árnyékpálcát is
szerkesztettünk, valamint két kalcitkristályt használtunk napkövekként. Az új műszert hajnalban
és naplementekor teszteltük tiszta
égbolt alatt, mikor a Nap a horizont felett legfeljebb 10° magasan,
de a horizont alatt 8°-nál nem alacsonyabban járt. A terepkísérleteket olyan helyszínen végeztük,
ahonnan a Nap égi helyére nem
volt közvetlen rálátásunk, hiszen
Bal oldalon a grönlandi fatárcsatöredékhez általunk
ez befolyásolta volna az eredmészerkesztett árnyékpálca, amivel a hiányzó árnyékot nyeket. Egy adott mérés során „vilehet helyettesíteni. Az egyes lyukak különböz
king navigátoraink” feladatai a
napállásokhoz tartoznak. Jobbra egy ehhez hasonló következők voltak: (1) A két napviking kori csontfügg , amit azonban a lyukak közti
kővel meghatározni a nem látható
távolságokból ítélve nyilvánvalóan nem erre a célra
Nap helyét (ennek módszeréről a
használhattak.
cikksorozat egy későbbi részében
számolunk be részletesen), (2) a
ég elég világos a napkövek használatá- Nap égbolton elfoglalt helye (iránya és
hoz. Az északi vizeken a hosszú hajna- magassága) alapján az árnyékpálcát ráillok és szürkületek során ez akár több leszteni az árnyékvető kúpra, majd (3)
órányi biztonságos hajózást is jelenthe- az alkonyfény-tárcsát addig forgatni,
tett. Úgy találtuk, hogy a grönlandi le- amíg az árnyékpálca az árnyékvonalra
letre vésett árnyékvonalak a mai Ger- illeszkedik, végül (4) leolvasni a tárcsán
gely-naptár szerint március 10-én és a földrajzi északi irányt. A kísérletben

részt vevő személyek az északi irány
meghatározását átlagosan +4°-os hibával végezték el, ami vetekszik egy mai
zsebiránytű pontosságával.
Hogy valóban használtak-e a vikingek alkonyfény-iránytűt, az egyelőre
nem tudható, az azonban bizonyosnak
látszik, hogy a Grönlandon talált
fatárcsatöredék egy olyan navigációs
műszer része lehetett, ami épp az északi
vizeken használható legjobban. A rajta
látható árnyékvonalakból a viking kereskedőhajók menetrendjét is kiolvashatjuk: a Gergely-naptár szerint március első napjaiban indulhattak útnak
Skandináviából, hogy a mainál kevésbé jeges óceánon átkeljenek, majd
nagyjából két héttel később (napéjegyenlőségkor) kötöttek ki Grönlandon. Egy-két hét alatt az üzletek megköttettek, a hajó sérüléseit kijavították,
az értékes rakomány pedig útnak indulhatott Európa piacai felé.
BERNÁTH BALÁZS,
FARKAS ALEXANDRA,
HORVÁTH GÁBOR
Sorozatunk cikkei után egy-egy rejtvényt is
közlünk, melyre a rövid (maximum egy mondatból álló) megfejtést az eltud@
eletestudomany.hu címre küldhetik. Az utolsó
cikk megjelenése után az összes kérdésre
helyes választ küld k között Horváth Gábor,
A mechanika biológiai alkalmazásai:
Biomechanika cím könyvét sorsoljuk ki.
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A
ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

z erdők megmentéséért, gazdasági, ökológiai, környezeti, egészségügyi, turisztikai értékek megőrzéséért-felújításáért: jó ügy érdekében kampányolt a média. Az öreg fákra ezekből
mindössze a környezeti szempont vonatkozik (ha
megúszták, hogy a rehabilitáció vagy egy építkezés útjába kerüljenek). A hatalmas famatuzsálemek ráadásul egyre veszélyesebbek is, megóvásuk
körültekintő (időnként költséges)
2 gondosságot igényel. Ugyanakkor
egy ország kulturáltságának fokmérője, hogy milyen műemlékértékű fák találhatók benne! És
nem lehet őket újjáépíteni, vagy
visszavásárolni.
H. J.

1. Turtóczki József
(siddhatta29@gmail.com) – „…mesét regél”
– Talán Puskin tudós kandúrjának rzi
történeteit az öreg fa a Rám-szakadék partján.
2. Mórotz Márta (Tata,
morotzmarta@freemail.hu) – A tatai öreg
platán – A 232 éves óriás engem is többször
megihletett. Tavaly az Ökotárs Alapítvány
vetélked jén elnyerte az Év Fája-díjat,
idén az Európai Év Fája címért induló
jelöltek közé került.
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3. Saáry Miklós (Budapest,
id.saary.miklos@gmail.com) – Fonódó járat
– Egy óbudai lakópark platánja, szépen megmutatja
a természet furcsaságait. Tartalmaz egy „kört”, így
matematikailag nem fa(gráf).

SZABÁLYOK

3

4

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

4–5. Burkus Alekszandra
(Budapest, burkusalexandra@gmail.com)
– Hédervári Árpád-fája – A körülbelül 700 éves kocsányos tölgy
már alapos támogatásra szorul.
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Jut eszembe...
ZSEBÉSZ

N

em, nem sebész, zsebész. Ez egy modern, kivételesen jól sikerült nyelvújító szó. Egy, a nyolcvanas évek
végén divatba jött ketyere, a menedzser-kalkulátor
magyarított neve. Ezt nyomkodták főnökeink folyton folyvást, ezzel is mutatva, hogy ők kiválasztott személyek, noha
ezen tevékenységnek semmi értelme sem volt. Az etnográfusok ezeket a tárgyakat fitogtató pénznek nevezik, mint a
kunyhó elé rakott malomköveket, mai utódjuk a Rolex óra
vagy százezres aktatáska.
Nemcsak a könyveknek van meg a maguk sorsa –
vö. habent sua fata libelli –, hanem a magyarosított
szavaknak is. Vannak, amelyeket a köz elfogad, ám legalább
ennyit megtagad. Az irón ceruza maradt, a távbeszélő telefon. Fura nálunk a helyzet legnépszerűbb labdajátékunk esetében. Az emberek meccsre járnak – egyre kevesebben –
nem labdarúgó-mérkőzésre. A játékos az focista, a bíróra
sok, nyomdaképtelen szavunk van. A legenyhébb: szúnyogcsődör. Nem is olyan régen még két bekk játszott egy csapatban, s humoristák kigúnyolták a meccset közvetítő szpíkert,
mondván, a balhátvéd miért védi a balhát? A legnagyobb öngól kedvelt sportriporterünk nevéhez fűződik a nulla-nulla
szókép divatba hozatalával. A null-null ugyanis nem matematikai, hanem sportkifejezés. A nulla-nulla pedig nyilvános
illemhelyet jelentő, nemzetközi logó. Mára már nem maradt
taccs, korner, offszájd, lehet, hogy a gól is kimúlik?
Kedves anyanyelvünk az elmúlt évezredben nagyon sok
megpróbáltatáson esett át, mégis megmaradt. A kezdetekben nem sok örömöt okozott István királyunk tanácsa: fogadjátok szeretettel az idegeneket. Az idegenek kapták
ugyanis a zsíros állásokat, ráadásul nem értették a nyelvünket. Gondolják el, a templomi szertartás latin nyelvű volt, így
a prédikáció is. Ha valaki nem vett részt rajta, megbüntették.
Ebből az időből való eddig ismert legrégebbi magyarításunk
a hókuszpókusz. Higgyék el, a szókapcsolat a latin hoc est
corpus (hoc est corpus meum, vagyis ez az én testem) szavak
átváltoztatást jelentő magyar változata.
A latin nyelv az írástudók között a XIX. századig uralkodott, s kemény küzdelemben lehetett csak kiirtani.
A török százötven év gazdagodást hozott új fogalmaival –
pl. papucs, csákány, tarhonya –, majd szinte nyomtalanul
eltűnt.
Nem úgy a német, pontosabban a labanc – osztrák sógor-kultúra.
A XX. század közepéig dívott a stramm, snájdig,
richtig, vixol, suwix, pucer, frühstück, sublót, telegráf,
binokli, valamint társaik és még sok száz, máig élő, német szó, kifejezés átvétele.
A csicskás ma is élő szó, csak más jelentéssel. Eredetileg tisztiszolgát jelentett, akiben „gazdája” megbízott, aki megkülönböztető paszományt viselt a zubbonyán, ez volt a „csicska”,
aki felelősséggel viselte tisztjének gondját, nem pedig szaladj
ide, szaladj oda kóficot. Néha csicskás is zupás lett. A zupás
továbbszolgálót jelent, a szó a mindennapi reggelire kiosztott
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csajkányi rántott levesre, a zupára utal, melybe komiszkenyeret aprítottak.
Ma az anglicizmusok tarolnak. Divat? Kényszerűség? Tudja a fene, én már nem értem őket.
Menjünk a mekibe ebédelni. A mi fejős kecskénket hívták
Meki-nek.
Azt hiszem, nekem volt először farmernadrágom Magyarországon, 1959-ben vettük csomagból. Akkor még nem sejtettem, hogy a munkanadrág valamikor divatcikk lesz. Jó
erős vászonból készült, vagy tíz évig bírta az ásatások megpróbáltatásait.
Találó cégért láttam egy használt ruhakereskedésen: Top
rongy.
Halló fiúk, halló lányok, rázzátok, rázzátok, közben
szelfizzetek, mert ez most a trendi.
Kedves ismerősöm Kenyába látogatott, elmesélte, hogy
a vörös lepelbe burkolt maszai harcos tehénpásztor egyik
kezével a lándzsájára támaszkodik, másik kezével a
game boyt nyomkodja.
A számomra a kevésbé szórakoztató világról gyakran
az ismert palócos anekdota jut eszembe:
Apó! A papagój az madór?
Papagój az ecséd fütyülője.
Madór a vereb!
TROGMAYER OTTÓ

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Lenn délen, édes éjen
„Lenn délen, édes éjen édent remélsz” – a My Fair
Lady című musical magyar változatában
Higgins professzor ezt a mondatot gyakoroltatja a virágáruslánnyal, hogy az megtanulja a
helyes kiejtést. No de mi az, hogy „lenn, délen”?! Hiszen dél nincs lent, észak pedig nincs
fent; csupán hagyomány, hogy a térképeken
észak a lap tetején van, dél pedig az alján –
ugyanilyen joggal lehetne éppen fordítva is.
Ám annyiszor láttuk már ezt az ábrázolást,
hogy gondolkodásunkban az északi irány szorosan összeforrt a „fent”, dél pedig a „lent”
gondolatával. Bármilyen furcsa, ennek lélektani következményei is vannak, hiszen a mindennapokban nem mindegy, hogy a valami fent
vagy lent helyezkedik el.
Néhány évvel ezelőtt két amerikai kutató, Leif
D. Nelson és Joseph P. Simmons több kísérletben
vizsgálta az északi és déli irány fent-lent pozícióhoz való társításának hatásait. Alapgondolatuk
az volt, hogy mivel a valódi világban felfelé nehezebb haladni, mint lefelé, az emberek – anélkül, hogy tudnának róla – úgy ítélik meg, észak
felé fáradságosabb az út. Északnak menni olyan,
mintha hegynek felfelé haladna az ember, déli
irányban, „lefelé” viszont könnyebb az utazás. A
kutatók az egyik kísérletükben részt vevő 78 diáknak azt mondták, hogy egy bizonyos – valójában nem létező – madárfaj a sarkvidéken él, és
onnan minden évben elvándorol költeni egy kis szigetre,
amely az egyenlítőnél van. A diákoknak arra kellett válaszolniuk, hogy becslésük szerint a madarak mennyi idő
alatt teszik meg az utat. A történetnek két változata volt,
melyek egy apró mozzanatban különböztek: a diákok felének azt mondták, a madarak az északi sarkon élnek, a
többieknek pedig azt, hogy a déli sarkon. Ennek az elvileg
közömbös ténynek drámai jelentősége volt. Azok a válaszadók, akik úgy tudták, a madarak északról dél felé
vándorolnak, az utazás idejét átlagosan 21 napra becsülték, azok viszont, akiknek azt mondták, a madaraknak a
déli sarkról észak felé kell repülniük, átlagosan 41 napot
tippeltek.
Egy másik kísérletben 171 diáktól azt kérdezték, hogy ha
kapnának egy 1 dolláros kupont egy fagylaltozóba, megérné-e nekik a fáradságot, hogy ennyi kedvezményért elmenjenek és beváltsák a szelvényt. A kutatók a fagyiüzlet
helyét is pontosan megadták, csak éppen kétféleképp: az

Beleugorjak? (SZ CS ÉDUA RAJZA)

egyik változatban azt írták, a bolt egy bizonyos utcától
egy háztömbnyire északra található, a másik változatban
azt, hogy egy másik utcától egy háztömbnyire délre helyezkedik el. Nos, akik úgy tudták, valamihez képest délre van a fagyizó, jóval nagyobb arányban állították, hogy
megéri a fáradságot elmenni és beváltani a kupont, mint
akik azzal számoltak, hogy észak felé kellene menniük.
Mindez arra utal, hogy ami a „magas északon” van, nehezebben megközelíthető helyként él az emberek fejében,
mint ami „lenn, délen” található. A jelenség magyarázata
az lehet, hogy megszerzett tudásunkat sok esetben nem elvont fogalmi elemekkel, hanem képszerű szimbólumokkal,
vizuális metaforák formájában tároljuk agyunkban. Ezeket
a képeket pedig – noha eszünkkel jól tudjuk, hogy csupán
jelképei valaminek – hajlamosak vagyunk egy kicsit mégis
„szó szerint” venni, és rájuk vetítünk olyan a tulajdonságokat, amelyek csak a fizikai világban volnának valósak.
MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Furcsa párok

Tejútrendszer (és más galaxisok)
A
csillagainak többsége kettős (bináris) csillagrendszerekben található.

A nagytömegű csillagok esetében
különösen gyakori, hogy többnyire
van (legalább) egy kísérőjük. A csillagpárok tömege sokszor egymáshoz közeli, de nagyon eltérő is lehet.
Külön csoportba sorolhatók az extrém tömegarányú binárisok, amelyekben a két csillag tömege rendkívüli
mértékben különbözik. Amerikai
csillagászok ilyen csillagpárokat keresve bukkantak a binárisok egy
olyan új, nagyon fiatal osztályára,
amelyek mondhatni még a „szülőszobában” vannak: egyikük már
világrajött, de párja még csak születőben van. A Maxwell Moe, a
Harvard-Smithsonian Asztrofizikai
Központ (CfA) csillagásza vezette
kutatócsoport a felfedezésről az
Astrophysical Journalben számolt be.
Minél nagyobb tömegű egy csillag, annál fényesebben ragyog: ez
különösen megnehezíti az extrém

tömegarányú binárisok észlelését, mivel a páros „nehezebb” tagjának fénye messze
túlragyogja párjáét. Ezt kikerülendő Moe és munkatársa,
Rosanne DiStefano olyan binárisokat kerestek, amelyeknél a Földről nézve időről időre csillagfogyatkozás figyelhető meg, azaz periodikusan
ismétlődve egy egyenesbe esnek miközben egymás körül
keringenek. Az így létrejövő
csillagfogyatkozások miatti fényességváltozások még
nagyon eltérő tömegek esetében is észlelhetők, viszont Egy csillagképz tartomány a Nagy Magellan Felh ben
(KÉP: HST)
a nagyon különleges térbeli
felállás értelemszerűen csupán a bi- vel, kötött pályán keringtek. A binánárisok töredékére teljesülhet.
risok „nehezebb” tagjának tömege 6
A kutatók, miután a Tejútrend- és 16 naptömeg közé esett, a kisebbiszerrel szomszédos Nagy Magellan ké 1–2 naptömeg volt.
Felhő törpegalaxisban átvizsgáltak
Azt, hogy ezek a kettősök még
többezer olyan kettőst, amelyekben nagyon fiatalok, a fényváltozások
csillagfogyatkozás volt észlelhető, szokatlan vonásai árulták el: a halvégül 18 extrém tömegarányú biná- ványabb tag ugyanis olyan fázisorist szűrtek ki. A párok egymáshoz kat mutatott, mint Hold a Földről
közel, 3 és 9 nap közti keringési idő- nézve. Ez pedig azt sugallta, hogy a

A kutatók a csúcstechnológiás ultragyors kamerával (ULTRACAM)
rit csillagászok izgalmas új meg- felszerelt William Herschel távcső
figyeléseket végeztek, amelyek (WHT) segítségével egy tőlünk
nyomán mód nyílhat távoli csillagok 1500 fényévre levő csillag körül kekörüli kőzetbolygók összetételének ringő kis kőzetbolygót, a KIC 1255
meghatározására, ami nagyban se- b-t vizsgálták. „A KIC 1255 b annyigíthet annak megértésében, hogyan ra közel kering napjához, hogy mindöszkeletkeznek általában a kőzetboly- sze 16 (földi) óra alatt kerüli meg (azaz
gók, beleértve Földünket is.
ott eddig tart egy „év”), és a csillag perzselő közelsége miatt
felszíne lassú forrásA KIC 1255 b exobolygó hosszú porcsóvát húz maga után
ban van” – mondta
(fantáziakép) (MACIEJ SZYSZKO)
a kutatást vezető
Jakub Bochinski, az
Astrophysical Journal Lettersben erről
megjelent cikk vezető szerője. A bolygó felszíni hőmérséklete meghaladja
az 1800 Celsius-fokot, ami elegendő a
sziklák elgőzölgéséhez. Ennek eredményeképpen a bolygó
felszíni rétegei folyamatosan
„páPorból lett – porrá lesz
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rolognak”, s az így a légkörbe jutó
por az üstökösökéhez hasonló hosszú
porcsóvát húz a bolygó után.
Minden egyes fordulat (napja teljes megkerülése) során a bolygó és
porcsóvája áthalad a csillag korongja előtt, s emiatt a csillag fényessége
némileg csökken. Bár maga a bolygó annyira kicsiny (a Merkúrnál
kisebb), hogy az átvonulása által
okozott fényességcsökkenés ebből
a távolságból észlelhetetlen lenne,
kiterjedt porcsóvájával együtt már
1 százalék körüli intenzitáscsökkenést okoz. (Összehasonlításként:
nagyjából ugyanennyit blokkolna
Naprendszerünk legnagyobb bolygója, a Jupiter a Nap fényéből egy
hasonló elrendezésben.) A porcsóva
kiterjedése látszólag véletlenszerűen hol nő, hol zsugorodik, sőt
időnként teljesen el is tűnik. A változások okait későbbi mérésekkel
remélik kideríteni.
Az ULTRACAM minden korábbi hasonlónál érzékenyebb megfigyelései azt is kimutatták, hogy
a porcsóva (már amikor látható) a

bináris kisebbik tagjának még nincs
saját fénye, csupán nagyobb társának
fényét veri tükörként vissza.
A csillagkeletkezés során a saját
gravitációja hatására összehúzódó
gázfelhő folyamatosan zsugorodik,
miközben egyre sűrűbbé és forróbbá válik, míg végül belsejében beindul a nukleáris fúzió, és a csillag
saját fénye felragyog. Ez a folyamat
nagyobb tömegű csillagok esetében
gyorsabban megy végbe. Kisebb
tömegű társa ebben a fejlődésben
lemarad hozzá képest, tehát van
egy olyan rövid időszak, amikor
még zsugorodik, tehát viszonylagosan felpuffadt, de ritkásabb és
hűvösebb állapotban van. Mivel a
nukleáris fúzió még nem indult be
benne – még nem született meg,
mint csillag –, nincs saját fénye,
csupán tükörként veri vissza fejlettebb, nagyobb tömegű párjának
fényét.
Ennek a csillagászati léptékben
csupán pillanatnyi, rövid ideig tartó időszaknak a vizsgálata értékes
új adalékokkal bővítheti a nagytömegű csillagok keletkezésére, illetve az egymáshoz közeli binárisok
fejlődésére vonatkozó ismereteinket.
(CfA)
csillag fényéből egy kicsivel több
kék fényt szűr ki, mint vöröset.
Ehhez hasonló jelenséget figyelhetünk meg a Földön is napnyugtakor, amikor „vörösödik az ég alja”:
a légkörben lebegő porszemcséken
való szóródás miatt a napfény színe a vörös hullámhosszak felé tolódik el. A csillag fényének a porcsóván való szóródásának pontos
színfüggését (hullámhossz szerinti
eloszlását) az ULTRACAM-mel
kimérve meghatározható a csóvát
alkotó porszemcsék mérete és öszszetétele, végső soron pedig – mivel a porszemcsék a felszínt borító
kőzetekből párologtak el – a felszín
összetétele.
Ezeket az első „exogeológiai” méréseket a kutatók idén nyáron szeretnék elvégezni. Az eredménytől
azt várják, hogy általuk újabb ismeretekre tehetünk szert arról, milyen
más bolygórendszerek kőzetbolygóinak öszetétele, továbbá hogy a
Naprendszer és Földünk mennyire
tekinthetők tipikusnak.
(ScienceDaily)

Magyar–brit innovációs
együttm ködés

brit és magyar tudományos
A
kapcsolatok számos területen,
így az innováció területén is ki-

emelkedő eredményeket tudnak
felmutatni.
A Brit Nagykövetség Kereskedelmi és Befektetési Irodája és a
Magyar Biotechnológia Szövetség
közös szervezésében megrendezett
szakmai konferencián az élettudományok és
a biotechnológia
területén
tevékenykedő brit és
magyar vállalatok
nyerhettek betekintést az ágazaton
belüli együttműködési lehetőségekbe,
valamint innovatív eredményeik
ismertetésével új
üzleti kapcsolatokat térképezhettek fel. A résztvevők egy látványos
bemutató keretében megtekinthették a legújabb brit
technológiai találmányokat is.
A kelet-középeurópai régió piacain, így Magyarországon is jelentős
igény mutatkozik
az élettudományi
és biotechnológiai
fejlesztések iránt,
melyek több mint
110 millió ember
egészségéhez
és
életszínvonalának javulásához járulnak hozzá. „A brit vállalatok a világ
leginnovatívabb találmányaival és felfedezéseivel egyedülálló módon támogatják az Egyesült Királyságot nemzetközi
kereskedelmi célkitűzéseinek elérésben.
Magyarország erős iparági hagyományaival és versenyképes piaci adottságaival a biotechnológia és a gyógyszeripar
területén vezető szerepet tölt be a régióban.” – mondta Jonathan Knott, az
Egyesült Királyság magyarországi
nagykövete.
A konferencia neves előadói között volt az EuropaBio, vagyis az
Európai Bioipari Szövetség képvi-

selője, a brit innováció képviseletében a SYNthesis Med Chem és
a Peak Scientific képviselői szólaltak fel, míg a magyar vállalatok
részéről többek között a SOLVO
Biotech és a ThalesNano vezetői
osztották meg tapasztalataikat a
hallgatósággal.
A konferencia idejére hazánkba
érkezett a legújabb brit technológiai találmányokat felvonultató kiállítás, amelyet Michael

3D-ben nyomtatott bicikli

SKYLON-rakéta

Londesborough akadémikus interaktív előadásában ismerhetett
meg a közönség. A bemutatót ingyenes élő közvetítésen követhették nyomon a magyar felsőoktatási
intézmények oktatói és hallgatói,
akik többek között olyan különlegességeket tekinthettek meg, mint
a Renfrew Group által kifejlesztett mesterséges hasnyálmirigy, a
P2i víz alá meríthető telefonja, a
Bloodhound szuperszonikus autó
modellje vagy a Touch Bionics
felfedezése, az i-Limb motorikus
végtag, mely a végtaghiánnyal
élők számára jelent áttörést.

ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /1 0



315

Többet szemetelünk,
mint hittük

világszerte 650%-kal
Tmintavalyelőtt
több műanyagot állították elő,
1975-ben. Az emberiség által

termelt óriási mennyiségű műanyag
döntő többségéből előbbutóbb hulladék lesz, melynek elhelyezése és kezelése
komoly probléma, amely
már nemcsak a szárazföldet, hanem az óceánokat és
a tengereket is érinti.
Egyre kevesebb az olyan
partszakasz, ahol nem találkozunk otthagyott gyermekjátékokkal, eldobott
PET-palackokkal és más
csom agoló anyagok kal.
A világ vizeit szennyező
műanyagok okozta problémákkal már az 1970-es
évek óta foglalkozik a tudomány, a
hulladék mennyiségére vonatkozóan
azonban eddig nem készültek megalapozott becslések. Az egyesült ál-

lamokbeli Georgia Egyetem kutatói
arra vállalkoztak, hogy megbecsülik
az óceánokba kerülő műanyag hulladék éves mennyiségét. Számításaik
szerint 2010-ben összesen 275 millió
tonna műanyag hulladék keletkezett
a világ tengerparttal rendelkező or-

szágaiban. Ha azt feltételezzük, hogy
az óceánokba bekerülő hulladék elsősorban a tengerpart 50 km-es körzetében élő lakosságtól származik,

akkor azt a becslést tehetjük, hogy
a vizekbe bekerülő műanyagok éves
mennyisége 4,8-12,7 millió tonna
között alakul. Ha ezt az átlagosan
évi 8 millió tonnának megfelelő
hulladékot mind a tengerparton
helyeznék el, akkor a 192 tengerparti ország partjának
minden 30 cm-es szakaszára 5 bevásárlószatyornyi
műanyaghulladék kerülne.
A Science-ben közölt tanulmány szerzői szerint
az évi 8 millió tonnás átlagos hulladékmennyiség
minden eddigi elképzelést
felülmúl. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az óceán felszínén úszó hulladék menynyiségét 6350-245000 tonna közé teszik a szakemberek, akkor egyértelmű,
hogy ez csak egy töredéke
a bekerülő mennyiségnek, vagyis a
hulladék nagy része nem a felszínen,
hanem az óceánok mélyén található.
(Forrás: eurekalert.org)

SZEMÉTLERAKÓVÁ VÁLHAT A NAGY-KORALLZÁTONY
 A Természetvédelmi Világalap (WWF) jelentésében
figyelmeztetett, hogy szemétlerakóvá válhat a Nagy-korallzátony, ha az ausztrál
kormány nem tiltja be teljesen az UNESCO világörökségi listáján szereplő tengeri természetvédelmi területen
található kikötők kotrásakor keletkezett hulladék lerakását.
„Ha nem történik semmi,
a Nagy-korallzátony szemétlerakó hellyé és tengeri
gyorsforgalmi úttá válhat”
a civil szervezet szerint.
Ausztrália
januárban
rendelte el a kotrási hulladék lerakásának tilalmát. Az intézkedéssel azt
kívánta elkerülni, hogy
a Nagy-korallzátony felkerüljön a veszélyeztetett
világörökségi színhelyek
listájára. Környezetvédők szerint a hulladék
lerakása veszélyezteti a helyszínt, mert a környezetükbe kerülő méreganyagok miatt elpusztulhatnak a világ
legnagyobb telepét alkotó korallok és algák. A jelentés
szerint a kikötőknek a Nagy-korallzátony övezetében
történő terjeszkedése szintén veszélyezteti a helyszín
természeti szépségét. A Természetvédelmi Világalap
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(WWF) számításai szerint a tervezett kikötőbővítések
révén a térség kikötőinek szénszállító kapacitása a jelenlegi éves 267 millió tonnáról 637 millió tonnára nőne,
ami megközelítené a világ legnagyobb kikötőjét, Sanghajét. A szervezet szerint erre a bővítésre amúgy sincsen
szükség, mert a kikötők kapacitása többnyire így is kihasználatlan.
Az UNESCO február
1-jét szabta meg határidőként az ausztrál kormánynak, hogy dolgozzon ki intézkedéseket a
Nagy-korallzátony védelmére, ellenkező esetben
felveszi a veszélyeztetett
világörökségi helyszínek
listájára. Ausztrália állítja, hogy tanúbizonyságot
adott az UNESCO-nak
eltökéltségéről
azzal,
hogy tíz évre betiltotta
a legfontosabb kikötőkön kívüli újabb övezetekben a kotrást. „Tudjuk, hogy veszélyek leselkednek a korallzátonyra, de jelentős haladást értünk el. Fontos bizonyítékok vannak arra,
hogy az erőfeszítéseink nem jelentéktelenek” – jelentette
ki a múlt héten Greg Hunt ausztrál környezetvédelmi
miniszter.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Az Agave Könyvek adta ki John le Carré: A panamai szabó cím könyvét, amelyb l a két f h s nevét és az események helyszínét kérjük. A
megoldást beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést
kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második
hét keddje, 2015. március 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A
9. számunkban elkezd d 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 150 éve született magyar
ornitológus nevét adják ki. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Az egyik f h s neve. 11. Apó párja! 12. Ámító,
hiteget . 13. Némán átad! 14. Helység Kaposvártól nem messze. 16.
Kétszeres vb-ezüstérmes holland labdarúgó (Johnny). 17. Moszkvai. 19. Gazdasági épület. 21. A kiló századrésze. 22. Egykori
kilencedadó. 24. Tuskófeszít eszköz. 26. Sokasodó. 28. A végén
elbukik! 30. Gondozási. 31. Üstház. 33. Saint, röv. 35. Szabó István
alkotása, minden id k 12 legjobb magyar filmjének egyike (1966). 36.
Limited, röv. 38. Yoko ...; John Lennon özvegye. 40. A cselekmény
helyszíne.
FÜGG LEGES: 1. Törtrész. 2. A másik f h s neve. 3. Romhány
határai! 4. Illatos virág a csokorból. 5. Sonkaízesít lé. 6. Más rovására
megtakarít. 7. Fél pont! 8. Amu-...; korábban az Aral-tóba öml folyó.
9. Állatnak enni ad. 10. Hátas lábára szegelik. 15. Izzani kezd! 18.
Eszes. 20. Kern ...; Kossuth-díjas színm vész, rendez . 22. Huszon-

négy óránként. 23. Gyújtóbomba anyaga. 24. Médi és Hédi n vére! 25.
Vereséget szenved. 27. Állatidomár nyeles eszköze. 29. Kerti, háztáji
szerszám. 32. Régies szóval: isme. 34. A juh hímje. 37. Római 505-ös.
39. Ösztökél szócska.
A 7. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: REJT ZKÖD NÉPSÉGEK; TELJESEN ÜRES. A megfejtést beküld k közül
Ermanno Cavazzoni: A holdkórosok eposza cím könyvet (Typotex
Kiadó) nyerte: Kiss Lászlóné (Szigetszentmiklós), Majczánné Köncz
Irén (Szombathely), Nagy Mariann (Vác), Tóth Ferenc (Budapest) és
Váczy György (Szerecseny). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

CSILLAGÁSZATI SZAKKÖR INDUL MÁRCIUSBAN
A 2014/2015-ös tanév II. félévében újra elindítjuk csillagászati tehetséggondozó szakköreinket, melyek keretében a diákok érdekl désére, a tehetséggondozásra fektetjük a hangsúlyt. A színes és érdekes elméleti oktatás mellett gyakorlati foglalkozásokra, megﬁgyelésekre, egyéni munkára is lehet séget biztosítunk.
A programokat 8 héten át, heti 1 alkalommal rendezzük meg a Planetáriumban vagy az Uránia Csillagdában, délutáni id pontokban.
Jelentkezési határid : 2015. március 10.
A szakkör részvételi díja: 4.950,-Ft/8 alkalom.
A szakkör indulása: 2015. március 16.
Információ: 06-1-263-1811.
E-mail: planetarium@planetarium.hu.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2015. március 28.
Pótjelentkezési határid : 2015. március 16.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Kincskeresés léghajókkal
Kaland a dzsungelben – Kiállítás és óriástársasjáték címmel
nyílt meg a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban az a látványos interaktív kiállítás, melybe belépve a
látogatók egy titokzatos dzsungelben találják magukat, ahol tudásukat és szemfülességüket próbára téve egy mesebeli kaland részesei lehetnek.
Az érdeklődők a kiállításba lépve egy óriástársasjátékban
találják magukat, ahol megismerkedhetnek több kontinens esőerdőinek különleges állataival, titokzatos
növényeivel és lebilincselő
jelenségeivel,
miközben
egy izgalmas kincskereső
kaland részesei lehetnek.
A résztvevők a múzeum
termeiben lépésről lépésre
kerülnek közelebb a titokhoz, miközben játékos fejtörőkkel, rejtvényekkel tehetik próbára tudásukat és szemfülességüket. A Titokzatos Dzsungel kanyargó ösvényeit kutatva képzeletbeli léghajókkal emelkedhetnek a magasba, hogy egy letűnt, távoli birodalom elrabolt aranykincsének eredjenek a nyomába.
A játék során a látogatóknak egy képzeletbeli utazáson,
léghajóról léghajóra szállva furfanggal, éles szemmel és
jó szimattal kell az útjukba kerülő rejtélyeket megoldaniuk, hogy az erdei labirintusban kalandozva rábukkanjanak az egyetlen helyes útra, mely elvezet az elveszettnek hitt kincshez. Minderre április 12-ig van lehetőség.

Gyermek érkezik
Születéskiállítás nyílt A gyermekáldás kultúrája címmel a
székesfehérvári Szent István Király Múzeum Országzászlótéri
kiállítóhelyén. Az április 12-ig
látható tárlat kultúrtörténeti megközelítésben kíséri végig a kisgyermek megszületését a várandósság, a szülés,
a gyermekágy, a keresztelő, az élet a kisgyerekkel témakörökben. A hagyományos népi kultúra emlékeit tárja a
látogatók elé, kiegészítve a múzeum többi gyűjteményének idevonatkozó tárgyaival, valamint XXI. századi
tárgyakkal, fényképekkel, szokásokkal, megérzésekkel,
megélésekkel.
A hagyományos paraszti kultúrában a szülést és a gyermeknevelést teljesen természetesnek vélték, a mindennapi élet velejárójaként tekintettek rá. A nagycsalád biztosította azt a közeget, ahol a szülők és a gyermekek is
boldogan élhettek, gyarapodhattak.
A kiállítás célja, hogy kérdéseket vessen fel a várandósság, a kisgyermeknevelés témaköreivel kapcsolatban. A
múltbéli esetek bemutatása révén életszerű, életszagú
példákat sorakoztatat fel.
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Bánsághy Nóra rovata

Életm
A budapesti Arte Galéria a
március 8-án pont száz éve
született Gyarmathy Tihamér
munkássága előtt tiszteleg. A
centenáriumi kiállítás igyekszik komplex képet adni a
mester életművéről, ehhez a
pályakezdő művész realista
grafikáiból éppúgy válogat,
mint a késői, kísérletező munkákból.
Gyarmathy elsősorban szürreális nonfiguratív képeket
alkotott, a színek, a fények
ábrázolása mindvégig nagy
szerepet játszott munkáiban.
Stílusában a szürreális absztrakcióból egy sajátos geometrikus absztrakcióba váltott, mértani figurák által
tagolt új jelek, organikus
rendszerek jelentek meg képein, melyek mindegyikén a
makro- és mikrovilág megértésének, kutatásának igénye fogalmazódik meg. A március 20-ig látható
tárlatot a kezdő és záró darabok kontrasztja teszi igazán izgalmassá.

Prágai évek
Oskar Kokoschka és
Prága címmel kiállítás
nyílt a cseh fővárosban,
amely kiemelten a világhírű osztrák festő
prágai éveit és alkotásait mutatja be.
A nagy érdeklődéssel
várt tárlatnak, amely a
cseh Nemzeti Galéria
téli idényének a legfőbb eseménye, a Veletrzní palác
(Vásárpalota) ad helyet. A tárlat, amely Kokoscha német, osztrák és francia galériákban, múzeumokban található műveit mutatja be, első ízben tavaly nyáron a bajor Regensburgban volt látható. Ezt a tárlatot egészítették ki a csehek a prágai Kokoscha-művekkel és az osztrák festő legjelentősebb cseh kortársainak alkotásaival.
Prágában így egyebek között az expresszionista Václav
Spála számos alkotása is látható.
Kokoschkát a múlt század harmincas éveiben Tomás
Garrique Masaryk akkori csehszlovák államfő hívta
meg Prágába. A művész, aki 1934-ben érkezett Prágába
és néhány évig élt a városban, portrét is készített Masarykról, amely szintén látható a kiállításon.
A tárlat június 28-ig látogatható a cseh fővárosban.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Kétélt ek tündöklése
és kihalása
Délkelet-Franciaországban, a La Grive-közeli bányák üledékkel kitöltött karszthasadékaiban még az
1970-es években érdekes állatok csontjaira bukkantak, amelyeket els leíróik a sziréng ték seinek
gondoltak. Az els ránézésre szalamandraszer állatokról azóta kiderült, hogy nem farkos kétélt ek,
hanem a kétélt ek osztályán belül egy új – igaz, mára kihalt – csoportot alkotnak: az Allocaudata rendet.
Az immunrendszer sötét oldala
A szisztémás gyulladásos válaszreakció felel s
nagyon sok ember halálárért a kórházakban, a
fekv betegeket ért bakteriális fert zések gyakran
vezetnek szepszishez. A „vérmérgezés” esetében
a véráramba bekerült kórokozók felel sek a súlyos
tünetekért, de mi válthatja ki ugyanazokat az immunrendszer aktiválódásával járó károsító reakciókat, ha nincs jelen patogén a szervezetben?
Kályhásság – a salzburgi
kapcsolat
Az egykori település, Decs-Ete a Dunántúl keleti felén található, a Sárközben, a Báta vízfolyása öblében. A kora Árpád-kortól létez falu
a XVI. század elején bekövetkez pusztulásakor virágzó mez város volt.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: A skót tájszólást is megtanulják a csimpánzok
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A hátlapon

A megcsonkított
Földvári Aladár-barlang
Az alapításának idén 30., a világörökségi státusz elnyerésének pedig 20. évfordulóját ünneplő Aggteleki Nemzeti
park területén, Bódvarákó szomszédságában található a semmivel össze nem
téveszthető, csapott tetejű Esztramoshegy. Belsejében egykor vasércbánya
működött, geológusai tárták fel egyebek között a Rákóczi-barlangot, míg a
hegy tetején 1948–1996 között üzemelő
kőbányának szintén egy fontos barlang
feltárását köszönhetjük. A 308 méteres
tengerszint feletti magasságon nyíló,
mindössze 190 méter hosszú és 8 méteres függőleges kiterjedést mutató Földvári Aladár-barlang 1964-ben tárult fel.
Jóllehet a barlangok védelméről már
egy 1961-es törvény rendelkezett, a
Földvári-barlang sorsa 1967-ig bizonytalan volt, hiszen védetté nyilvánítása
a népgazdasági érdekekkel ellentétes
volt. Végül egy 50×150 méteres védőpillér kijelölése oldotta meg a kérdést,
ám addigra az üreget tudatosan kifosztották, hogy megmentsék belőle
azt, amit arra érdemesnek gondoltak.
Bányászati módszerekkel fejtették le a
képződményeket, hordták ki a tekintélyes cseppköveket. Tulajdonképpen
nincs egy ép képződménye a barlangnak (ez jól látszik hátlapunk felvételén), és rengeteg a földön heverő törmelék is. Ám ennek ellenére – vagy
éppen ezért – rengeteg itt a látnivaló.
A barlang befoglaló kőzetét a középső-triász kori világosszürke kristályos
mészkő alkotja, ami jószerivel csak a
barlang mennyezetén figyelhető meg,
lévén az oldalfalakat vastagon borítják
a képződménycsonkok.
Noha a barlang berendezéseit 1991ben a nemzeti park munkatársai felújították, a kőbánya 1996-os leállításával
megszűnt annak energiaellátása, így látogathatósága is. A barlang kizárólag
szakmai csoportokat fogad.
Kép és szöveg: LIEBER
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Csonka cseppkövek, Földvári-barlang

