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Április 

 

Meteorrajok 
Raj neve Kód Aktivitás Max. 

Delta  
Drakonidák 

DDR 03.11-04.25 04.03 

Kappa 
Serpentidák 

KSE 04.01-04.07 04.05 

Szigma 
Leonidák 

SLE 03.21-05.13 04.17 

Áprilisi 
Lyridák 

LYR 04.16-04.25 04.22 

Mü Vir-
ginidák 

MVI 04.01-05.12 04.25 

Alfa 
Bootidák 

ABO 04.14-05.12 04.28 
 

nap  óra
3. 23 A Mars 3,5 fokkal délre a Holdtól.
5. 15 Első negyed. (15h 01m) 
7. 02 A Szaturnusz 3,8 fokkal délre a Holdtól. 

8. 22 A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben 
(28 fok). 

13. 20 Telehold. 19 (19h 40m) 
15. 18 A Jupiter 4,8 fokkal északra a Holdtól.
18. 15 A Vénusz 0,3 fokkal északra az Uránusztól.
21. 06 Utolsó negyed. (06h 28m) 
22. 12 A Neptunusz 3,4 fokkal északra a Holdtól.

24. 05 Az Uránusz 1,0 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

24. 17 A Vénusz 0,3 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

26. 11 A Merkúr 3,5 fokkal délre a Holdtól.
27. 23 Újhold. (22h 44m) 

A bolygók láthatósága a hónap folyamán 
Merkúr: 8-án van legnagyobb nyuga-

ti kitérésben, 28 fokra a Naptól. Helyzete 
azonban megfigyelésre nem alkalmas, 
mindössze fél órával kel a Nap előtt.  

 
Vénusz: Hajnalban látszik a keleti 

égen. Másfél órával kel a Nap előtt. 
Fényessége –4,2m-ról –4,0m-ra csökken; 
fázisa 0,5-ről 0,7-re növekszik.  

 
Mars: Az éjszaka első felében lát-

ható a Bika, majd az Ikrek csillagképben. 
Éjfél körül nyugszik. Fényessége 1,3m,
átmérője 5,3", mindkettő csökken.  

 
Jupiter: Késő este kel. Az éjszaka 

nagy részében megfigyelhető a Mérleg 
csillagképben. Fényessége –2,5m,
átmérője 44".  

 
Szaturnusz: Az éjszaka első felében 

látható a Rák csillagképben. Éjfél után 
nyugszik. Fényessége 0,2m, átmérője 19". 

 
Uránusz, Neptunusz: A Neptu-

nusz egész hónapban, az Uránusz a hó 
második felében már megkereshető a
hajnali szürkület kezdete előtt. Az Urá-
nusz a Vízöntő, a Neptunusz a Bak 
csillagképben jár. 

 
Csukás Mátyás, Nagyszalonta 

 

Szaglás, illatok és kémia kapcsolata 

A szaglás alapvető élettani működés – kémiai érzékelésen alapul. A legtöbb egysejtű
szervezet is képes a kémiai érzékelésre, ezek a kémiai anyagok koncentrációja alapján 
tájékozódnak a sejthártyájukban levő receptorokkal. A szaglás és ízlelés az ősi kémiai 
érzékelésnek a leszármazottja.  

A szagérzet egy összetett folyamat eredménye. Az orrunkban levő receptorokat bi-
zonyos anyagok ingerelnek, ezek az ingerek az agyba jutva szagérzetet eredményeznek. 
Ennek a mechanizmusnak a tisztázásához járult hozzá Richard Axel én Linda B. Buck, 
akik ezért 2004-ben élettani Nobel-díjat kapta. 

Az élőlények érzékszerveik révén környezetükről kapnak információkat. Az életkö-
rülmények nagyban meghatározzák ezek érzékenységét, nagy különbséget mutatva 
állatfajonként. Magánál az embernél is a fejlődés során sokat változtak.  A halaknak 
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például kevés receptoruk van, az egereknek több, mint az embernek, a kutyák szaglása 
körülbelül milliószor jobb az emberénél (az ember szaglóhámja 3-4 cm2, míg a kutyáé 
130 cm2). Fajon belül is van különbség a szaglóképességben, például a nők szaglása 
jobb mint a férfiaké, több illatot tudnak egymástól megkülönböztetni. A szaglás mecha-
nizmusának bonyolultságát bizonyítja az is, hogy a szaglás tanulható is, pl. szakácsok, 
borszakértők esetében. 

A szagokat az anyagok molekulái váltják ki. Maguknak a molekuláknak nincs szaguk. 
Az élőlények szaglósejtjei csak bizonyos molekulaféleségekre érzékenyek, csak azok 
képesek ingert kiváltani. Így a levegő fő komponenseit (oxigén, nitrogén, nemes gázok, 
szén-dioxid, víz) szagtalannak tekintjük, mert ezekre az ember 50 millió szaglósejtje 
közül egy sem érzékeny. Ez létünk szempontjából jó, de sokszor káros, veszélyes, hogy 
nem tudunk érzékelni szaglással a szervezet számára káros anyagokat (pl. a szén-
monoxid is számunkra szagtalan). Az, hogy egy molekula kellemes, vagy kellemetlen 
szagérzetet vált-e ki, több tényezőtől függ: az illatot kiváltó anyag töménységétől, az 
anyag molekulaszerkezetétől, egyéni sajátosságoktól tudati tényezőktől (pl. ha tudjuk, 
hogy mérgező az anyag, akkor irtózunk a szagától, nem tartjuk vonzónak), a divattól. 

A természetes anyagok közül soknak van erős, bódító illata. Ilyenek a balzsamok, a 
gyanták. A balzsamkiválasztás bizonyos növényekre jellemző, ezek mirigysejtjeiben, a 
növény sérülésekor megindul a balzsamkiválasztás. Ezt a folyamatot kereskedelmi célra 
is kihasználja az ember. A sérült növényből kifolyt balzsam a levegőn megszilárdul, s a 
keletkezési helyét befedve, azt elzárja a külvilágtól, s így megszűnik a képződése. A 
termelő növény szerint több féle balzsamot ismerünk: tömjén, mírha, tagakant stb. 

Több mint 3500 éve már élénk kereskedelem folyt ezekkel az illatanyagokkal, amit a 
Biblia is igazol. Mózes II. könyve, 23-37. versében olvashatjuk: 

„Te pedig végy drága fűszereket, híg mírhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat fél eny-
nyit, kétszáz ötvenért és illatos kalmust is kétszázötvenért. Kásiát pedig ötszázért, a 
szent siklus szerint és egy hin faolajt. És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített 
kenetet, a kenetkészítés mestersége szerint. Legyen az szent kenő olaj……Monda ismét 
az Úr Mózesnek: Végy fűszereket, csepegő gyantát, onyxot, galbánt, e fűszereket és 
tiszta tömjént, egyenlő mértékkel. És csinálj belőlük füstölő szert, a fűszercsináló elegyí-
tése szerint, tiszta és szent legyen az.. ..”  

Nem olyan rég vizsgálták meg a francia kutatók II. Ramszesz fáraó (i.e. 1302-1238) 
múmiáját, s megállapították, hogy annak készítéséhez tömjént, mírhát és tragakant gyan-
tát használtak. 

Az i.e. 1250-es évekből fennmaradt ékírásos táblán egy Tapputi nevű illatszerkészítő
nő közli az olajkészítés eljárását mírha-, ciprus-, ánizstermékeiből. 

A kereszténység kezdetén (Kr. u. 23-79) Ganius  Plinius Secundus a „Historia 
naturalis” című 37 kötetes művében részletesen leírja a tömjén gyűjtését, szállítását, ami 
fáradságos, de jól jövedelmező munka volt. Dél-Arábiában 3000 családnak volt tömjén-
fa megcsapolására joga. A begyűjtött tömjént teveháton Sebotaba szállították, ahol a 
papok isten részére az 1/10-ét lefoglalták. A nyers tömjénnek a kilónkénti ára a Földkö-
zi-tenger térségében 4-5 dénár volt, amely egy szír, vagy palesztin dolgozó heti jövedel-
mének felelt meg. 

A korai keresztények nem követték az ókori görögök és rómaiak rítusaiban használt 
füstölést. Nem akartak tömjénnel és aromás italokkal áldozni a római isteneknek. 313-
tól, Nagy Konsztantin tolerancia-rendelete után a kereszténység is átvette szertartásai-
ban a füstölő szerek használatát (a tömjén Krisztust képviseli, aki az Atyaistennek tetsző
módon feláldozza magát az oltáron, a mírha illata az ige testéválását jelképezi.). 
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A fennmaradt anyagok és kegytárgyak (oltár, olajtartók, tálcák), a különböző írásos 
hagyatékok igazolják, hogy többezer éves múltra tekint vissza a kémiai ismeretek gyűjté-
se, anyagismeret bővülése, technológiai műveletek kialakítása (pl. desztilláció, vízgőz
desztilláció), az ismert tulajdonságú anyagok hasznosítása különböző (gyógyászati, 
kozmetikai, konzerválási) célokra, sajátos nevezéktan kialakulása (pl. a parfüm elnevezés 
a per fumum- füstön keresztüli istenekkel való kapcsolatteremtésből származtatható). 
Az illatszerek értékes, drága anyagok voltak (…a napkeleti bölcsek arany mellett töm-
jént és mírhát vittek ajándékba), minden kor tudósai foglalkoztak előállításukkal, tanul-
mányozásukkal. Az egyik legnevesebb arab tudós, Juszuf al-Kindi (801-873) is „A par-
fümök kémiája könyve” címmel összefoglaló művet írt. 

A középkor során az illatanyagok nagy részét az egyházi rituálék mellett gyógyászati 
célokra is használták. Már Hippokrátész (i.e. 460-377), majd Avicenna (986-1037) a 
lehelet, vizelet, a test szaga alapján következtettek betegségekre, s kihasználták a füstö-
lőkben és illatszerekben levő illóanyagok fertőtlenítő, gyógyhatását. A kínai gyógyászat-
ban is jelentős szerepe volt a szagok vizsgálatának, s a különböző aromás anyagok 
gyógyszerként való alkalmazásának. 

Európában, ahol a testi tisztálkodásnak a XVIII. századig nem volt nagy divatja, fő-
leg az állati eredetű illatanyagoknak (pézsma, ámbra, cibet) volt divatja, amelyek inkább 
felerősítették, mintsem elnyomták volna a testszagokat. Az olaszok készítettek először 
kellemes szagú illatszereket. Ezek készítése nagyon jövedelmezőnek bizonyult. 1709-
ben Johann M. Farina üzemet alapított Kölnben, termékét kölnivíznek nevezte (a fran-
ciák szerint eau de Cologne), 4711-es márkanévvel jelölte. A ma is gyártott és kedvelt 
kölnivíz (alkoholban oldott illóolajok neve) nevét az első kölnivíz üzem házszáma sze-
rint kapta. A ház ma is áll, amelyben illatszermúzeum működik. 

Az illatszeripar a XIX. sz végén, a XX. sz. elején nagy fejlődésen ment át. Ekkor 
már nem csak az aromaanyagok minél tökéletesebb kivonása és tisztítása határozta meg 
a fejlődés menetét, hanem az illatanyagok kémiai úton, szintézissel való előállítása is. 
Az illatanyagok legnépesebb családját a növényvilágban változatos formában előforduló 
terpének képezik. Ezek vizsgálatáért 1910-ben O.Wallach, német kutató kémiai Nobel-
díjat kapott. Az ő munkássága adta az alapját a szintetikus aromaanyagok gyártásának.  

A következőkben tekintsük át a természetes illatanyagokat, melyek a természetben, s 
az emberi kultúrában különböző szerepeket töltenek be. 

A tömjénfa megsértett kérgéből (az ágak papírszerű kérge alatt levő gyantajáratokból, 
a hajtások izzadékából) kiváló gyantás váladékot nevezik tömjéngyantának. A tömjéngyan-
ta kellemes balzsamos illatú, fenyőillatra is emlékeztető, 3,5-8% illóolajat tartalmazó anyag, 
melyből vízgőz desztillációval nyerhető illóolaj-keveréket nevezik tömjénnek. Összetétele 
szerint ez különböző lehet. Az egyik fajtája sok pinént (43% α-pinén), 7% p-cimolt , 6,5% 
limonent, 6,5% verbenont és más, 2%-nál kisebb tartalmú komponenst tartalmaz. A 
másik fajtában fő összetevő az oktilacetát (52%), 8% oktanol, 5,8% limonen, 4,6% α-
pinén stb.  

Afrikában és Arábiában honos nagyszámú (60) növényfajtából nyerhető gyanta a 
mirha. Szomália a legnagyobb mirhatermelő. A mirha illóolajainak összetevői: pinén, 
dipentén, limonen, kumin-aldehid, fahéj-aldehid, heerabolén (ettől származik a mirha 
jellegzetes illata), kadinén. A mirhaolaj a keleti típusú parfümök legértékesebb összete-
vője. Ősidők óta füstölőszerként is használják, ugyanakkor terápiás célokra is hasznosít-
ják antimikrobiális tulajdonságait (ma is szájápoló termékek hatóanyagaként használják) 

A mírhával rokonságban álló opopanox gyantát (nevezik még bizabolo mírhának is) 
a Szomáliában élő magas faféleségből nyerik. Ez kizárólag női parfümök alapillataként 
használják. 
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Dél-afrikai hüvelyesek családjába tartozó növényfajaiból nyerik a peru- és tolu-
balzsamokat. 

 

A peru-balzsam (nevének nincs köze származásához, onnan ered, hogy amikor 
Szalvador a perui alkirály fennhatósága alá került, csak az ő pecsétjével ellátott terméket 
lehetet exportálni. Európába pedig általában hajón, sok perui áru mellett került) legna-
gyobb mennyiségű összetevője a benzil-benzoát, benzil-cianamát, nerolidol, farnezol, 
vanillin, cinnamil-alkohol, cinnamil-cinnamát, stilben. Parfümériában ma már nem 
használják, csak ízesítő anyagként csokoládé és praliné készítésekor. 

 

metil-benzoát benzil-benzoát farnezol 
 

kumin-aldehid α− és β-fellandrén fahéjaldehid 
 

nerol geraniol linalool 
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A tolu-balzsamot Kolumbia őserdeiben honos balzsamfából 
nyerik. Édeskés, vaníliára emléleztető az illata. Vízgőz desztilláció-
val 1,5-7% illóolaj nyerhető belőle, melynek fő komponensei: 
benzil-benzoát, feladrén, cinnamát, farnezol, 1-kadinol, d-kadinén, 
benzil-alkohol, sztiracin. Mivel nincs ingerlő hatása, köhögés elleni 
szirupokban, üdítő italokban, rágógumi ízesítésre is használják. 
Mivel jácintra emlékeztető, édeskés illata van, virágos illatjellegű
parfümök készítésénél alkalmazzák. 

A storax-gyanta Kínában, Tajvanon, Japánban, Észak- és Kö-
zép-Amerikában honos fák váladéka. A XVIII. századtól a medi-
terrán térségben is termesztik. Már az ókori görögök és zsidók 
használták füstölőszerként és gyógyszeként. Illóolaját a gyantából 
vízgőzdesztillációval különítik el, amiben legnagyobb mennyiség-
ben fahéjsav (25-30%), ugyanannyi fahéjsav-észter (amil-, etil-, 
fenil-, benzilészter), kevés vanillin, etilvanillin, benzoesav, 
abietinsav van. 

Kelet-Ázsiában, Amerikában, Kínában honos növényfaj váladéka a styrax gyanta. 
Két típusa van, a szumátrai és a sziámi styrax gyanta. A sziámi gyanta fő összetevői: 
benzoesav (38%), részben szabadon, részben észterezve, vanillin, míg a szumátrai gyan-
tában kevesebb benzoesav, sok fahéjsav (20%), vanillin, sztirol, sztiracil, benzaldehid 
van. Antiszeptikus hatása miatt gyógyászatban is használják pl. a légúti betegségek, 
asztmás köhögés esetén inhaláló szerekben.  Használják üdítőitalok, sütemények, rágó-
gumik ízesítésére. Illatszeriparban illatrögzítő szerként. 

A Földközi-tenger mellékén honos egy bokros növényfajta, mely leveleinek hátrésze 
szőrös.  Ha ez a felület sérül, labdarum nevű magas illóolajtartalmú anyagot választ ki 
védekezésül. Ma oldószeres extrakcióval vonják ki az illóolaj tartalmát, amiben 
acetofenon, 1,5,5-trimetil ciklohexanon, landaninol nevű, C17H30O képletű alkohol, 
észterek, fenolok, szeszkviterpének találhatók. A legtöbb francia parfüm alapillata a 
labdanum illóolajtól származik. Illatfixáló hatása van, ezért szappangyártásban, parfü-
mök készítésére használják, exotikus illatélményt nyújt. 

Az állati eredetű illatanyagok a feromonok. Ezek sajátos állati váladékanyagok, me-
lyeknek környezetbe kiengedett igen kis mennyisége elegendő ahhoz, hogy az ugyanab-
ba a fajba tartozó másik egyed érzékelje és benne sajátos hatást váltson ki. Ezért a 
feromonokat tekinthetjük a populáció egyedei közötti hírközlés kémiai eszközének. 
Szerepük van a szaporodásban, nyomjelzésben, védekezésben. Az állati feromonok 
közül egyesek érzékelhetők az ember számára is, mint a muszkon, cibeton, stb.   Ezek 
általában állatok (pl. pézsma) bőrmirigyeinek váladékai. Kémiai felépítésük szerint 
makrociklikus ketonok. A kozmetikaiparban széleskörben alkalmazzák ma is ezeket az 
anyagokat. 

 

muszkon  cibeton 
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Az rovarok feromonjai a terpenoidok (izoprén egységeket tartalmazó) közé tartoz-
nak. Ilyen például a méhek feromonja,, az izopentil-acetát, melyet a méh szúráskor tesz 
szabaddá, s a környéken tartózkodó méheket támadásra ingerli. A selyemlepke mirigyei 
bombikol nevű nemi csalogató anyagot termelnek, mely 10-12 km távolságról is ingerli 
a hím lepkét. A feromonok, a kis mennyiségben is igen hatékony anyagok alkalmasak a 
rovarok elleni védekezésre. 

 

izopentil-acetát   szteránvázas vegyületek 
 

Az állati feromonok egy része a szteroidok családjába tartozik (ilyen vegyületek a 
nemi hormonok, a mellékvese hormonjai, epesavak, alkaloidok, koleszterin, a dopping-
szerek nagy része). Az emlősök közül a majmok, sertések érzékelik a nemi hormonokat, 
az emberről ez nem állapítható meg. Ezt a tényt egyesek azzal magyarázzák, hogy amió-
ta lábra állt az ember, s orra eltávolodott a talajtól, a szaglása visszafejlődött, a  látása 
viszont nagyobb szerephez jutott. Ha a feromonok nem is működnek az ember eseté-
ben, a kellemes, jó minőségű illatszerek használata hatásos lehet a nemek közti vonza-
lom kialakulásában. 
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Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

� A számítógépes egér eredetileg három gombbal született meg a kaliforniai Palo 
Alto Research Centerben, még a 80-as évek legelején. Jef Raskin, az Apple Mac 
nemrég elhunyt atyja volt az, aki úgy döntött, hogy egy gomb elég lesz az egérre. 
Érvelése szerint a felhasználóknak így nem kell tudniuk, melyik gomb mire való, 
a szoftverek kezelése egyszerű, magától értetődő. 2005 márciusában vezette be 
az Apple a kétgombos egeret. Más grafikus operációs rendszerek már rég óta 
dolgoznak három, sőt több gombos, görgetős egerekkel. 

� Senki nem tudja pontosan, hogy az Apple-t miért is hívják Apple-nek. Senki nor-
mális emberfia nem asszociál a számítógépekkel kapcsolatban az almára. Steve 
Jobs mesélte, hogy 1975 és 76 nyarán egy almafarmon dolgozott, és csodálta a The 
Beatles lemezén az „Apple Records” címkét. Mikor Steve Jobs és Steve Wozniak 
nem találtak nevet az alapítandó cégüknek, elhatározták, hogy legyen a neve Apple. 
1976. április 1-jén létre is jött az Apple Computer, Inc. 


