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A táborozók a Collegium történetével ismerkednek

lom, a többieknek is hasonló élményeik
lehettek, hiszen gyakran még ebédnél
is ez volt a téma. Délutánonként ismét
közös, többnyire kulturális programra
került sor: meglátogattuk az ELTE
Füvészkertjét, jártunk az Országházban és az Iparművészeti Múzeumban,
szerdán pedig élő muzsikára táncoltattak meg minket”.
Csete Soma, a pécsi Janus Pannonius Gimnázium diákja pedig kiemelte:
„Magyarosként matekosokkal, fizikásokkal, földrajzosokkal kerültem össze,
szellemi közegünk igen pezsgő volt, ezért
úgy éreztem, hogy már a jövőbeli ‚kolle-

Az Antiquitas Bizantium Renascentia Eötvös collegiumi kutatócsoport
kötetbemutatója

műhelyeinek megfelelő több szakterület szerint (angol, biológia, fizika,
földrajz, francia, kémia, latin, magyar nyelv- és irodalom, matematika, német, orientalisztika, történelem stb.) közel negyven középiskolás
diákot táboroztattak, akiket igazgatóik – a tehetséggondozás célját
támogatva – egy hétre felmentettek
iskolai kötelezettségeik alól.
A naponta két-háromórás szemináriumi foglalkozásokat a kollégiumi életre és a tudós-tanári hivatásra buzdító nagyelőadások vezették
be. Ízelítőül: Régi és mai collegisták,
oktatás, kutatás és diákélet az Eötvös
Collegiumban: Ritoók Zsigmond,
Keszthelyi Lajos, Hudecz Ferenc,
Kiss Jenő akadémikusok, Ádám
Zsófia választmányi elnök és Horváth László igazgató. Bemutatkozott az ország első kara, az ELTE
Bölcsészettudományi Kar (Brenner Koloman dékánhelyettes), Perge Gabriella és Jakus Enikő pedig
Cathedra Magistrorum (Tanárnak lenni) nemcsak a tudós, hanem a tudatos tanári tevékenység rejtelmeibe is
bevezette a hallgatóságot. A kutatva

latairól: „A közös délelőtti előadások,
beszélgetések rengeteg érdekességgel és
fontos információval szolgáltak a Collegium múltjáról és jelenéről mind a
tanulmányok, mind pedig a diákélet
szempontjából. Választ kaptunk az
összes felmerülő kérdésünkre (a Honnan ered a dögész-kifejezés?-re többször is), továbbá sikeresen kezeltük a
lekapcsolhatatlan villany problémáját.
(Igaz, én könnyen beszélek, mert bejárós voltam, így nem a saját bőrömön
tapasztaltam…). Számomra a nap
fénypontjai mindig a szemináriumi
foglalkozások voltak. Érzésem szerint
nem (vagy legalábbis nem főként) a
tárgyi, lexikális tudásunk bővítése volt
a cél, sokkal inkább a szemléletünkre
hatottak ezek az előadások: a kritikus
gondolkodást erősítették, összefüggések
keresésére buzdítottak, és a földrajz
legkülönbözőbb területeibe nyerhettünk bepillantást. Nagyon tetszett,
hogy egyáltalán nem iskolai tanórajellegűek voltak. Adódik ez abból, hogy
többségében hallgatók tanítottak minket, és mindösszesen hármunkkal foglalkoztak – azt hiszem, ezt takarja a
műhelymunka kifejezése. Úgy gondo-

gáimmal’ folytatok értekezést. Az intézményben folyó szakmai munka mennyisége elképesztett, őszintén szólva kissé
riasztott is. A köztem és a Collegium
között húzódó papírvékony, metaforikus
fal akkor tört át, amikor az egyik tábortársam újra és újra feltett kérdésére – ami
a dögész szó eredetére irányult – már a
sokadik nyolcvan feletti egykori kollégista
sem tudott választ adni. Beláttam, hogy
a Collegium misztikuma és (az olykor)
nyomasztó múltja a katalizátor, amely
mindenkire hat az intézmény falai között. Az is világossá vált, hogy a fáradt
arcok nemcsak a vizsgaidőszak nehézségeit tükrözik, hanem valamiféle általános
szellemi jóllakottságot. Szerintem sok
középiskolásnak céljai között szerepel az
ilyen fajta éhség csillapítása, melyre az
Eötvös József Collegium rátermettségét
nekem hat nap alatt bebizonyította”.
A tehetségtábor szervezése a Collegium azon meggyőződéséből fakad,
hogy a tehetséges fiatalok száma
nem csökken, ám egyre nehezebb
megnyerni őket a piac csábításával
szemben a tudománynak és a tanári
hivatásnak.
G. Á.
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Az ELTE Eötvös Collegium
összetett szakmai tehetségprogram keretében olyan középiskolás diákokat hívott meg
– immár harmadik alkalommal – egyhetes „táborozásra”,
akik a szakirányú versenyeken
kiemelkedő helyezést értek el,
illetve akiket a szakok szerint
szerveződő tanári egyesületek
és tanárkollégák ajánlottak, és a
2014/2015-ös tanévben az ELTE-re
felvételiznek. Az Eötvös Collegium

magát képző eötvösi tudóstanárminta ragyogóan gazdag bizonysága volt az a kötetbemutató-csokor, ahol a Collegiumban működő
Antiquitas – Byzantium – Renascentia
kutatócsoport hét új kiadványával ismertették meg a középiskolás diákokat, a leendő Eötvös-collegistákat. A
„dögészek” sem maradtak azonban
üres kézzel, magukkal vihették a természettudományos műhelyek Dögészek a Filoszterben című kiadványát.
Veszelyi Krisztina, a nagykanizsai Batthyány Lajos Gimnázium
tanulója így számolt be a tapaszta-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

TEHETSÉGGONDOZÁS

Tudományos utánpótlás

PALEOÖKOLÓGIA

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Újdonság
az eml salkatúak
sokféleségében

Kína középső-jura korú kőzetrétegeiből a mára már kihalt
Docodontidae család egy eddig
ismeretlen fajának maradványai
kerültek elő, amely az Agilodocodon
scansorius tudományos nevet kapta.
A tágabb rendszertanban az emlősalkatúak közé (Mammaliaformes
kládba) tartozó új faj csontvázának és
fogazatának sajátosságai a fára mászó
és mindenevő életmódra engednek
következtetni a Science-ben megjelent
tanulmány szerint.
Az ásás és az úszás mellett e leletek révén a fára mászással bővült az
egykori Laurázsiában széles körben
elterjedt dokodonták ismert mozgásszervi adaptációinak listája. Továbbá e kövületek alapján bizonyos
dokodonták táplálékának jelentős
hányadát tehette ki növényi eredetű táplálék, megkülönböztetve őket
ezzel a ragadozó dokodontáktól
(például a Castorocauda lutrasimilis
nevű dokodonta elülső őrlőfogai
kifejezetten halevő bélyegekkel rendelkeztek). Mindez egy olyan, rendszertanilag alapszintű, mégis nagymértékű sokféleséget feltételez ebben az ősi emlősalkatú csoportban,
amelyet eddig csak a főbb, nagyobb
állatcsoportok közt írtak le.
Az Agilodocodon scansorius kilapult
koponyáját, csontvázának többi részét, illetve mindezek lenyomatát a
Pekingi Természettudományi Múzeum
őrzi. A Qing-Jin Meng vezette kutatócsoport szerint az állat testhossza
147 milliméter, súlya pedig 27–40
gramm körül lehetett.
„Kétszer fogzó” (diphyodont) jellegeket mutató fogazata metszőfogakból, metszőfogszerű kisőrlőfogakból
és nagyőrlőfogakból állt. Noha más
dokodontáknak karószerű, egygyökerű szemfogai voltak, a most
leírt faj alsó szemfogainak gyökere
a fog alapjától osztott volt, ásószerű, lapított koronája pedig enyhén a
szájzug felé dőlt. Ezek a szemfogak
bizonyos újvilági majmok (például a
pókmajom, a bőgőmajom) szemfogaira hasonlítanak, amelyekkel a fák
kérgét hántják le, hogy a mélyebb
szövetekben megbúvó növényi nedvekhez hozzáférhessenek. Könnyen
lehet tehát, hogy az A. scansorius is
hasonló célra használta szemfoga-
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Az Agilodocodon scansorius rekonstruált csontváza (felül) és a meglelt maradványok rajza
(KÉP: MENG ET AL. 2015, SCIENCE, WWW.SCIENCEMAG.ORG)

it. A felső állkapcsi őrlőfogak tara- háti csigolyák háti-ágyéki átmeneti
jának mintázata hasonlít bizonyos jellegével hozzájárult a gerincoszlop
lajhármaki- és fülesmakifélékéhez, hátulsó részének mozgékonyságához.
melyek kevert étrendje rovarokból, Az Agilodocodon e jellegeiben is fontos
más kisebb állatokból, gyümölcsök- különbségeket mutat más dokodonből és növényi nedvekből áll.
tákhoz képest.
A kutatók az Agilodocodont
gerincoszlopának, combjainak
és ujjainak sajátosságai alapján
fán élő, fára mászó állatnak
gondolják. A kézfej csontjainak arányai bizonyos fán
élő erszényesek, rágcsálók és
főemlősök kézfejéhez hasonlók. Az oldalról lapított utolsó
ujjperceken jól fejlett, erőteljes
hajlító izmok nyomai ismerhetők fel, ami az ezen az ujjperceken ülő, görbült karmokkal
együtt a fára mászáshoz való Az Agilodocodon scansorius kövülete (KÉP: MENG ET AL.
alkalmazkodás jele.
2015, SCIENCE, WWW.SCIENCEMAG.ORG)
Az Agilodocodon utolsó ujjpercei merőben eltérnek a Haldanodon
Az Agilodocodon az első ismert faexpectatus nevű dokodonta rövid, mászó dokodonta, amely tovább
masszív, egyenes,, illetve a már emlí- színesíti ennek az egykor élt állattett Castorocauda lutrasimilis kis hajlá- csoportnak az életmódjáról kialasú, utolsó ujjperceitől. Eszerint mell- kított képünket. A növényi nedvek
ső végtagjait a Haldanodon ásáshoz, fogyasztására is alkalmas fogazat
a Castorocauda pedig az úszáshoz mindenesetre egyedi jelenség az emhasználhatta.
lősalkatúak között a földtörténet
A fára mászás elméletét támogatja jura időszakában. A dokodontáknak
még a karcsú, hajlott felkarcsont, il- ez az ökológiai sokfélesége rámutat
letve az, hogy az Agilodocodon könyök- arra, hogy a fajok rendszertani
ízületének vizsgálata alapján ennek az szintjének a környezethez és az életízületnek a mobilitása sokkal nagyobb módhoz való alkalmazkodásból favolt, mint más emlősalkatúaké. Az kadó sokfélesége már e korai emlősutolsó négy ágyékcsigolyához nem alkatú állatoknál is jelen volt.
tartozott ágyéki borda, ami az utolsó
SZABÓ M ÁRTON

2015/12

A kvarccs be behúzott alumíniumhuzalos
el formában végbemen kémiai reakciók
eredményeként létrejött üvegszál a kristályos
szilíciummaggal

Egy köteg szálhúzásos technológiával
készült,
100 mikron átmér j üvegszál

A szálhúzásos technológia alapanyagai:
kvarcüvegcsövek és -rudak, amelyek
különféle anyagokkal tölthet k meg, illetve
vonhatók be
KÉPEK: JOSE-LUIS OLIVARES/MIT

niummal, s ennek eredményeként
az üvegszálban egy tiszta, kristályos szilíciummag (a számítógépes
csipek és napelemek alapanyaga)
jött létre.

Forrás: newsoffice.mit.edu/2015/high-qualityfiber-electronic-devices-0220
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Az optikai (üveg)szálak
előállítására évtizedek óta
alkalmazott szálhúzásos
tech no lógia továbbfejlesztése nem várt eredményre
vezetett a Massachusetts-i Műszaki Egyetem (MIT) egyik
laboratóriumában. A felfedezés új távlatokat nyithat a szálalapú elektronikus eszközök
gyártása terén.
A mostani felfedezés azokból a régóta folyó kísérletekből
adódott, amelyekben az MIT
kutatói olyan többfunkciós szálakat próbáltak előállítani, amelyekbe többféle anyagot építettek
be egyetlen szálba. A
szokványos eljárásban ez
úgy készül, hogy a beépítésre szánt anyagokból előbb egy (többnyire
henger alakú) előformát
készítenek, amelyet aztán felhevítenek, és a
meglágyult
tömbből
szálhúzással hozzák létre
az előformánál sokkal
kisebb átmérőjű, vékony
szálat, amely eközben
mindvégig megőrzi eredeti összetételét és szerkezetét.
Most először tapasztaltak a kutatók ettől merőben eltérő viselkedést, melynek során a felhasznált
anyagok minősége is alapvetően
megváltozott a kiindulási anyagokhoz képest, mégpedig szerencsés módon úgy, hogy az egyik
olcsó és könnyen hozzáférhető
alkotóelem egy sokkal értékesebb
összetevővé alakult: ezt a spontán
anyagátalakulást a kutatásról a
Nature Communicationsben megjelent beszámoló egyik szerzője,
Yoel Fink, az MIT anyagtudomány-professzora a hajdani alkimisták egyik álmára utalva „modern alkímiának” nevezte.
A szóban forgó eljárásban kvarcüvegcsőbe vékony alumíniumhuzalt fűztek, majd ezt az előformát a
szokásos módon hevítették és nyújtották: ennek során a kvarcüveg
kémiai reakcióba lépett az alumí-

Az eredmény váratlan meglepetésként érte a kutatókat:
korábbi kísérletekben már próbáltak különféle fémhuzalokat
behúzni
kvarcüvegcsövekbe
(például ezüstöt és rezet), de
egyedül az alumínium esetében jutottak ilyen meghökkentő
eredményre.
„Az első reakcióm az volt, hogy
az egész mintát dobjuk el, hiszen
nem erre az eredményre számítottunk” – mondta Fink. Miután
azonban az alaposabb elemzés
megállapította, hogy a várt
alumíniumszál helyét tiszta,
kristályos szilícium foglalta el,
az eredmény más megvilágításba került. Majd hamarosan az
is kiderült, hogy egy már korábban ismert kémiai reakció
ment végbe a szálban: a
szálhúzást megelőző hevítés során a hőmérséklet mintegy 2200 Celsius-fokra emelkedett és a
tiszta alumíniummag a
szilícium-dioxid összetételű kvarcüveggel reakcióba lépett: a kölcsönhatás
során a szál közepén egy
tiszta, kristályos szilíciummag vált ki a kvarcüvegcső közepén, illetve
ekörül, valamivel kijjebb
egy nagyon vékony alumíniumoxid-héj.
A kutatók szerint ez
megnyitja az utat olyan újfajta
elektronikus eszközök kiépítése felé az üvegszálak belsejében,
mint például napelemek, tranzisztorok vagy egyéb félvezetőeszközök.
Hasonlókkal korábban már számos kutatócsoport próbálkozott,
de ehhez eddig valamennyi kísérletben drága kristályos szilíciumot használtak alapanyagul. Ez
most a jóval olcsóbb és az eljárás
során könnyebben kezelhető alumíniumra cserélhető.
„A szilícium mellett olyan hagyományosan viselkedő fémek is beépíthetők az üvegszálakba, mint az
arany, az ezüst vagy a réz – együttes felhasználásukkal így komplett
elektronikus áramköröket építhetünk
ki az üvegszálakban” – mondta
Fink.
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L M E S É L A T É R K É P D O M B O R Z ATA ?

AZ ELT NT FOK-FOLYÓ
NYOMÁBAN

Siófok egykori lagúnatérképe (lépték: 1:13 500)

Siófok csupán 300 éve létezik. A Balaton medrében egy kis szigeten, egy homokturzáson keletkezett,
eleinte neve sem volt a településnek. Az 1700-as évek végén el ször Fok-Sió, majd az 1790-es évekt l
Sió-Fok volt a neve. A mai városközpont az si Fok-folyó tölcsértorkolatában fekszik. A terület beépítésére akkor kerülhetett sor, amikor ez a torkolat feltölt dött, a Balaton vízállása pedig emberi
beavatkozás folytán drasztikusan lecsökkent.

SZ

akmai pályafutásom során
topográfusként sok magyar
települést megismerhettem,
de egyiknek sincsen olyan cifra története, mint Siófoknak, a Fok-folyó és a Sivópatak ölelésében fogant városnak. A vajúdás évszázadokig tartott. A hol volt,
hol nem volt Fok-folyó akkor született,
amikor a pleisztocén kori turzást mint
vízválasztót áttörte az Ős-Balaton víztömege, és akkor halt meg, amikor
1863-ban megnyitották a Sió-csatornát,
minek következtében 3 méternyivel lejjebb szállították az Ős-Balaton víztükrének magasságát. A geológusok szerint
a Madaras-dűlő szántóterülete és az ennek folytatását képező szőlőhegy, a Szigeti-dűlő dombja a vízválasztó legmagasabb része, 110 méterre van a tengerszint felett. Tehát ahhoz, hogy az Ős358
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Balaton ezt a turzást létrehozhassa, a tó
vízszintjének 110 méter fölé kellett
emelkednie.
Az

s-Balaton vízállása

A mostani szabályozott Balaton vízszintjét 104,45 méteren igyekeznek tartani. 18�4-től 1863-ig különböző társaságok különböző indokokkal kérték a
Balaton vízszintjének csökkentését az
országgyűléstől. A vízszint csökkentését
eredetileg a XIX. század rettenetes
földéhsége hajtotta, később pedig a természetes úton bekövetkezett katasztrófahelyzet indokolta. Az országgyűlés által engedélyezett összesen 675 centiméteres nagyságrendű lecsapolást szerencsére nem sikerült végrehajtani. Krieger
Sámuel vízimérnök 1776-ban tervet készített a Balaton lecsapolására. A terve
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készítése során vízmélységeket mért
Siófok térségében, a Balaton közepe táján. A vízoszlop magasságát akkor
3 öl és 4,86 lábnak, azaz 7,23 méternek
találta. Ebből 6,� métert akart lecsapolni, amely törekvés műszakilag sem lett
volna kivitelezhető!
Az Ős-Balaton vizének szabályozását
végül Beszédes József tervei szerint hajtották végre: a vízállás magasságát –
zsilippel szabályozott módon – 3–3,5
méterrel csökkentették. Ám a vízszint
leszállítását a vízimalmok duzzasztógátjai nagyban akadályozták. A malomtulajdonosok és a molnárok igyekeztek a víztükröt olyan magasságban
tartani, hogy az év minden napján őrölhessenek. A vízszint csökkentése ellen
volt a lakosság is, hiszen lisztre volt
szüksége. A nádtermelő földesurak

szintén a magas vízállást szorgalmazták.
Végül is a korabeli falvakat elöntéssel fenyegető katasztrófa elhárításának kényszere miatt kellett az Ős-Balaton vízállását szabályozni. A foki malom gátjának lebontásakor, 1824-ben 1,20 méterrel csökkent a vízszint, a kiliti malom
1847. évi megszüntetésekor 1,35 méterrel, az ozorai malom 1863-ban történt
elpusztításakor pedig 0,95 méterrel sülylyedt le a Balaton vízmagassága. Csak e
három legfontosabb malomnak a felszámolása összesen 3,50 méterrel apasztotta le a tó vizét. A térségben 1863-ig
minden vízimalmot lebontottak Ozoráig, mintegy 200-at.
A feljegyzéseken, okiratokon kívül
őseink ránk hagyták a terepet, hegyekkel, völgyekkel. A domborzat a szakértő
számára sok mindent elárul: ahol huzamos időn keresztül víz állott, ott a talaj
minősége más, mint a szárazulatoknál.
A savanyú láptalajok és a száraz, egykori erdei talajok, szántóterületek határvonala a terepen évszázadok múltán is
megtalálható, azonosítható. A savanyú
láptalajok nád, sás, káka stb. alkotta flórája is más, ami elárulja, hol volt az ŐsBalaton partvonala. A térképész számára hamar kitűnik, hogy az Ős-Balaton
partvonala Somogy, Zala, Veszprém
megyékben egyaránt a 107,5 méter tengerszint feletti magasságnál található,
ezt tekintjük az Ős-Balaton normál
vízszintjének.
A hajdani folyómeder felfedezése

Manapság a Fok-folyó medre száraz,
csak az esővíz áll meg benne néha. Maradványainak mélyedéseit, a morotvákat
nem is az általuk tárolt vizek segítségével lehet megtalálni, hanem jellegzetes,
kanyargós vonalvezetésük folytán. Az
árok lehet egyenes, de a patak, a folyóvíz mindig kanyargós. Amikor állami
megrendelésre 36 évvel ezelőtt új térképet készítettünk Siófokról, a légifényképező repülés előkészítése során a Madaras-dűlőben kiszáradt morotvákra figyeltem föl. Rögtön felismertem, hogy
ezek az Ős-Balaton egykori lefolyásai
voltak, én magam Ős-Siónak neveztem
ezeket. Sok évvel később véletlenül olvastam II. András királyunk adománylevelét, amelyben leírta, hogy hol folyt
az ősi Fok-folyó 1�11-ben: „Sed Bolotyn,
de quo egreditur fluvius, qui vocatur FOC…
Tendit autem ad meridiem et venit ad villam
LUSTAH, circuitque insulam… facitque
loca molendinis apta.”

rfelvétel a Sióról és a Fokról (lépték 1:17 500)

Keresve sem találhattam volna alkalmasabb idegenvezetőt a magyarok királyánál, aki az előbbi latin idézetben
pontosan megjelöli a tihanyi apát meg a
fejérvári prépost birtokainak határát adó
Fok-folyó helyét: „a két birtok határa ott
kezdődik, ahol a Balatonból kilép a folyó,
melyet Foknak neveznek, és folytatódik aztán déli irányban, megkerüli Lusta falu szigetét, ahol malmoknak alkalmas kanyarulatokat képez”.
II. András királyunk adománylevelének szövegével kezemben és a modern
1:10 000-es méretarányú topográfiai
térképekkel az érintett terepszakaszokat bejártam, és a helyszínen azonosítottam. Az ipartelep beépített részén a
meder eltűnt, mert betemették. A
domborzat, növényzet, talajminőség és
a kanyarulatok törvényszerűségének
segítségével azonban a medret folyamatosan ábrázoltam a térképen, később
pedig űrfelvételen is feltüntettem a helyét. Érdekes tapasztalat számomra,
hogy a meder helye az űrből készült fotón a tónuskülönbség következtében
könnyebben azonosítható.
A Fok-folyó tölcsértorkolata korábban beleolvadt a tó végtelennek
tűnő víztükrébe, a vízfolyás először
a honfoglalás tájékán jelent meg az
emberek szeme előtt. Maga a Fokfolyó nem azonos a jelenlegi Sió-csatornával, ahogyan azt sokan tévesen
gondolják.

Honfoglaláskor Siófok térségében három különálló ősi településmag létezett:
a 13 házból álló Holovogy, a szigeti szőlőhegy tetején Losta (Lusta) és a mai ipartelep legmagasabb részén Fok falu. A
magaslaton épült, árvíztől védett és nehezen megközelíthető kis falvak lakói
többnyire halászatból, vadászatból éltek,
gyűjtögető életmódot folytattak a környező erdős területeken.
A három középkori település megismerése során szót kell ejtenünk az itt lévő
hajdani nevezetességekről: az átkelőhelyet biztosító révekről és a hajdani Szent
Péter és Pál-bazilikáról. Tudjuk, hogy
története során az Ős-Balaton legalacsonyabb vízállását 1862-ben tapasztalták,
az akkor mért érték 105,096 méternyire
volt a tengerszint felett. A modern topográfiai térképről leolvashatjuk, hogy a
szigeti szőlőhegy lábánál a 105-ös értékű
szintvonal kanyarog. Tehát a szőlőhegy,
azaz Losta falu (később Fok falu), a középkorban mindig vízzel körülvett sziget volt. Azt is tudjuk, hogy az Ős-Balaton normális vízszintje 107,5 méter volt.
Ebből láthatjuk, hogy Losta falu partjainál általában 2,5 méter mély volt a víz.
Mivel csak alacsony vízállásnál lehetett
gázlón megközelíteni a településeket, elkerülhetetlenné vált a révek létesítése. A
réveket ott kellett kialakítani, ahol a szárazulatok között legrövidebb a távolság,
a vámházakat pedig oda kellett építeni,
ahol az átkelők partot értek.
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A Fok-folyó eldugulása (1824-es állapotnak
megfelel ábrázolás, lépték: 1:20 000)
(A TÉRKÉPEKET A SZERZ
KÉSZÍTETTE)

A réveket 1717-től körülbelül 50 esztendőn át hidak váltották föl. III. Károly
király ekkor rendelte el, hogy Fokon a
veszprémi káptalan saját költségére építtessen kettő darab több száz lépés hosszú
hidat. A hidak építési költségének fejében a király megengedte, hogy a káptalan vámot szedhet. A hidak még az évben elkészültek, mert 1717 őszén a Somogy megyei közgyűléshez olyan panaszok érkeztek, hogy Fokon a
malomba igyekvő parasztokkal is vámot fizettetnek.
Lagúna úszószigetekkel

1��9-től kezdve Holovogyot Kiralturki
néven említik az okiratokban. A „turk”
vagy „törk” elnevezésen ez idő tájt nem
törököt értettek, hanem törmeléket. A
hullámzás ugyanis a tó déli partján nádtörmelékből álló úszószigeteket alkot. A
Fok-folyó tölcsértorkolatának tájolása
olyan, hogy az északi szél a törmeléket
Holovogy partjára sodorta. Ez okozta a
település nevének kissé magyarosított változatát. A „kiral” jelzőt pedig az ott lévő
királyi szőlőbirtokok miatt kapta.
Ugyancsak megváltozott Lusta, azaz
Losta falu neve is, miután fokozatosan
beolvadt Fokba. Noha a király adománylevelében Lustának nevezte a települést, valószínűleg így ejtették a beszéd
során is, amit méltán szégyellhettek a falu lakói. Mivel Losta éppen úgy a Fokfolyó partján feküdt, mint Fok falu,
ezért jogosan használhatták a Fok nevet; Losta 1350 táján véglegesen beolvadt Fokba. A két falu mégsem vált
eggyé ezáltal, megkülönböztetésül a régi Fok falut ettől kezdve a fellelhető okmányokban Fokzabadynak nevezték.
360



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



A Mátyás király korabeli állapotot tartalmazó lagúnatérképemen a három ősi
falut már új nevükön ábrázoltam. A térképet azért datáltam az 1488. évre, mert
biztosan tudhatjuk, hogy a Szent Péter
és Pál-bazilika akkor még létezett. Plébánosa Sisai Albert volt, aki ez évben 58
dénárt gyűjtött össze híveitől, és Rómába küldte a pápának, az erről szóló írás
szerint. A hajdani Fok falu (Losta) szőlőhegyének volt egy kidudorodása a Fokfolyó kanyarjában. Jóllehet, a mai topográfiai ábrázolásokon már sík területként tűntetik föl, én templomdombnak
nevezem térképeimen. Meggyőződésem ugyanis, hogy itt volt a keresett
templom. Ma az M7-es autósztráda
hosszában keresztbeszeli az egykori Lostát. Markos György szigeti-dűlői szőlősgazda – Siófok Várostörténeti Tanulmányok című kötet íróinak, szerkesztőinek
egyik forrásközlője – arról számolt be,
hogy az M7-es autópálya déli oldalán lévő dombot a siófoki téesz eldózeroltatta,
mert a szántást akadályozta. A munka
során csontvázak kerültek napvilágra.
Bátor vagyok azt állítani, hogy a hajdani templom köré települt középkori temetőt dózerolták széjjel…
A turzásgát

A Balaton egyik alapvető tulajdonsága,
mely minden más európai tótól különbözik, az, hogy az uralkodó északi szél a
vizet felkavarja, a víz a homokot magával ragadja, és azt a hullámverés a tó déli partjára szállítja. Amint a déli part közelében a hullámverés erőssége megtörik, a hordalékot homokpadok formájában lerakja, amelyet a balatoni emberek
turzásnak neveznek. A honfoglalás tá-
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ján az Ős-Balaton a Fok-folyó tölcsértorkolatában mintegy 4,5 kilométer
hosszú turzásgát építésébe kezdett
Szabadi-Fürdőtelep vasúti megállótól a
Semmelweis utca és Vak Bottyán utca
kereszteződésig. Az 1400-as évek végére a tó part menti fenekének homokos
feltöltődése annyira felhízott, hogy 106
méter vízállásnál már kilátszott a vízből.
Ez az a híres, nevezetes turzásgát,
amelyre később a mai város épült.
Ezzel a tölcsértorkolat időszaka örökre
elmúlt, az immár deltatorkolat működése minőségi változást okozott a környék életében, mivel az Ős-Balaton
partvonala és a turzásgát közötti terület
lagúnává vált. A lagúnaállapot meggyorsította a terület feltöltődését. A turzásgát alacsonyabb részein ugyan folyamatosan áramlott a víz, de a többi területet ellepte a nád, sás, káka, békanyál,
az elmocsarasodás folyamata visszavonhatatlanul elkezdődött. A vízlefolyások
medrének legmélyebb részeit ma morotvának nevezzük (a térképen sötétkék
színnel jelöltem). Nagy részük még ma
is megtalálható. A turzásgáton számos
lefolyás keletkezett, melyek beömlöttek
a Fok-folyó medrébe. Az új deltatorkolat legszélső, sekély, de széles nyugati lefolyását nevezték el Sivó-, majd Sió-pataknak. Korábban ez is a Fok-folyó tölcsértorkolatának egyik ága volt.

1557-ben a törökök Siófok környékét
feldúlták, a településeket felégették. Aki
tudott, a biztonságosabb kőtemplomba
menekült. Jó egy évtizeden át keserves
pusztítás, hadiállapot köszöntött a térség
többi településére is, mígnem a harci cselekmények elcsendesültek, már nem
volt mit elpusztítani. A foki bazilika eltűnése is ez időre tehető.
A Balaton víztükre még 1�6 éven át
országhatár maradt. A törökök Fokon
letelepedtek, itt létesült a Balaton legnagyobb török katonai bázisa. A Fok-folyó
öblében hadikikötőt építettek, védelmére ágyúkat hoztak, erődöt emeltek.
Az építkezéshez való követ csak a Balaton északi partjáról lehetett volna hozni,
de az állandó katonai portyázás, valamint a szállításra alkalmas hajók hiánya
miatt ez nem volt lehetséges. Ellenben
ott volt a magyarok templomának romja: a hajdani bazilika építőköveit mind
elhordták, még az alapjait is kiásták a
földből. A régészek eddig nyomát sem
találták sehol.
Azt hiszem, nem szorul magyarázatra, hogy oda építették erődjüket a
törökök, ahonnan sakkban tarthatták
a kikötő teljes területét – vagyis a hajdani Fokzabadi falu legmagasabb
pontján, a kikötő mellett állhatott. A
kikötő bejáratához épített világítótorony romjai ma is megtalálhatók a
térképen jelzett helyen, mohos sziklák formájában. A török hajókat hajtó
evezős katonáknak és a kikötő személyzetének, illetve parancsnokának
szállásait Fokzabadi falu helyén építették föl. A középkori Fokzabadit
soha nem építették újjá, végleg eltűnt. A foki révek a török időkben is
fennmaradtak, hiszen a foki malmot

csak a réveken keresztül lehetett
megközelíteni, s a malom a megszállás ideje alatt is működött. Ráadásul
zsilipje, duzzasztógátja önként biztosította a török kikötő számára is az
optimális vízszintmagasságot.
1683-ban a törökök egyik napról a
másikra eszeveszett gyorsasággal elmenekültek a foki erődből, az napokig őrizetlen maradt… Babócsay Ferenc veszprémi várkapitány Zichy István vicegenerális részére írt levelében arról számol
be, hogy „Nagyságod parancsolatját
böcsülettel vettem, annak engedelmeskedni
akarván Vázsonyból tíz hajdút, valamint
Tihanyból is tízet sürgősséggel a vár védelmére kirendeltem. De addigra már a várat
kirabolták. Valamint a foki nagy jó malmot is kifosztották. A malom vasszerkezetét elvitték, valamint minden mozdíthatót,
ajtókat, vaspántokat stb.” Mindez azt bizonyítja, hogy a malomnak az erőd
közelében kellett állnia.
A török idők alatt a turzásgát továbbnövekedett, a Fok-folyó torkolata elmocsarasodott. Az úszószigetek folyamatosan ostromolták, eltömték a lefolyást.
A Sió bozótterülete posvánnyá degradálódott, ontotta a szúnyogok hadát. Bél
Mátyás feljegyzései szerint a levegő
egészségügyi szempontból nem ajánlható, büdös, a kutak vize rossz ízű, ihatatlan. Az itt élő emberek putrihoz hasonló
házakban laktak azért, hogy senkinek
ne kelljen sajnálnia, ha az ellenség felégetné. A lakosság nagy szegénységben
élt. A török megszállás után egy újabb,
de a természet alkotta katasztrófa jelei

mutatkoztak: a Fok-folyó, a Sió völgyének eldugulása hatalmas árvízzel fenyegetette a térséget.
Vészhelyzetben

Az 1700-as évek elején a fokiak lassan
elkezdtek átköltözni az új, megnövekedett, tiszta és egészséges turzásgátra, a
mai városközpont tájékára. Ám a Sió
völgyének eldugulása árvízveszedelmet
jelentett az áttelepültek számára is. A
XIX. század elejére a probléma megoldása elkerülhetetlenné vált. A Balaton
vízgyűjtő területe 5 77�,5 négyzetkilométer, átlagos vízhozama 17 köbméter
másodpercenként. A fölösleges víztömeg évezredeken át a Siófok–Kiliti–Szabadi–Siójut–Ádánd határolta térségében
folyt le a Dunába. A Fok-folyó torkolata
Siófok–Kiliti között még 1 kilométernyi
szélességű, ám lefelé haladva elkeskenyedik. Ádándnál már 300 méternyire
szűkül. Ezért itt az úszószigetek egymás
hátára torlódtak, és elzárták a lefolyást.
A régi mederben egy szűk, föld alatti
ágon, alagúton tudott a víz távozni,
amelynek áteresztőképessége nem volt
szinkronban a Balaton rapszodikus vízhozamával. „A Sió völgye Ádándnál eldugult, jó egy mérföldnyi (7,6 kilométer) hosszban nem lehet a medret megtalálni. A víz a
föld alatt folyik szűk csatornán, míg
Kustánypusztánál bővizű forrás formájában felszínre tör” – figyelmeztet a sür-

Az s-Balaton térképe 107,5 m
vízállásnál (lépték: 1:200 000)

gőssé vált szabályozásra Beszédes József.
A Sió-csatorna megépítése mégis rettentő sokáig, 1818–1863-ig tartott, ám
megnyitásával elkezdődött Siófok robbanásszerű, gyors fejlődése.
FARAGÓ SÁNDOR
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Március 22-e a Víz Világnapja.
Szerencsés, aki természetes
víz közelében élhet, és ha azt
megóvja, akkor a természet
is jól jár.

S

étálni a parton nekem mindig ünnep,
most is díszbe öltözik a szívem. Közben
egyre csak azon a lúdb r-hatású videón jár az
eszem A természet beszél cím kampányból,
amelyben Harrison Ford az óceán hangjaként
szól a vizet mérgez emberekhez. De vajon felfogjuk valaha e szavak súlyát? Mert már nem
is tud megpihenni a szem a víz horizontján
m anyagpalack látványa nélkül. De legalább
van köztük télr l maradt madáretet is. Mert
„az én vizemet” nem tudom elképzelni a madarak nélkül, amelyek itt minden nap ünneplik
közös otthonukat. Hápogó nevetéssel körtáncolva, olykor szerelemféltésb l csatázva a habokban vagy épp rikoltó ujjongással, szárnyalón lebegve a vizek felett…

K ATYMÁRI VANDA
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INTERJÚ DÉR ANDRÁSSAL

a hét kutatója

FEHÉRJEFIZIKA
Ha annak idején a gimnazista Dér Bandit valaki megkérdezte, mi
akarsz lenni, bizonyára azt válaszolta: fizikus. Akkor aligha gondolhatott arra, hogy kutatói pályája két tudományág, a fizika és
a biológia házasságával teljesedik ki. Az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpont Biológiai Intézete biomolekuláris elektronika
csoportjának vezet je végz s fizikushallgatóként került az intézménybe. Dér András id közben megtanulta a biológiát, beleásta
magát a fehérjekutatás rejtelmeibe, olyannyira sikeresen, hogy
az e területen elért eredményeiért és a hazai bioelektronikai
oktatás megteremtéséért Akadémiai Díjban részesült.

– Tudjuk, a tudomány fejlődésével a
kutatók a világ egyre kisebb szeletét veszik górcső alá, így egyre több speciális
szakterület keletkezik. Sokak számára
ismeretlen ez a szóösszetétel: fehérjefizika. Hogyan került a látószögébe ez
a terület?
– Az SZBK-ba kerülvén a szintén fizikus Keszthelyi Lajos, majd Ormos Pál
kutatásaiba kapcsolódtam be, akik a
fehérjék elektromos tulajdonságait
vizsgálták.
– A laikus számára érdekesen hangzik, hogy az elektromosságnak lényeges szerepe van az élő szervezetek, a
fehérjék működésében. Miért fontos
ezeknek a fogalmaknak a megismerése?
– Alapvető biológiai folyamat egyebek
között a biológiai energiaátalakítás. A
kutatók régóta kíváncsiak arra, hogyan alakítja át a sejt a külső energiát
saját maga számára fölhasználható biológiai energiává. Azt tudjuk, hogy ez a
folyamat együtt jár elektromos jelenségekkel, amelyek visszavezethetők a
sejtmembránon keresztül történő töltéstranszportra.
– Egy icipici sejt elektromosságát hogyan lehet mérni?
– A 70-es években mindez csak hipotézis volt, a Nobel-díjas Mitchell szerint
minden egyes élő sejt – legyen az növé364
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nyi, állati vagy emberi – hasonló módon alakítja át a külső energiát biológiai
energiává. Ezeknek a hasonló folyamatoknak a közös része az úgynevezett
protontranszport, illetve az ezt végrehajtó pumpafehérje, amelynek működését elektromos mérésekkel lehet követni a legközvetlenebb módon. Mi erre dolgoztunk ki speciális módszert.
– Hogy el tudjuk képzelni: az elektromosság méréséhez elektródákra van
szükség, melyek aszimmetrikusak, negatív és pozitív töltésűek. A sejtben is
keletkezik feszültség, amely mérhető?
– A sejtben, a membránban vannak
olyan fehérjék, amelyek képesek ionokat pumpálni a membránon keresztül,
így a fal két oldala közt feszültség keletkezik. A pumpák feltöltik elektromosan a membránt. Ez energia, ki lehet sütni: a kisülés folyamán más fehérjemolekulák igen nagy energiatartalmú ATP-t szintetizálnak. Ez aztán
eljut a szervezet minden részébe és ez
működteti az egész szervezetet.
– Hogyan lehet ezt a folyamatot nyomon követni atomi szinten? Ebben segít a biológiának a fizika tudománya?
– A fizikusok a legapróbb részleteket
figyelik meg: a biológiai jelenségeket
atomi szinten a fizika módszereivel
vizsgáljuk. A molekuláris elektromos
áram időbeli lefolyását, változását mér-
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jük. Ha például a legegyszerűbb protonpumpáló membránfehérje, a bakteriorodopszin elnyel egy fotont, ez a
gyors folyamat lassabb változásokat indít el a fehérjében, melynek során átpumpálódik a proton a membránon.
Mi azt vizsgáljuk, hogyan működik ez
a protonpumpa. A biológus általában
megelégszik annak megállapításával,
hogy pumpál, a fizikus arra is kíváncsi,
hogy miként. Megállapítottuk, hogy
több lépésben „préselődik” át a proton
a membránon keresztül, s meg tudtuk
határozni a lépéshosszakat illetve, hogy
a fehérjemolekula szerkezete eközben
hogyan változik atomi szinten.
– Miért fontos ezt tudnunk?
– Ha ezt megértjük, célzottan be is tudunk avatkozni a molekula működésébe. Ha mondjuk, kicserélünk benne
valamit, meg tudjuk változtatni a molekula tulajdonságait úgy, hogy hasznunkra váljon.
– Például az egészségügyben, a gyógyításban?
– Az elektromos jelenségek nemcsak a
biológiai energiaátalakításban játszanak szerepet, hanem az információátvitelben is. Az iontranszportáló membránfehérjék „összjátékán” alapul az
idegsejtek működése is. A megfelelően
módosított bakteriorodopszint – illetve a hozzá hasonló iontranszportáló

membránfehérjéket, a rodopszinokat –
be lehet ültetni idegsejtekbe, amelyeket
így fénnyel tudunk szabályozni: blokkolni vagy ingerelni. A Parkinson-kór
kezelésekor például jelenleg, ha nem
használnak a gyógyszerek, az agytörzsbe mélyen elektródákat vezetnek,
és ott ingerlik a megfelelő agyterületet,
hogy megszűnjék a remegés. Az új
módszer, az optogenetika nem igényli
az elektródák beültetését, helyette célzottan, a megfelelő agyterületen génsebészeti úton juttatnak rodopszinokat
az idegsejtekbe, melyeket fénnyel tudnak vezérelni. Előnye az, hogy a környező idegsejteket nem ingerlik, a fényt
az agyba bevezető optikai szálak vékonyabbak, mint az elektródák, így lényegesen kevesebb a mellékhatásuk.
Az egyelőre német, svájci és amerikai
laboratóriumokban végzett állatkísérletek nagyon bíztatóak, és reményt keltőek a módszer szemészeti alkalmazásának kilátásai is. Maku ladegeneráció esetén, ha a retina felső rétege elpusztul, de az alatta lévő idegsejtek,
amelyek az ingerületet elvezetik az
agyba, épek, ezekbe bele lehet ültetni génsebészeti módszerekkel a rodopszinokat, ezáltal a kísérleti állat
visszanyeri
a
látását.
Az
optogenetika, ez az új kutatási és
gyógyító eljárás az utóbbi évek legjelentősebb módszertani fölfedezése a
neurobiológiában. Az agyterületek
szelektív stimulálásával hamarosan
kezelni lehet nemcsak a Parkinson-

A protonpumpák létrehozzák a
töltéskülönbséget, a „kisülés”
során ATP keletkezik

membrán

energia

ionpumpa
ATP-szintetáz
citoplazma

kórt, hanem más idegi eredetű betegséget is, mint például a skizofréniát
vagy a depressziót.
– E kutatási eredmények elérésében a
fizika segített a biológiának. A fordítottjára is van példa?
– Igen, legalábbis ezt szeretnénk bizonyítani a bakteriorodopszin fotonikai alkalmazását célzó kísérleteink
segítségével. A modern információtechnikában a fotonika egyre több
területen átveszi a hagyományos
elektronika szerepét. Itt az információt nem az elektromos áram hordozza, hanem a fény, melyet drótok helyett miniatűr optikai „kábelekkel”
továbbítanak. Ilyen elven alapul például internetcsomópontokban az információelosztás. A fotonikai áramkörök passzív elemeit tehát optikai

szálak, az aktívakat – a tranzisztorok
optikai megfelelőit – pedig különleges optikai tulajdonságokkal rendelkező anyagokból készült kapcsolóelemek helyettesítik. A szegedi egyetem
lézerlaborjának munkatársaival közösen sikerült megmutatnunk, hogy
az általunk készített bakteriorodopszinalapú fotonikai kapcsoló a csúcstechnológiában használtnál is gyorsabb működésre képes. A fehérjealapú kapcsolás elvét Magyarország
után az USA-ban szabadalmaztattuk.
– További terveiben milyen biológiával
kapcsolatos kutatások szerepelnek?
– A különböző szöveteket elválasztó, jellemzően egy sejtrétegből álló hártyák –
például a tüdő, a bélepitélium vagy a véragy gát endotéliális sejtjei – hasonlóan
fontos szerepet töltenek be az életfunkciókban, mint alacsonyabb szervezettségi
szinten a sejtmembránok. E hártyák elválasztó vagy összekötő funkciójának hibája számos betegség, mint az érelmeszesedés, az infarktus, a vesebaj, allergia,
tumoráttét, gyulladások kiváltó oka lehet. Egyre több kísérleti bizonyíték utal
arra, hogy ezeknek a betegségeknek a
kialakulása a sejtréteg elektromos tulajdonságainak megváltozására vezethető
vissza. Ezért – korábbi kutatási tapasztalatokra és az intézetünkben folyó mikrofluidikai fejlesztésekre alapozva –
neurobiológus kollegákkal közösen
olyan csiplaboratóriumi modellrendszert terveztünk, amely lehetővé teszi
ezeknek a sejtrétegeknek a komplex
bioelektronikai vizsgálatát. A most induló kutatásoktól hosszabb távon az orvosi gyakorlatban is hasznosítható eredményeket remélünk.
CHIKÁN ÁGNES
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

MÉDIA
ÉS FIATALSÁG
Manapság szinte lehetetlen elkerülni, hogy reklámokkal, hirdetésekkel, hírekkel bombázzanak bennünket mindenhol. Hogyan lehet
megsz rni, hogy mi a hiteles, mi a jó és hasznos? Nem egyszer ,
de nem is lehetetlen.

A

XX. században a tévé, a rádió és legfőképpen az internet megjelenésével, az újságok számának növekedésével, az
embereket elkezdte egy olyan méretű információáradat elérni, amiben nehéz rendet tenni. Ez csak fokozódott, ahogy átléptünk a XXI.
századba. Felkelünk, és máris megnézzük a mobilunkon (a 18–30-as
korosztály kétszer gyakrabban internetezik mobilon, mint asztali
számítógépen) vagy a tévében, mik
a mai aktualitások, a friss hírek. Ha
nem tudunk róluk, lemaradunk.
Azt diktálja minden, hogy legyünk
naprakészek, kövessük a trendeket,
tartsuk a tempót. Ez leginkább a 30
év alatti korosztályt érinti. A heti
legalább egy alkalommal, vagyis
rendszeresen internetezők 53 százaléka a 18–�9 évesek közül kerül ki.
366
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A fiatalok több mint háromnegyede
használja az internetet zenék, képek, szoftverek letöltésére, 62 százaléka szabadidőprogramok keresésére – a 30 felettiek esetében e két
arány alacsonyabb: 66, illetve 53
százalék. Kutatások szerint sokan
már felkelés előtt, még az ágyban
megnézik közösségi oldalukat, és az
őket érdeklő tartalmakat.
A 14-25 éves korosztály már ebben
a közegben nő(tt) fel. Sok információ veszi őket körül, ezért nem könynyű számukra, hogy kiszűrjék a hiteles, megbízható forrásokat egyegy témával kapcsolatban.
Az internetezési szokások merőben
mások a 30 év feletti és a 30 év alatti korosztályban. A két csoport más
eszközökkel, másképp és másra
használja a netet. A fiatalok számára
ez lett a legfontosabb információfor-
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rás, de kevésbé az írott szövegeket,
inkább a filmeket, videókat, képeket
keresik. Míg a 30 év felettiek a napiés hetilapok online kiadásainak, valamint a gazdasági és híroldalak
látogatói között fordulnak elő az
átlagosnál nagyobb arányban, addig
a fiatalok a könnyedebb, szórakoztató vagy információt (életmód, sport,
hobbi stb.) adó honlapokat látogatják
elsősorban. A lányok körében a női
oldalak, valamint az életmóddal,
egészséggel, ezoterikával foglalkozó
honlapok a közkedveltek, a fiúk pedig jellemzően a számítástechnikával, üzlettel-gazdasággal, valamint
sporttal foglalkozó oldalakra kattintanak szívesen.
Az egészség témakörében gyakran
keresett témák az egészséges táplálkozás, a különböző fogyási módszerek, a sportoláshoz használható eszközök, vagy az étrend-kiegészítők.
Ezekről a témákról a fiatalok leggyakrabban az internetről, vagy barátoktól próbálnak információkat
szerezni. De nincs könnyű dolguk
abban, honnan lehet tudni, hogy a
több ezer honlap közül melyik ad hiteles információt.
A fogyás szóra néhány másodperc
alatt nagyjából 995 000 találatot kapunk az internetes keresőkben.
Ezeknek a forrásoknak csak egy részét írták szakemberek, sok honlap
csodapirulákat, „fogyókúrás” porokat árul, s mellette olyan egyszerű,
mégis fantasztikus módszereket

eGÉS
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ajánl, amelyek segítségével egy hét
alatt akár több ruhamérettel is kisebbek lehetünk. Sajnos, ha valaki
mindezeket ki is próbálja, könnyen
áteshet a ló másik oldalára. Ez abból
is látszik, hogy például egyre több az
evészavaros fiatal. Az elhízástól való
ilyen mértékű félelem leginkább a tinédzsereket érinti. Ezért is fontos,
hogy minél hamarabb kiderüljön, ha
egy fiatal evészavarra hajlamos, és
ha esetleg már jelentkezett nála a betegség, mielőbb megkezdődhessen a
kezelés. Ebben nagy segítség lehet
akár egy olyan, kifejezetten a fiataloknak szánt honlap, amely kérdőívek segítségével képes (többek
között) az evészavar kiszűrésére.
Ugyanakkor kevés olyan internetes
felület van ma Magyarországon, ami
kifejezetten a fiataloknak szól. Ilyen a
mindenki számára elérhető, bár célzottan a 14–25 éves korosztálynak
szánt „Egészségháló” nevű projekt
eredményeként létrejött weboldal, a
myhealthy.hu. A honlap tartalmi ele-

meit szakemberek – orvosok, dietetikusok, pszichológusok, személyi
edzők – hozták létre, és minden része
lektorált, vagyis hiteles információkat
tartalmaz. A fiatalok különböző célokat választhatnak („szeretnék okosabb
lenni”, „szeretnék izmosabb lenni”
stb.) és a kérdőívek kitöltése útján tanácsokat kaphatnak ezen céljaik eléréséhez. A kérdőívek mellett rövid, de
hasznos tartalommal bíró cikkeket,
edzésterveket olvashatnak és számos
sportolással, lelki egészséggel, egészséges táplálkozással kapcsolatos videót is
megnézhetnek (többek között az evészavarok tüneteiről is).
Azért is van egy ilyen honlapnak
létjogosultsága, mert a tudományos
cikkek sok esetben bonyolult szavakat tartalmaznak, nehézkesen fogalmaznak, ezért az átlagolvasó számára nehéz lehet a megértésük, így
sokszor nem megy át a valódi üzenetük. Talán ez a titka a bulvárcikkek
és az ismerőseink által ajánlott tanácsok sikerének.

Ma már nem is a fogyás titkának átadása a legnépszerűbb „árucikk”.
Számos új „trend” (már-már divatbetegség) alakult ki az utóbbi években.
Ilyen a cöliákia, az inzulinrezisztencia, a PCOS (policisztás ováriumszindróma), a cukorbetegség, a daganatos betegségek, a táplálékallergiák
és a táplálékintoleranciák diétája. Sajnos gyakran hibázhatunk a választásnál, amit jó esetben csak a pénztárcánk bán és nem az egészségünk. Az
étrend-kiegészítők megbízhatóságáról az OÉTI honlapján tájékozódhatunk. Jó, ha tudjuk, hogy az élelmiszer- (így az étrendkiegészítő-) gyártóknak csupán bejelentési kötelezettségük van az intézet felé, tehát még
ez sem garancia arra, hogy a választott szer 100%-os megbízhatóságú. A
rendeleti előírás kizárólag a csomagoláson található információk (például
összetétel, egészségügyi állítások,
ajánlott adag) ellenőrzését írja elő, de
magának a terméknek a vizsgálatát
nem. Nehezen is lehetne kivitelezni,
hogy minden egyes, Magyarországon kapható terméket hatósági laboratóriumban vizsgáljanak be, hiszen
csak �013-ban 1687 új étrend-kiegészítő került ki a boltok polcaira, havonta átlagosan 141-féle.
Ne higgyünk el bármit, amit az interneten látunk, olvasunk, és tanítsuk meg erre gyermekeinket is! Hiszen, mint láttuk, a 30 év alatti korosztály legnagyobb része napi szinten internetezik, az információk
nagy részét onnan szerzi. Nem baj,
ha kétkedők vagyunk egy-egy információval kapcsolatban. Érdemes
mindig átgondolni, hogy kitől halljuk, ki írta, amit olvasunk, hol olvassuk, lektorálta-e azt valaki.
KOVÁCS JUDIT
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MADEIRA-SZ
Mindig van
friss virág Sissi
kezében

Ültetvények a déli part hegyoldalán

FEKETE KARDHAL KOLUMBU
A portugál Madeira politikai szempontból Európához tartozik, noha 300 kilométerrel közelebb van a
fekete kontinenshez. Az Atlanti-óceán egyik legvarázslatosabb szigetén kúrálta Sissi, azaz Erzsébet
királyné 1859-ben, kislánya halála után megromlott egészségét. Ferenc József császár magyarokkal
szimpatizáló hitvesének szobra – melyet 1999-ben állítottak fel – Funchalban a Casino épülete el tt
áll. Helyi kultusza abban is megnyilvánul, hogy a szobor kezében mindig friss virág van. Monte településen pedig az utolsó magyar király, Habsburg IV. Károly sírhelye található, aki sikertelen visszatérési kísérlete után vonult ide vissza és itt is hunyt el 1922-ben.
portugáloké az a kétes értékű
dicsőség, hogy elsőként
őként
ként szállítottak fekete-afrikai rabszolgákat Nyugat-Afrika vidékéről elsősorban
az amerikai kontinensre, de jutott belőlük Portugáliába, a meghódított szigetekre, így Madeirára, az Azori-szigetekre, valamint São Tomé és Príncipére is.
Madeira azért is érdekes a rabszolga-kereskedelem szempontjából, mert amikor
João Gonçalves Zarco és Tristão Vaz
Texeira az 1418-19-es megszállás és betelepítés során felépítették az első portugál
támaszpontokat, először a Kanári-szigetek fehér őslakóit, a guansokat taszították
rabszolgasorba, majd velük építtették ki
a madeirai öntözőberendezéseket és varázsolták ezáltal
által a szigetet valóságos mezőgazdasági paradicsommá.
Az afrikai rabszolgák többségét később
Brazília felé szállították tovább, de jutott
belőlük Madeirára is. Itt a cukornádat és
gabonát termeltek. 1440 és 1450 között a
szigetet fele-fele részben uraló két alapító
atya, Zarco és Vaz Texeira szétosztották

A

368



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



családtagjaik és barátaik között a földeket, akik ezután felvirágoztatták a cukornádtermelést.
Azok a gazdag genovai családok – a
Spinolák, Cneturionik, Giustinianik
vagy Doriák –, akik ebben az időszakban a nyugati féltekére induló spanyol
expedíciókat
ókat
kat finanszírozták, Madeirán is felbukkantak. Talán nem lehetett véletlen, hogy az 1477-ben a
Centurionik szolgálatában
álatában
latában álló Kolumbusz Madeirára utazott nászútra,
ahol cukrot kellett vásárolnia a megbízói számára. Tudjuk, hogy az első és
második amerikai útjához szükséges
pénzt a többi között Francisco Pinelo
(olaszul Pinelli) teremtette elő.
Amikor 1580 után Spanyolország uralma alá vonta Portugáliát, az angolokkal
konfliktusba került Madeira is, mivel a
védtelenül maradt szigetet rendszeresen
támadták angol kalózhajók. Ez egészen
1640-ig tartott, amíg Portugália visszanyerte függetlenségét. 1703-tól szerződésben szabályozták a portugál-angol
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kereskedelmi kapcsolatokat. Ez már a
konszolidáció felé vezette a szigetet is,
noha Anglia – a portugálok spanyolok
elleni függetlenségi harcát támogatva –
számos kiváltságot harcolt ki magának,
így például a madeirai borkereskedelem
ekkor került szinte kizárólagosan angol
ellenőrzés alá. Igazán az 1807–14 közötti
napóleoni háborúk során a szigetre betelepített több mint kétezer brit katona jelenléte volt hatással a lakosság összetételére, mivel a Madeira védelmére rendelt
katonai egység jelentős része a háborút
követően itt telepedett le.
Borok, banán és cukornád

Bár voltak függetlenségi törekvések a sziget egyes politikai erői részéről, az úgynevezett Szeg fűk forradalma – ami 1975-ben véget vetett az
addigi diktatúrának Portugáliában –
nem érte el idáig. Egy évvel később
azonban autonómiát kapott Portugálián belül, melyet saját zászló is jelez, ma pedig anyaországa révén az

RA-SZIGETE

Virágos park

Funchali városképe

BUSZ- ÉS SISSI-KULTUSSZAL
Európai Unió tagja és fizetőeszköze
az euró. Az óceán adta lehetőség ellenére ma már nem a halászat a legfontosabb
létfenntartási forma Madeirán, hanem
az idegenforgalom és a mezőgazdaság.
A lakosság csak kisebb része él hagyományos tengeri halászatból, a többségnek az ültetvények szolgáltatják a boldogulást. A déli parton termesztik a banánt,
a cukornád is jelentős szerepet tölt be
gazdaságukban, még ha már nem is
olyan értékű, mint a történelmi korszakokban. Első kultúrnövényként
még 14�5-ben honosították meg Dom
Henrique infáns, ismertebb nevén
Tengerész Henrik utasítására és jelentősége csak a dél-amerikai cukortermelés felfutása után csökkent marginális szintre. Mivel mindkét gazdasági
növény eléggé vízigényes, több ezer
kilométer hosszú öntözőcsatornákat
építettek ki. Ezek a levadák gyakorlatilag behálózzák a szigetet és több helyen sziklákba vésett alagutakban futnak. Maguk az ültetvények teraszokon és meredek hegyoldalakon is
megtalálhatók.
A legfontosabb termény azonban a
szőlő, mely a sziget védjegyének számító
borok alapanyaga. Az idelátogató turistákat a táj és a tengerpart mellett főként a
borok érdeklik.. Ezt a bársonyos csemegebort nem étkezés közben isszák, hanem aperitifként fogyasztják – akár a
cukornádpálinkát –, mivel a hozzáadott
szőlőpárlatnak köszönhetően
ően
en alkohol-

tartalma általában 17 fok körül van,
sőt olykor még több is. Íze a portói
borokhoz és a sherryhez hasonló. A
madeirai borok készítése és forgalmazása azonban szinte kivétel nélkül
az ide betelepedett angol családok kezében van. Természetesen a száraz
asztali borok is élvezetet nyújtanak a
gasztronómiai
specialitásokhoz.
Vannak remek vörös- (vinho tinto) és
fehérborok, mellettük kedvelt a még
kissé pezsgő, alacsony alkoholfokú
vinho verde, a zöldbor.
Az egyik legkeresettebb madeirai
specialitás az éttermekben a fekete
kardhal (espeda), mely tésztabundában
kirántott filé formájában kerül tányérunkra legtöbbször sült banán körettel. Ezt a halfajtát hozzák fel a haláászok a szigetet körülvevő óceán legmélyebb részéről. A fekete kardhal
élőhelye �000 méteres mélységben
van, de éjszakánként 600 méter körüli mélységig felúszik, ekkor tudják
befogni őket az espeda-halászok.
Egy másik tipikus madeirai étel a
kemencében sült, fiatal kecskehúsból
készített, többféle fűszerrel ízesített
cabrá, döntően húsvétkor kerül az
asztalra. Legtöbbször azonban olyan
különféle egytálételeket szolgálnak
fel főleg az olcsóbb éttermekben,
mint a cozido (ez hús és különféle
zöldségek egyvelege jól megfűszerezve) vagy a feijoada, ami bab, kolbász és szalonna keveréke.

Nagyobb népünnepélyek alkalmával a
helybéliek nem éppen kis étvágyúaknak
szánt, nyárson sült marhaszeleteket kínálnak a résztvevőknek. Nyílt tűzön,
mindenki szeme láttára készül, tetszés
szerint fűszerezik és több vendéglőben a
mennyezetre akasztják a méretes marhahúsokat és az asztal fölé lógatva kedvükre vághatnak belőle a vendégek.
A „tenger gyümölcsei” kínálta választék itt szinte csak néhány hazai csigafajtára korlátozódik, de büszkék lehetnek jellegzetes fűszeres portugál
halászléjükre, a caldeirada de peixére,
ami krumplival, paradicsommal és
hagymával készül.
Színes kultúra és etnikum

A sziget lakosságának döntő többsége
portugál és Madeira közigazgatási
szempontból is Portugália szerves réésze. A történelmi időkből azok az
anyaországi
colonos-leszármazottak
maradtak itt, akik az 1974-75-ös Szegfűk forradalma után megvásárolhatták a korábban általuk bérlőként művelt földeket. A cukornádtermelés virágkorában, az 1500-as évek elején sok
itáliai cukorkereskedő telepedett le itt.
Az élelmesebbek már korábban felbukkantak, köztük volt Kolumbusz
Kristóf is. Ma Funchalban köztéri
szobor és középiskola állít emléket
személyének, a kikötőben pedig híres
hajója, a Santa Maria másolatára lehet
felszállni.
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Funchal kiköt je (A SZERZ FELVÉTELEI)

A későbbi évszázadokban a bortermelésre és -kereskedelemre szakosodott angolok voltak jó hatással Madeira gazdasági fejlődésére. Jelenleg is ők tartják kezükben a madeira borral kapcsolatos tevékenységek döntő részét. Sok brit család
él itt és a pincészetek, borszaküzletek
mellett olyan csodálatos kerteket is
üzemeltetnek, mint a híres Blandy’s
Garden vagy a skót Reid család egykori
rezidenciájának parkja, a Jardim Botánico.
A Blandyket a sziget leggazdagabb családjaként tartják számon. Ők jelenleg is
viktoriánus villájukból nézhetnek le a
páratlan kertre, melyet a portugál állammal való megállapodás után meg kellett
nyitniuk a nagyközönség előtt a turizmusa érdekében és csak kisebb része maradt „private territory”. Ebben a csodálatos arborétumban a világ legkülönbözőbb tájairól és vidékeiről származó
számtalan fa, cserje és virág található. A
szinte zöld barlangot kialakító páfrányok, a barokk franciakert jellegzetes
díszítőelemei, virágba borult lugasok és
angolpark teszik felejthetetlen élménnyé
az itt töltött időt.
A madeirai emberek szeretik a zenét.
Nemcsak a klasszikus zene hívei, de a
portugál szárazföldről származó fado
is rendkívül népszerű. A portugál lélek
fájdalmát és melankóliáját önti dalba
ez a „portugál blues”. Nemcsak az
úgynevezett fado-kocsmák esti repertoárja, egyre több étteremben is állandó műsorszám vacsora mellé. Az élő
népzene egyébként is jelen van népünnepélyeken, kiskocsmákban vagy
színpadi előadásokon. A magával ragadó egyedi énekhangok zenei kíséretére általában olyan húros hangszerek
szolgálnak, mint a gitárral rokon
braguinha. Egy másik jellegzetes hangszer a bringinho, mely csörgődobra emlékeztet, hangjait pedig a kasztanyetta
és kis csengők adják, ezeket népviseletbe öltözött babákra aggatva emléktárgyként is árusítják.
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A madeiraiak döntő többsége katolikus, legnagyobb ünnepük a sziget védőszentjéhez, a Montei Szűz tiszteletéhez
kapcsolódik, amit augusztus 15-én körmenettel és búcsúval kötnek egybe. Az
egyházi ünnepek mellett élnek a népi
rítusok és sokadalmak is, mint a februári
riói mintára rendezett karnevál, az április végi virágfesztivál vagy a június �9-i
birkanyíró ünnep csónakos körmenettel.
Ezeken az ünnepeken a hagyományőrző
folklórcsoportok népviseletben helyi
népzenével és táncokkal teszik emlékezetessé e jeles napokat.
Flamand festészet és
él népm vészet

A cukortermelés és kereskedelem hatott
a sziget művészetére is, hiszen a gazdag
kereskedő családok és nemesi famíliák
Flandriából rendeltek festményeket, melyekért az akkor szinte valutának számító cukorral fizettek. Ennek következtében a sziget büszkélkedhet a XV–XVI.
századi németalföldi festészet egyik legteljesebb gyűjteményével.
A helyi kézművesipar is profitált a cukorkereskedelemből. Az értékes cukrot
nagy gonddal kellett csomagolni, szállítani és tárolni, ezért Brazíliából hoztak
mahagóniládákat, ezek átalakításából
fejlődött ki a „cukrosládabútor” műfaja.
A kezdeti parasztbútor egyedi madeirai
típussá vált, polcok, szekrények készültek sokszor kazetta berakásos ajtókkal,
virágmintás vaspántokkal és nehéz veretű keresztekkel.
Funchal építészetében az ódon nemesi
paloták is az egykori gazdagságot sejtetik, még ha kissé dísztelennek és kevésbé
hívogatók, belül viszont barátságosak és
árnyas belső udvarokkal, galériákkal és
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pazar berendezésű, tágas helyiségekkel
rendelkeznek. A XVII. század végétől
pedig a borkereskedő angolok emeltek
pompás udvarházakat a középkori városmag peremén.
Az élő népművészet ma is jelen van a
hétköznapokban. A santanai zsúpfedeles faházacskákat még most is lakják és
Madeira másik védjegyének számítanak. Camacha fonott kosarai a helyiek kézművességének termékei és
nemcsak múzeumi kiállításként csodálhatjuk meg itt a Café Relógio épületében, mely a londoni Big Bent utánozza, de jelenleg is készítik ezeket
köznapi használatra. A sziget hűvösebb vidékein ma is viselik a kézzel
kötött, barna gyapjúsapkát (barrete de
lã), a madeirai férfiak jellegzetességét.
A nők pedig a virágpiacokon hordják
hagyományos viseletüket. Az azulejo, a
tradicionális portugál csempeművészet
ma már világhírű alkotása. Itt Madeirán nemcsak a megszokott fehér alapon
kék kivitelezésű termékeket láthatjuk,
de vannak színes változatok is a hétköznapi életük ábrázolásával.
A madeirai csipke a helyi népművészet
kiemelkedő példája. Kezdetben angolok
hozták be és a portugálok vitték tovább
kiművelését. Az 1900-as években betelepülő német kereskedők valóságos iparággá fejlesztették. A kisüzemekben készült hímzésmintát kék sablonnal nyomják az anyagra, de magát a hímzést otthonaikban készítik a kézművesek. Az
utómunkálatok újra az üzemben történnek: a festék kimosása, az anyagok elvarrása és tisztítása, vasalása. Az idelátogatók sokasága keresi fel a műhelyeket és
az azokhoz tartozó boltokat.
A helyi folklór része a madeirai csúszda, vagy kosárszán, mellyel ma már a turistákat, külföldi vendégeket juttatnak le
a meredek hegyvidéki utcákon Monte
faluból Funchal északi pereméig.
A modern építőművészet is jelen van
Funchalban, hiszen a világhírű brazil
építész, Oscar Niemeyer tervezte a
Casinót, mely a Carlton Hotellel együtt
töviskoszorút formázva sajátos betonegyüttest képez.
A madeiraiak ma talán arra a honfitársukra a legbüszkébbek, akit Cristiano
Ronaldo néven ismernek a futballszerető szurkolók, mivel a Real Madrid és a
portugál válogatott aranylabdás világklasszisa a sziget szülötte és felfedezéséig
itt bontogatta szárnyait.
KÉZDI NAGY GÉZA

TESTÜNK MINT ÉL

H E LY

EMBEREK – ÉL FLÓRÁVAL
Sok és sokféle baktérium él
láthatatlanul velünk

Az emberi test körülbelül 1013–14 darab sejtb l épül fel, azonban rajta
vagy benne 1014–15 darab mikroorganizmus él. Ezt a számbeli fölényt
látva már sejthetjük, hogy ezeknek az él lényeknek óriási hatása
lehet ránk, vagy ha a „túler ” szempontjából nézzük, akkor azt is
mondhatnánk, hogy nekünk, embereknek óriási hatásunk van a
mikrobiótánkra. Az igazság az, hogy szükségünk van a velünk él mikroorganizmusokra és azok is jól járnak velünk. A humán mikroflóra
nagy részét a baktériumok teszik ki, kisebb mértékben vannak jelen a
gombák és más eukarióta egysejt ek. Most els sorban az emberi testet otthonosan belakó baktériumokról lesz szó.

A velünk élő baktériumok a
1.
bőrünket és a nyálkahártyák
rész felületét kolonizálják, többségük ártalmatlan, sok közülük pedig nélkülözhetetlen az egészséges élethez, de
vannak persze kórokozók is. Életünk során állandó kapcsolatban vagyunk a
baktériumokkal, folyamatosan érintkezünk velük, így összességében nagyon
sokszínű mikrobióta alakul ki rajtunk és
bennünk, ez a közösség összességében
több mint 1000 fajból állhat. Hogy milyen és mennyi baktérium él a szervezetünkben, az folyamatosan változik és
sok tényezőtől függ. Az anyaméhben
még steril környezetben élünk, aztán
szülés közben megkezdődik a kolonizáció, majd az anyatejjel és a környezetünkkel érintkezve kialakul a normál
flóránk. Hogy mit jelent a normál flóra,
azt nem könnyű meghatározni, hiszen
ez más lehet különböző földrajzi területeken, de egy populáción belül egyedenként is változhat többek között genetikától, viselkedési formáktól, szokásoktól
függően. A mikroorganizmusok és a
szervezetünk közötti kapcsolatban állandóan zajlik az élet. Sok olyan baktérium
is velünk él, amely potenciális patogén,
tehát csak akkor válik veszélyessé, amikor az immunrendszerünk nem megfelelő módon működik.
Ezerszer több gén

Az emberrel együtt élő baktériumok
hosszú idő óta érdeklik a tudományt, hiszen ezek egészséghez és főleg betegségekhez való kapcsolata régóta ismert. A

XIX. századtól a mikrobiológusok fő
eszköze a vizsgálatok során a baktériumok tenyésztése, az élő kultúrák tanulmányozása. A gond ezzel az, hogy a
baktériumok nagy többségét (biztosan
több mint 90%-át) nem sikerül mesterséges körülmények között tenyészteni, és
ennek hiányában nehéz megtudni róluk,
hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek vagy mi a szerepük egy adott
élőhelyen. Az új technológiák más élettudományokhoz hasonlóan itt is új perspektívákat adnak. A megjelenő tulajdonságokat (fenotípus) ugyanis elsősorban a gének határozzák meg, és ezt a genetikai állományt (genotípust) vizsgálva
sok, eddig rejtett vagy nehezen vizsgálható információra bukkanhatunk. Ahhoz, hogy egy baktérium vagy egy egész
közösség DNS-ben hordozott tulajdonságait vizsgáljuk, nem szükséges az adott
szervezeteket tenyészteni, tehát egy
nagy korlátozó tényezőt sikerül így kiküszöbölni.
Egy közösség genetikai információjának az összességét metagenomnak hívjuk, amely egy óriási adathalom. Ehhez a
nagy mennyiségű adathoz az utóbbi
években egyre tökéletesedő újgenerációs
DNS-szekvenáló berendezésekkel juthatunk hozzá. Erre a technológiai alapra
támaszkodva sok különböző célt szolgáló metagenom-projekt indult, többek
között a Humán Mikrobiom Projekt,
amelyet az USA-ban indítottak több intézet részvételével �008-ban. A kutatók
célja itt a teljes mikroflórában a bakteriális genetikai állomány feltárása, és ezek

A Humán Mikrobiom Projektben
a modern DNS-alapú vizsgálatokkal
térképezik fel a humán mikrobiótát

értékelése, tanulmányozása. A kutatás
során �,3 terabájt adatot nyertek összesen
300 amerikai személytől vett, 15 különböző testterületről származó 690 minta
feldolgozásával. A humán mikroflóra
baktériumai összességében ezerszer több
gént hordoznak, mint az emberi szervezet. Ezek a gének olyan molekulákat kódolnak, amelyek meghatározzák a testünkön velünk élő baktériumok tulajdonságait és képességeit, így a gének ismeretében közelebb kerülhetünk a
mikroflóra pontos funkciójának felderítéséhez, valamint ahhoz, hogy milyen
mechanizmusokon keresztül fejtik ki
hatásukat. Természetesen a kutatások
célja legtöbbször nem a puszta megismerést szolgálja, minél pontosabb informá-
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a

b

c

Érdemes kezet mosni, de a szappanra lehet, hogy nem fert tlenít szerként kell néznünk (a kontroll, b vizes kézmosás, c szappanos kézmosás)

ciók vannak a birtokunkban a humán
mikrobiótáról, annál hatékonyabban tudunk beavatkozni, ha gyógyítani vagy
megelőzni szeretnénk valamilyen rendellenességet.

segíthet a kórokozók elleni harcban,
azonban pattanásokhoz és bizonyos esetekben akár súlyos gyulladásokhoz is vezethet, de számos ilyen faj van testünk
minden területén. Nehezíti a normál

Mivel szolgálhatunk
a baktériumoknak?

Vannak a testünknek a baktériumok által kimondottan kedvelt
területei, ahol optimálisak a feltételek számukra. Szinte bármilyen
körülményhez tud alkalmazkodni valamilyen baktériumcsoport,
de az állandó pH, hőmérsékleti és
ozmotikus viszonyok kedveznek
az elszaporodásuknak, az egyik
legfontosabb tényező pedig a
hozzáférhető tápanyagforrás.
Testünk nagyon sokféle élőhelyet kínál a mikroorganizmusoknak, a bőr száraz felületét a dehidratáltságot jól tűrő, vastag sejtfalú
csoport, az úgynevezett Grampozitív baktériumok kedvelik,
mint például a potenciális kórokozó Staphylococcus aureus, a tüdőben a szigorúan aerob Micobacterium tuberculosis, a vékonybélben
az obligát anaerob Clostridiumok
és Bacteroidesek élnek például.
Normál esetben, egészséges embernél csak a testünk külvilággal érintkező felületén élnek baktériumok, persze ide sorolandó a tápcsatorna, a légutak
és húgyivar-rendszer járatainak külső
felszíne is. Ebben a cikkben megpróbáljuk összefoglalni a testünk különböző
területein élő normál (egészséges) mikroflóra sajátosságait.
Szeretnénk itt megjegyezni, hogy nehéz megmondani, mit értsünk normál
flóra alatt, hiszen opportunista patogén
fajok is tagjai a normálnak mondott flórának. A szőrtüszőkben élő Propionibacterium acnes például egészséges állapotban ártalmatlan, és feltételezések szerint
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Staphylococcus epidermidis

flóra behatárolását a testünkön megjelenő baktériumok és arányaik állandó változása és a személyek közötti óriási variabilitás is.
A b rünkre mennek

Az ember bőrét szokás a szervezet első
védelmi vonalaként is emlegetni, ez a
szervünk mintegy � négyzetméternyi
felületet biztosít a baktériumoknak és
gombáknak. DNS-alapú elemzésekből
kiderül, hogy a bőrön élő baktériumok
több mint 60%-át a Corynebacteria-, a
Propionibacteria- és a Staphylococci-csoportokba tartozó fajok teszik ki. A bő-
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rünk három különböző habitatra osztható, vannak száraz területek, mint például
a tenyerek, faggyús területek, mint a fejbőr és nedves területek, ahol bőrünk verejtékmirigyekben gazdag. Ezek olyan
jellegzetességek, amelyek nagyban meghatározzák a domináns
baktériumcsoportokat, amelyek
összetétele azért változik.
Bőrünk normál mikroflórája
nemcsak az egészséges állapot
megőrzéséért felelős, hanem a
testszag kialakulásáért is, ebből a
szempontból kiemelt helyek a
hónaljak és a lábfejek. A kellemetlen testszagok elleni szereket és
kozmetikumokat szinte mindenki használja, ezeknek a készítményeknek hatásuk van a mikroflóránkra is, sokszor direkt ezt célozzák. Ma talán kevesen próbálkoznának a saját testszagukkal
hódítani, pedig az emberekre jellemző a szaguk, csakúgy, mint az
azt nagyrészt meghatározó bőrbaktérium-profiljuk is. A baktériumok a testünkre kiválasztott
anyagokon tartják fent magukat
és ennek a folyamatnak lehetnek
kellemetlen szagú végtermékei is.
A hónaljak különleges területek,
mert itt többféle mirigy is megtalálható, ezek váladékai pedig rendkívül
változatos étrendet biztosítanak az itteni
mikrobaközösségnek. Ezen mirigyek
váladéka tartalmaz többek között tejsavat, szervetlen ionokat, fehérjéket, aminosavakat, lipideket és vitaminokat is.
Ha meggondoljuk, hogy a bőséges tápanyagellátás mellett a hónaljaknál a
megfelelő nedves környezet is biztosított, nem csodálkozhatunk, ha itt akár
1 millió baktériumot is találunk négyzetcentiméterenként. A faggyú és verejtékmirigyek váladékai szagtalanok, ezekből
a bakteriális anyagcsere hatására keletkeznek rövid, elágazó láncú zsírsavak,
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Izovaleriánsav és vajsav: kicsi a különbség, de melyik a büdösebb?

szulfanilalkoholok és szteroidszármazékok, amelyek felelősek a kellemetlen
szagokért. Minden bőrterületen más
a különböző mirigyek eloszlása, és
az ott kialakuló baktériumközösség
a hónalj esetében elsősorban a Corynebacterium-fajokat teszi felelőssé a
szagokért.
Teljesen más eset a lábszag, bakteriális
szempontból is, hiszen itt főleg verejtékmirigyek vannak, amelyek aminosavtartalmából alakítja ki elsősorban a Staphylococcus epidermidis a bűzös izovaleriánsavat. Persze az egyediség nem valósulhatna meg, ha az illékony elegyben az
izovaleriánsav mellett az ecetsav-, vajsav- és izovajsav-arányokat nem állítaná
be mindenki a maga szokásai és mikroflórája szerint.
A bőrünk azért is különleges hely, mert
az emberek ennek az élőhelynek a baktériumflórájára a legkényesebbek. Kétségtelen, hogy a bőrünk fontos az egészségünk megóvása érdekében, de ez nem
azt jelenti, hogy minden itt élő baktériumtól feltétlenül meg kéne szabadulnunk, sőt. Meg kell barátkoznunk a
ténnyel, hogy rengeteg baktérium él a
bőrünkön is és ebben semmi kóros nincsen, persze a megfelelő higiénia ettől
még fontos, de nem kell átlendülni a ló
túlsó oldalára sem.
Együtt élünk és születünk

Egészséges embernél a belső szerveken
nem telepednek meg baktériumok, és
így van ez az urogenitális rendszer
(húgy-ivarrendszer) esetében is, a nyálkahártyákon azonban itt is vannak lakók. Jellegzetes és nagyon fontos funkcióval bíró mikroflórája van a hüvelynek. A szájüregben szintén felbukkanó
tejsavbaktériumok csoportja (bár nem
ugyanazok a fajok) itt a fertőzések elleni harcot segítik savas anyagcseretermékeikkel. A Lactobacillus-fajok (főleg
L. acidophilus, L. crispatus, L. iners, L. gasseri és L. jensenii) természetes lakói a hüvelynek, és elsősorban az általuk termelt
tejsav hatására alakul ki a vagina pH
4-5 közötti kémhatása, de szintén előfordulnak itt Streptococcusok és Eschericia
coli is. A pubertáskor előtt és a menopauza után a hüvely mikroflóráját jellem-

zően ez a két baktérium uralja, itt is
megfigyelhető tehát a közösség időbeli
változása.
Az E. coli nagyon elterjedt baktérium,
sokféle élőhelyen előfordul, számos esetben fertőzéseket okozhat, van amikor
nagyon súlyosakat is (például a �011-es
németországi vérzéses bélgyulladást
okozó E. coli-járvány során), de vannak
teljesen ártalmatlan típusai is. A sokféle
E. coli között betegségek okozásához
szükséges arzenáljuk alapján is különbséget lehet tenni.
A hüvely esetében se lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mely csoportok alkotják a normál flórát, hiszen a tejsavbaktériumok mellett számos egyéb baktériumcsoportot (Atopobium, Corynebacterium, Anaerococcus, Peptoniphilus,
Prevotella, Gardnerella, Sneathia, Eggerthella, Mobiluncus és Finegoldia) sikerült már kimutatni innen, sőt teljesen
egészséges nőknél is előfordulhat, hogy
Lactobacillus-fajok helyett ezek közül a
csoportok közül kerülnek ki a domináns
közösségalkotók. Hogy milyen funkció
az, amivel segítik az egészséges állapot
fenntartását, az kérdéses, de kutatások
alapján a tejsav nem csak a savas környezet kialakítása miatt lehet fontos, és ezt a
szerepet esetleg más anyagcseretermékek is betölthetik. Vannak baktériumok,
amelyek hidrogénperoxidot vagy egyéb
antimikrobiális anyagot termelnek, esetleg az immunrendszer modulálásával
fejtik ki hatásukat. Nagyon fontos szerepe a hüvelyi mikrobaközösségnek, hogy
szülés közben innen indul meg az újszülött kolonizálása, szóval a mikroflóránk
velünk kölcsönhatásban fejlődik és alakul az életünk során.
A normál mikroflóra sokszor úgy segíti az egészséges állapot megőrzését,
hogy tagjai versenyt nyernek a kórokozókkal szemben egy élőhelyen belül, így
a patogének nem tudnak elszaporodni.
Szerepük ennél azonban sokkal összetettebb lehet, s hogy mi mindenre lehet hatással a velünk élő baktériumközösség,
az talán a bélflóra esetében a legizgalmasabb.
TÓTH ÁKOS
(Következik két hét múlva:
Baktériumok – élő emberrel)

Csótányrobot
megfelel ábrázolás, lépték : 1:20000)
rfelvétel a Sióról és a Fokról (lépték 1: 17 500)

Lehet-e
hatékonyabb
Az s-Balaton
térképe 107,5felderítője
m vízállásnál a
katasztrófaterületeknek,
(lépték 1:200000) mint egy
távirányított csótány? Texasi mérnökök bemutatták legújabb fejlesztésüket: az idegrendszerrel összekapcsolt, háton hordott miniszámítógép
segítségével gombnyomással megfelelő irányba küldhető csótányt. Egy

apró videokamera, mikrofon és más
szenzorok segítségével a rovar olyan
területeket tárhat majd fel, amire
máshogy aligha lenne mód. Emellett, megőrizve ősi ösztöneit, képes
lesz arra is, hogy ha veszélyt érez,
gyorsan menedékbe húzódjon.
A csótány hátizsákja jelenleg 3 grammos, egy újratölthető lítiumakkumulátort tartalmaz és egy számítógépes
csipet, ami az idegrendszeren keresztül
gátolja a középső láb mozgását egy
meghatározott oldalon. Hogy melyiken, azt a rovart irányító ember gombnyomással szabályozza. Egyelőre nem
túl pontosan (60%-os a sikeresség), de
a kutatók nincsenek elkeseredve a prototípus teljesítményétől. Bíznak benne, hogy megtalálják a módját a pontosabb irányításnak, ahogy annak is,
hogyan lehetne többféle járásmódra is
rábírni a csótányt. Aggodalomra ad
okot, hogy a rovarok egy idő után
hozzászokhatnak a számítógép impulzusaihoz. Azon is el kell gondolkodniuk a megfelelő szakembereknek, hogy
elfogadható-e egy élőlény idegrendszerét adatátvitelre használni, és átvenni a kontrollt saját teste felett.
A hibrid robot kifejlesztéséhez két
csótányfajt használtak, az Afrikából
származó, �–4 cm-es amerikai csótányt és a díszállat-eleségként népszerű, 3,5–4,5 cm-es Blaberus discoidalist.
Kubinyi EniKő
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etten ért tavasz – ez lehetne
kiállításunk címe. Avagy az
évszak 0. pillanata, azaz a 0 °C
átlépése. Érdekességként birtokunkban van az elvonulóban levő tél 0. pillanatának dokumentumképe is: egy megkésetten
nyílt és a hirtelen jött fagyban
jéggé dermedt rózsa. A mostani
virágok is fáznak reggelente, de
rá sem hederítenek a mínuszokra. Ha a meleg nem is garantált
még, de a nappalok hosszabbodása igen, és egyre több a friss
leveleket, szirmokat átjáró fény.
A hegyekben még megtaláljuk
a tél maradékait, de alóluk szaladnak már a vizek…
H. J.

1
1. Varga Sarolt (Iharosberény,
sarolt.varga@gmail.com) – Üvegrózsa – Télindító.
A tél enyhe elején kivirágzó rózsa a hirtelen
beköszöntött hidegt l teljesen jéggé dermedt.

2. Sárközi Zsuzsa (Gy r, sarkozizsu@gmail.com) – Kristálykorona – Téltemet

2
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3
3. Zatykó Zsuzsa (Fert d, zsuzsa71@freemail.hu) – Jégtallér – A Bakonyban az Ördög-árok
medrében a vörösl

szi levelek szépen ellenpontozzák a tél hó- és jégalakzatait, miközben
a tavasz már elindította a patakot…

SZABÁLYOK

4
4. Ferencz Gabriella (Pécs,
galagonya.bokor@gmail.com)
– Napelemek – A Szársomlyó
déli oldalában

5. Horváth Miklós
(Butyka, hmika56@gmail.com )
– H vösek a reggelek

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.

5
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PÉNZÜGYEINK

KÉSZPÉNZ
nokáink felnőttkorukban már feltehetően nem veszik
kezükbe a papiros alapú vagy a fémpénzt, mert az
elektronikus fizetés fokozatosan átveszi szerepüket.
Bár a készpénz – amely melegágya a feketegazdaságnak, a
korrupciónak, az adóelkerülésnek és folyamatosan kitett a lopásoknak és rablásoknak is – visszaszorítására komoly intézkedések történtek, még jó ideig fontos szerepe lesz életünkben.
Ma még nem indulhatunk el bátran otthonról készpénz nélkül, mert egy sor helyen nem fizethetünk kártyával, sőt a kártyás fizetésnek is lehet technikai akadálya, amit csak a tárcánkban lévő pénzzel tudunk áthidalni. Nemcsak az itthoni, hanem
külföldi költekezésünk egy része is készpénzre épül: a kisboltok, trafikok, ital-automaták, a lángossütő, az utcai étkezés, a
piaci áruk, a parkolójegy, villamosjegy stb. ellenértéke is ezzel
fizethető meg. Nehezen képzelhető el az is, hogy a borravalót
kártyával rendezzük és az orvos is jobban szereti, ha a hálapénz
belecsúszik köpenyének a zsebébe, mintsem, hogy átutalnánk
az összeget a számlájára. Hazánkban azonban a háztartások
költekezésének 60 százaléka készpénzzel bonyolódik le, ugyanez Svédországban mindössze �0 százalék.
Az elmúlt évben érdekes kísérletet határozott el e téren Izrael: teljesen megszüntetnék a fizikai pénzt, három lépcsőben térnének át a teljesen elektronikus, kártyás és internetes
fizetésre.
A készpénz tartása nemcsak nekünk, vásárlóknak, hanem a
bankoknak is költséges. A pénzkiadó automaták üzemeltetése, rendszeres feltöltése, az idekapcsolt szolgáltatások folyamatos fejlesztése és az automaták biztonsági kockázata, valamint biztosítása emészti a pénzt. Ennek költségeit fizeti meg
a bank, a lakosság és a vállalkozások. Az, hogy csak kevés
számú készpénzfelvétel költségmentes, pont azt ösztönzi,
hogy egyre kevesebb készpénzt vegyünk fel és használjunk.
Ha a hónap végén már sokadszorra veszünk fel kis összegű
készpénzt számlánkról, csodálkozunk majd a hó végi terhelésnél, összesen mennyi jutalékot is fizettünk.

U

A VILÁG PÉNZEI

Kínai 10 jüan, 1965
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A fizikai elhasználódás miatt és a pénzhamisítás megelőzése
érdekében a jegybankok, így a Magyar Nemzeti Bank is folyamatosan korszerűsíti és cseréli le a bankjegyeket. Itthon legutóbb éppen a tízezer forintos bankjegyből bocsátottak ki egy
új sorozatot, a korábbi címlet egyidejű, folyamatos bevonásával. Ugyanez történik a világ számtalan bankjegyével is, egy
évvel ezelőtt éppen a leggyakrabban használt tízeurósból bocsátottak ki újat. Nem árt tehát figyelni erre és vigyázni a külföldi utazásokból visszahozott papírpénzekkel, mert a végleges
kivonás után a már nem használatos bankjegyeket csak a jegybankok váltják be, a bankok, pénzváltók nem.
A bankjegyek biztonsági elemeinek folyamatos cseréje, bővülése ellenére sem szűnik meg a pénzhamisítás. Ha nem ismerjük
e papírpénzbe beépített biztonsági jeleket, könnyen elfogadhatunk hamisítottat. Ha óvatlanságból, figyelmetlenségből hamisított bankjeggyel fizetnénk be számlánkra, a bank pénztárosa
– aki ki van képezve a bankjegyhamisításból – jegyzőkönyv kíséretében bevonja a hamis bankjegyet és kényelmetlen kérdéseknek is ki leszünk téve túl azon, hogy az igazinak vélt, ám hamis
pénzünk értéke pillanatok alatt nullára zsugorodik.
A fémpénzeket általában egy kicsit könnyelműbben kezeljük, mint a papirost. Ezeknél, időben visszatekintve, azt veszszük észre, hogy a szinte folyamatos inflálódás miatt egyre nagyobb és nagyobb címleteket bocsát ki a jegybank. Hazánkban a fiatalok talán már nem is emlékeznek az 1 és � forintos
fémpénzre, mostanában pedig hírlik, hogy a még használatos
5 forintos is a kivonás sorsára jut, mert előállítása darabonként
5 forintnál többe kerül. Az értéktelenné váló, megmaradt és a
ládafiában árválkodó ilyen fémpénzekkel már semmit sem tudunk kezdeni, legfeljebb emléknek maradnak meg.
A papírpénzeknél és a fémpénzeknél is felfigyelhetünk olyan
értékes és érdekes művészeti, történelmi, kultúrtörténeti jegyekre, amelyeket tervezésüknél biztonsági elemként tettek bele és a
kibocsátó országra valamilyen szempontból jellemzőek. Egyikmásik pénz kifejezetten szép, ezért a gyűjtők mappáiba kerül,
különösen ilyenek a teljesen új és hajtás nélküli papírpénzek vagy az egyenesen a
pénzverdéből kikerülő fémpénzek. Főleg a
fémpénzeknél szoktak a fej-oldalon sorozatokat szerepeltetni az adott országra jellemző elnökökkel, királyokkal, államférfiakkal, őshonos állatokkal, növényekkel,
épületekkel. Ezzel kapcsolatban érdekesség,
hogy Angliában Erzsébet királynő 6� éves
uralkodása alatt nyilvánvalóan változott arca és hajviselete. Így már az idén előkészítik
az 1 fontos fémpénz cseréjét, mert a jelenleg
használatoson a 16 évvel ezelőtti királynő
fizimiskája látható, ami már egy kicsit kínos nemcsak a királynőnek, hanem hű
alattvalóinak is.
PALLA GÁBOR

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Magasabb helyr l jött vélemény

E rovatban legutóbb arról volt szó, hogy milyen különös
hatása van az emberek gondolkodására annak, hogy
északot a térképek felső részén szokták ábrázolni, és így
ez az égtáj összekapcsolódik a „fent” fogalmával. Folytassuk még egy kicsit a „fent” helymeghatározás lélektanának vizsgálatát – ezúttal azonban kicsit más szempontból.
A nyelvhasználat egyértelműen jelzi, hogy ami fent
van, azt valamiképpen pozitívabbnak, jobbnak, tekintélyesebbnek tartjuk, mint ami lent van. Felnézünk arra,
akiről úgy gondoljuk, értékes tulajdonságai vannak, fellebbezünk, a legfelsőbb bírósághoz fordulunk, ha azt
akarjuk, hogy ügyünkkel nagyobb hatáskörű testület
foglalkozzék, az emberek feljebb jutnak a ranglétrán, ha
pedig fontosabb és jobban fizetett feladatot kapnak, akkor feljebb lépnek. Aki „fent” van, annak nagyobb a hatalma, és feltételezzük, hogy az átlagosnál nagyobb a tudása is. Mindez nem csupán szóképekben jelenik meg,
hanem a fizikai valóságban is: a királyi trón vagy a bírói
pulpitus magasabban van, mint a többi ülőhely, és a versenyek győztesei a dobogó legmagasabb fokára állhatnak fel.
Ha a térben elfoglalt magas hely ennyire összefügg a
kiválósággal, vajon befolyásol-e bennünket egy információ értékelésében, hogy az fizikailag honnan érkezik?
Tara Van Bommel és munkatársai az USA-beli Tulane
Egyetemen erre keresték a választ egy ötletes kísérlettel,
melyről a Current Research In Social Psychology című lapban számoltak be. A kutatók 61 diákot kértek meg a
részvételre, és – fedőtörténetként – azt mondták nekik,
hogy ergonómiai kutatást folytatnak, amelyben azt vizsgálják, a számítógépes monitor elhelyezése hogyan befolyásolja a feladatok megoldását. A résztvevőket először
leültették egy szokásos módon elhelyezett monitor elé,
és arra kérték őket, becsüljék meg nyolc hétköznapi
tárgy – például egy ananász, egy kulcscsomó vagy egy
plüssmajom – súlyát. Ezután a diákoknak át kellett ülniük egy másik számítógép elé, amelynek monitorja másképpen volt beállítva: az esetek egyharmadában a szokásosnál jóval magasabbra helyezték, hogy fel kelljen nézni
rá, a többi esetben viszont a képernyő vagy szemmagasságban, vagy szemmagasság alatt volt. A résztvevőknek
ezúttal is ugyanazokat a súlybecsléseket kellett elvégezniük, mint röviddel azelőtt. A második monitoron azonban „véletlenül” láthatóak maradtak az előző kísérleti
alany súlybecslései ugyanazokról a tárgyakról – ezek

Fel a fejjel! (SZ CS ÉDUA RAJZA)

természetesen a kutatók által gondosan előkészített és
tudatosan megjelenített adatok voltak. Bommel és munkatársai azt figyelték, hogy a második becsléskor a diákok módosítanak-e az első körben adott tippjeiken annak ismeretében, hogy az előttük ott járt kísérleti alany
milyen értékeket írt be.
Az eredmények a kutatók sejtését igazolták: ha a monitor magasan volt, akkor a rajta olvasható számok jelentős hatással voltak a diákok másodszor adott becsléseire: a résztvevők az újabb tippjeiket megpróbálták közelíteni a képernyőn látható adatokhoz. Ha viszont a képernyőt lejjebb helyezték el, ez a jelenség sokkal kisebb
mértékben volt észlelhető. Vagyis ha egy információ fizikai értelemben felülről jön, akkor önkéntelenül is úgy
értékeljük, hogy megbízható, szakértő forrásból ered, és
anélkül, hogy tudnánk róla, saját viselkedésünket elkezdjük ennek megfelelően átalakítani. Akár tetszik,
akár nem, hajlamunk van arra, hogy „reflexszerűen”
idomuljunk a felsőbb hely véleményéhez.
MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA

zó nehézhidrogén (deutérim) helyettesíti.
Mivel a HDO nehezebb a közönséges víznél, a légkörbe kerülő párája

nehezebben szökik ki a világűrbe,
mint a közönséges vízpára, így idővel a légkörben a félnehéz változat
feldúsul, egyre nagyobb arányban
fordul elő.
A kutatók a kétféle vízpára jellegzetes spektrális jegyeit és ebből meghatározható részarányait az Európai
Déli Obszervatórium (ESO) nagyon
nagy távcsövének (VLT), a W. M.
Keck-Obszervatórium és a NASA
Infravörös Távcső berendezésének
megfigyelés-sorozatai alapján határozták meg.
A HDO és a H2O mai részarányaiból megállapítható, hogy az
évmilliárdok alatt a félnehéz változat milyen arányban dúsult fel, ebből
pedig kiszámítható, mennyi H2O szökött el, s végül megbecsülhető a Mars
korábbi időszakaiban a bolygón lévő
víz összmennyisége.
A kutatók az utóbbi 3 év során több
méréssorozatot is végeztek a kétféle izotóp részarányaira, amelyekből
végül egy átfogó képet kaptak az
éghajlat regionális és szezonális változásairól is. Különösen nagy figyelmet
fordítottak a sarkvidéki területekre,

ve 2015 közepén ismét visszatér Abu
Dzabiba, a gép leszáll majd az ománi
Muscatban, az indiai Ahmedabadban,
a mianmarbeli (korábban Burma)
Mandalayban, a kínai Csungkingban
és Nankingban, valamint az egyesült
államokbeli Hawaiin, Phoenixben és
New Yorkban is.
A repülőút legnagyobb kihívást
jelentő szakasza az az egybefüggő
repülés lesz, amely során a két pilóta

öt nap és éjszaka folyamatosan repül
majd többnyire a Csendes-óceán felett, hogy Kínából felszállva elérjék
Hawaiit. A 17 248 napelemmel hajtott gép nappal 10 000 méter magasságba fog emelkedni, hogy teljesen
feltöltse az akkumulátorait, amelyek
az éjszakai repüléshez biztosítják
majd a szükséges energiát.
„Amikor a világnak szánt tiszta
technológiákról beszélünk, már nem

dik, a másik a félnehéz víz (HDO),
amelyben az egyik hidrogénatomot az
atommagjában két neutront tartalma-

Hatalmas óceán
lehetett a Marson

gy a Science-ben most megjelent
Ecsoport,
cikkben arról számol be egy kutatóhogy kevéssel megszületése
után a Marson hatalmas óceán hullámzott, amely a vörös bolygó felszínének nagyobb hányadát foglalta el,
mint a Földön az Atlanti-óceán, és
a benne lévő víztömeg összességében meghaladta a Jeges-tengerét.
Mintegy 4,5 milliárd évvel ezelőtt ez a vízmennyiség a Mars
teljes felszínét 140 méter vastag
vízburokkal vonhatta volna be,
ám ennél sokkal valószínűbb, hogy
a bolygó északi féltekéjén alkotott
egy annak közel a felét borító összefüggő óceánt, amelynek mélysége így
néhol az 1600 métert is meghaladhatta.
Az új becslés a víz két, egymástól fajsúlyában némileg különböző izotópjának a marsi légkörben ma kimutatható
részarányain alapul.
Az egyik változat a közönséges víz
(H2O), amelyben az oxigénhez két
közönséges hidrogénatom kapcsolóVilág körüli repül útra
indult a Solar Impulse

egkezdte Abu Dzabiból történelM
mi repülőútját a Solar Impulse, a
világ első olyan napenergia-hajtású
repülőgépe, mely megkerüli a Földet.
A 35 000 kilométeres úton a két pilóta,
Bertrand Piccard és Andre Boschberg
egymást váltják majd a pilótafülkében. Mielőtt az Atlanti-óceánt átrepül-
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Fantáziakép a Marsot 4 milliárd éve borító
óceánról (KÉP: M. KORNMESSER/ESO)
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mivel jelenleg a sarki jégsipkákban
található a felszínen még meglévő víz
túlnyomó, bár mostanra már jéggé
fagyott része, amelynek nagy része
még a Mars nedves időszakának végén, mintegy 3,7 milliárd éve kerülhetett oda.
A félnehéz izotópnak itt kimutatható
feldúsulásából kiszámítható, hogy az
azóta elveszített vízmennyiség térfogata mintegy 6,5-szerese lehet a ma ott
található jég térfogatának, azaz a Mars
hajdani óceánjában legalább 20 millió
köbkilométernyi víz lehetett.
A Mars felszínének mai domborzati viszonyai alapján valószínűsíthető,
hogy ez az óceán az északi félteke mai,
mélyebben fekvő síkságait tölthette ki,
s a teljes felszín mintegy 19 százalékát
boríthatta. (Összehasonlításként: az
Atlanti-óceán a Föld felszínének 17
százalékát foglalja el.)
„A mostani becslés nagyobb vízmenynyiséget ad, mint a korábbiak, így az is
feltételezhető, hogy a Mars nedves időszaka jóval hosszabb ideig tartott, mint
korábban gondoltuk, s ennek köszönhetően az élet kialakulásának és fejlődésének is kedvezőbb feltételei voltak”
– mondta Michael Mumma, a NASA
Goddard Űrrepülési Központjának
kutatója, a cikk egyik társszerzője.
(ScienceDaily)
álmokról van szó. A tiszta technológia ma már valóság” – mondta
Piccard, a repülés svájci úttörője, aki
1999-ben tagja volt annak a csapatnak, amely először kerülte meg a
Földet hőlégballonnal.
Borschberg úgy véli, hogy „a technológia ma sokkal gyorsabban változik, mint amit valaha is elképzeltünk. A kihívást, amelyen az ABB (a
gép egyik fő gyártója – a Szerk.) is
munkálkodik, annak a szellemiségnek a megteremtése jelenti, amely lehetővé teszi, hogy együtt fejlődjünk
a technológiai haladás ütemével.”
Piccard, a Solar Impulse elnöke, és Borschberg, a Solar Impulse
vezérigazgatója, 2010 óta együtt
nyolc repülési rekordot állított fel.
Ők tartják a repülési idő, a repülési
magasság és a repülési táv rekordját.
A rekordokat akkor állították fel,
amikor a napenergiával hajtott prototípus gépükön átkeltek Európa,
Észak-Afrika és az Egyesült Államok légterén.
(www.abb.com)

Látogatóban
a Ceres kisbolygónál

dén március 6-án állt a Ceres kisIDawn-űrszondája.
bolygó körüli pályára a NASA
A kisbolygóöv
legnagyobb égitestét még nem vizsgálta űreszköz közvetlen közelről. A
sok vízjeget tartalmazó és néha vízgőzt kibocsátó Ceres valószínűleg
egy fejlődésében megrekedt
bolygókezdemény, amilyet korábban még nem láthattunk
ilyen részletességgel. A Magyar
Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontja – Kereszturi Ákos,
a Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet munkatársa készítette – részletes háttéranyagot
állított össze.
A Dawn-űrszonda
űrszonda 2007.
�007. szeptember végén indult a Földről,
hogy közelről megvizsgálja a két
legérdekesebbnek tartott kisbolygót: a Vestát és a Cerest. A NASA
űreszköze �011 és �01� között va-

A Ceres a Naprendszer legnagyobb
kisbolygója. Olyan égitest, amely
elindult a nagybolygóvá válás „útján”, de megrekedt, és végül sem
nagybolygó nem lett, sem egy másik nagybolygó anyagába nem épült
bele. Sok vízjeget tartalmaz, amiből
időnként egy kevés vízgőzt ritka
légkörként ki is ereszt magából. Belső szerkezetéről és felszíni folyama-

Két fényes folt a Ceres felszínén 46 ezer
km távolságból
(FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH/UCLA/MPS/
DLR/IDA)

tairól csak bizonytalan modellek
vannak. Nem tudni, mennyire
differenciált, illetve volt-e egykor folyékony víz a felszíne alatt.
Noha a felszíne viszonylag változatlan lehet, és idős becsapódásos
kráterek mellett sok egyéb alakFantáziarajz a Ceres kisbolygóhoz közeled
zatra nem számítanak a szakemDawn- rszondáról (FORRÁS: NASA/JPL-CALTECH)
berek, elképzelhető, hogy jég is
található rajta, sőt jeges pólussaplamivel több mint egy éven át, hiva- ka is van a sarki területein.
talosan 2012. szeptember 5-ig a Vestát
A Cereshez közeledő Dawntanulmányozta. A tervezett program űrszonda első felvételein az egyébsikeres befejezése után energiatakaré- ként viszonylag homogén felszínen
kos ionhajtóművével az űrszonda to- sok becsapódásos kráter látszik. A
vábbindult a Ceres felé, s 2015. márci- képsorozatok nyomán az égitest forus 6-án állt a kisbolygó körüli pályára. gása is jól kivehető. Két fényes folt is
Az űrszonda eddigi, alapvetően si- látszik a felszínén, amelyek eredete
keres működése során adódott már eddig ismeretlen.
néhány probléma. 2014. szeptember
A kutatás fontos lépés a Naprend11-én másodszor kapcsolt biztonsági szer apró égitesteinek vizsgálatában.
üzemmódba feltehetően azért, mert A kisbolygók és üstökösmagok (vaaz ionhajtómű egyik egységét elta- lamint egyéb átmeneti égitestek)
lálta egy nagyenergiájú kozmikus közel változatlan vagy alig átalakísugár (töltött részecske). Valószínű- tott állapotban őrzik a Naprendszer
leg körülbelül három évvel ezelőtt ősanyagát és ősállapotának nyomait.
is hasonló átmeneti zavar lépett fel. Elemzésük tehát segíthet meghatáEmiatt visszaesett a Dawn meghaj- rozni, miből keletkeztek a bolygók,
tása, és a tervezettnél egy hónappal köztük a Föld.
később ért a Cereshez.
(MTA)
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mészettudományok népszerűsítésére.
A debreceni Apolló moziban nemrégiben mutatták be a Miazma című interaktív filmet. A játékosok – sok rejtvényfejtés, kreatív problémamegoldás,
és persze fizikai ismeretek elsajátítása
által – misztikus titkok birtokába juthatnak.

szor birtokába. (Ő volt az Arany János
által is megörökített „magyar Faust”,
akiről azt tartották a babonás diákok,
hogy „az ördöggel cimborált”.) Ez
egy igen különleges fajta, úgynevezett
gyémántmagvú meteorit, mely ráadásul nanoképződményeket is tartalmaz.
Szalay professzor igen hamar felismerte a benne rejlő veszélyeket és biztonságba helyezte, hogy a tudomány és a
technika fejlődésével majdan biztonságos módon lehessen megvizsgálni. A
nanoképződmények egy eddig még fel
nem fedezett, igen mérgező anyagot

A fikciós történet helyszíne az
Atomki, ahol az intézet alapító igazgatója, Szalay Sándor professzor annak idején elrejtett egy meteoritot.
A meteorit még a XVIII. században
hullott alá és került a debreceni Hatvani István vegyész- és fizikusprofesz-

tartalmaznak – ez a miazma –, amely
kikerülve mérhetetlen károkat okozna.
A Miazma főszereplője az Ördög köve
és a Jumurdzsák gyűrűje című könyvekből már ismerős Jonathan Hunt, őt
mozgatva lehet a történetet végigjátszani, méghozzá tetszés szerint, mert

Hullámenergia

ményként 240 kw-ot is biztosított több
mint 2 ezer órán keresztül. Az ausztrál
hullámenergiára épülő erőmű az első,
amely valóban eladható energiát is fejleszt. Sőt az így termelt energiát már el is
adták az egyik ausztrál katonai támaszpontnak – közölte Ivor Frischknecht,
az Ausztrál Megújuló Energia Egyesületének vezetője. A hullámenergia befogására és átalakítására épített erőmű

Kalandjáték –
fizikával f szerezve

z MTA Atommagkutató Intézetében
A
az interaktív médiát, azon belül is a
kalandjátékot hívják segítségül a ter-

űködésbe lépett a világ első olyan
M
energiafejlesztője, amely a tenger
mélyére helyezett berendezések segítségével a hullámok energiáját használja fel.
A Carnegie-projekten csaknem 10 éve
dolgoznak az ausztrál szakemberek és
a tavalyi évben folyamatosan tesztelték
a hullámerőművet, amely csúcsteljesít-
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a megoldás, a végkifejlet jórészt a játékos döntésének függvénye. A magyar
gyökerekkel rendelkező New York-i
újságíróval nem most azonosulhatnak
először a kalandjátékosok, az ő bőrébe
már a Jumurdzsák gyűrűje című interaktív filmben is belebújhattak. A Miazma sztorija szerint most azért utazik
Debrecenbe, mert véglegesen Magyarországra költözik, a telkén feltörő vizet
pedig az Atomki erre specializálódott
laboratóriumában szeretné bevizsgáltatni.
A békés vizsgálódásból egy csinos fizikusnő eltűnt öccse utáni nyomozás lesz,
ám a történet itt nem ál meg. Kiderül,
hogy a fiatalember eltűnése összefüggésben áll a Szalay Sándor által egykor
elrejtett gyémántmagvú meteorittal.
Az is világossá válik, hogy mostanra a
tudomány felnőtt a feladathoz, megoldhatóvá vált a rejtély. Ám ehhez, természetesen, csakis az Atomkiban fellelhető
berendezések és az ott dolgozó kutatók
segíthetik hozzá a kíváncsiskodókat. A
kutatóintézetben forgolódni azonban
nem elég, be kell járni az ördöngös Hatvani István professzor munkásságának
helyszínét, a Debreceni Református
Kollégiumot és Debrecen városát is.
DOMBI MARGIT
nemcsak energiát termel majd a Gardenszigeten lévő legnagyobb tengerészgyalogos bázisnak, hanem az erőmű a tengervízből édesvizet is kinyer.
A 10 éves munka 32 millió ausztrál
dollárba került, amelyből 13 milliót az
Ausztrál Megújuló Energia Egyesület
biztosított. A Carnegie-program különlegessége a CETO-technológia,
amelynek a működése nem túl bonyolult: a tengerfenékhez rögzítenek
bójákat, amelyeknek az alján egy dugattyú található. A dugattyút a bója
hullámzása hajtja meg és mivel a tengerfenéken, mindössze 20–50 méteres
mélységben dolgozik, a viharok nem
tehetnek benne kárt, ahogyan a korrózió se veszélyezteti. A tengerfenéken
lévő pumpák magas nyomású vizet
préselnek a vízerőművekhez, illve a
sótalanító erőműhöz, ennek következtében megújuló energia és édesvíz
egyaránt létrejön. A CETO 5-technológia után már dolgoznak a CETO
6-on, amely négyszer annyi energiát
képes majd kinyerni a hullámzásból.
A fejlesztésekbe az ARENA Alap
13 millió dollárral szállt be.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
A Typotex Kiadónál jelent meg David Norman: Kis dinókönyv cím munkája, amelyb l e heti rejtvényünk készült. A megfejtést beküld k között
a Typotex Kiadó 5 különböz kötetét sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második
hét keddje, 2015. március 31-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. Angol anatómus, els ként foglalkozott behatóan
az shüll k fosszíliáival. 11. Tessék-lássék módon. 12. Másodperc,
röv. 13. Alsó végtag. 14. Olajzöld. 16. Károlyi ...; József Attila-díjas
költ n , Weöres Sándor felesége (1909–2003). 18. Az arzén vegyjele.
20. Trombitahang. 21. A Klára idegen alakja. 22. Zuhogni kezd! 24.
...-móg; zsörtöl dik. 25. ... avis; ritka madár, latinul. 26. Édi húga, Hédi
n vére! 28. Az shüll , amelynek szobrában a tudós díszvacsorát
adott 1852 szilveszterén. 31. ... Croce; híres templom Firenzében.
33. Lázbérci Tájvédelmi Körzet, röv. 34. Spanyolország NOB-jele. 35.
Tézis. 38. A tantál vegyjele. 39. Rendszertani kategória; subgenus. 40.
Allét szegélyezi.
FÜGG LEGES: 1. Versbéli összecsengés. 2. Igen gyors afrikai antilop.
3. Centiméter, röv. 4. Például a -ból és a -r l. 5. Fölé ellentéte. 6. Sárvár
és Gy r folyója. 7. Deciméter, röv. 8. Mosópormárka. 9. ... Disney; a
rajzfilm amerikai nagyja. 10. Tévesen jegyz . 15. Vasútikocsi-állomány.
17. Moór ...; Kossuth-díjas színm vészn . 19. Villanymotor alkatrésze.

21. Az a londoni helyszín, ahol a tudós dinoszauruszszobrokat
állított föl. 23. ... Jürgens; osztrák táncdalénekes (1934–2014). 26.
A sakkjátszma gy ztese diadalmasan mondja! 27. Erre a helyre. 29.
Mohamedán egyházi jogtudós. 30. Kocsis nyeles eszköze. 32. A cip
legalsó része. 36. Telefon, röv. 37. Újság. 41. Vége a tusának!
A 9. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: A FEKETE KIRÁLY
ELMÉLETE; TÜKÖRORSZÁG LOGIKÁJA; KI A BOLOND?. A megfejtést beküld k közül Raymond Smullyan: Alice Rejtvényországban cím
könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: B. Hoffner Rudolf (Budapest), Horváth Gabriella (Göd), Petr cz Sándor (Veszprémvarsány), dr. Pinczi
Lajos (Budapest) és Sz ke Ferenc (Ajka). A nyerteseknek gratulálunk,
a könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Megjelent
a Természet Világa
márciusi száma

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

2015. május 16.
Jelentkezési határid : 2015. április 13.
A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Gratulálunk Staar Gyula f szerkeszt nek
Aranytoll Kit ntetéséhez!

Vizsgák
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szinteken
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ÉT-IR ÁNY T
Sokoldalú indián
India kultúrájának egyik
legfontosabb korabeli kutatója, számos könyvével,
cikkével, kiállítás-rendezésével mindmáig legnagyobb magyar népszerűsítője volt a több mint ötven éve elhunyt Baktay Ervin. Festőművészként indult, majd fordításaival, tanulmányaival,
útikönyveivel szerzett nevet magának, és a mára világhírűvé vált indiai festőnő, Amrita Sher-Gil nagybátyjaként
családi élete is szorosan kapcsolódott Indiához. Jelentőset
alkotott földrajztudományokban, asztrológiában, művészettörténetben, valamint Kőrösi Csoma Sándor hazai
kultuszát is neki köszönhetjük. Sokoldalú tehetségét azonban nemcsak műveiben bontakoztatta ki: gyermekkori
élményei révén barátaival megalapította a vadnyugati és
indiánjátékot, melyet az észak-amerikai indián törzsi tanács is elismeréssel illetett.
A sokrétű személyiségét bemutató, Az indológus indián – Baktay Ervin emlékezete című kiállítás megjeleníti családjának eddig sok tekintetben feltáratlan történetét,
festőművészi törekvéseit, részvételét a szabados szellemiségű görög–római „Symposionokon”, irodalmi, fordítói és
útleírói működését, indiai és nyugat-tibeti utazását, asztrológiai munkásságát. Bemutatja Baktayt mint a Hopp Ferenc Múzeumban dolgozó indológust és művészettörténészt, és részben rekonstruálja 1951-ben megrendezett, hatalmas sikerű, India kultúráját átfogóan bemutató kiállítását
is. Végül a tárlat izgalmas része a Baktay által megalapított
vadnyugati város és indián törzs életének bemutatása, melyről egy általa 1935-ben rendezett némafilm (A sápadtarcú
varázsló) is tanúskodik. A kiállítás november 1-ig látható a
Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeumban.

Mesél képek
Nagy utat járt be a fényképezés technikája, mely mindeközben egy hihetetlen
képességre is szert tett: egy fotó még a
távoli múltat is közel hozza. A 48-as
honvédek 1902-ben című tárlat, mely
Plohn József képeiből válogat, pedig egészen 1848-ig repíti vissza a nézőt. Ekkor
a technika még épp csak bontogatta szárnyait, hiszen az első
képeket 1840-ben készítettékk. A technika hazánkat is elérte
még ugyanebben az évben, azonban hosszú expozíciós idejénél fogva még nem volt alkalmas emberek megörökítésére.
Plohn József a XX. század elején mégis megvalósította a
lehetetlent, fotóival visszalépett az időben 1848-ig. A kolozsvári múzeum felhívására felkutatta környezetében azokat az egykori honvédeket, akik részt vettek a 48-as forradalomban és lefotózta őket. Hajdani katonák elevenednek
meg a képeken öregen, arcukon, ruhájukon a történelem
nyomaival. Némán mesélnek a múltról, és állnak elénk a
XXI. században. A képek a Miskolci Városi Galéria Művészeti Múzeumban tekinthetők meg április 18-ig.
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Bánsághy Nóra rovata

Lefagyasztva
„Hideget meleg szívvel!” – 70
éves a MIRELITE címmel nyílt
kiállítás a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum Kultea kiállítóterében. A május 10ig látható tárlat a hazánkban idén
70 éve megjelent márkát mutatja be az érdeklődőknek.
Ma már kevesen ismerik eredeti jelentését: nevét az egykori gyártójának rövidítéséből (Mezőgazdasági Ipar Rt.)
és az elite szóból hozták létre.
Az élelmiszerek gyorsfagyasztásának eljárása a XX.
század vívmánya, melyben hazánk hűtő- és élelmiszeripara már a század elején az élen járt. Ennek köszönhetően született meg 1945-ben a MIRELITE, amely kezdetben még valóban elit termék volt, később pedig népszerű
élelmezési cikké vált.
Ebben az időszakban terjedtek el a kereskedelemben,
az iparban és a háztartásokban a hűtőgépek: a dolgozó
társadalom gyors, friss, egészséges, de minőségi étellel
való ellátása szükségessé vált. A gyorsfagyasztott élelmiszerek megkönnyítették és megkönnyítik ma is hétköznapjainkat. A MIRELITE az idők során fogalommá és
megbízható védjeggyé vált, kedves eszkimós figuráját
mindenki ismeri.

Avantgárd találkozó
A balatonfüredi Vasary Villa
Galériában augusztus 9-ig
látható a Találkozás Picassóval – Jean Cocteau fényképei című kiállítás, mely a
klasszikus avantgárd néhány
legendás alakjának együtt eltöltött pillanatát eleveníti föl.
A tárlaton huszonkilenc fényképet ismerhetnek meg a
látogatók abból a sorozatból, melyet a francia költő és
filmrendező, Jean Cocteau az első világháború idején Pablo Picassóról és barátairól,
az akkoriban Párizsban, a
montparnasse-i művésznegyedben élő bohém asztaltársaságról készített. A
képek a Café de la Rotonde-ban és környékén, a
Carrefour Vavinen néhány héttel azután születtek, hogy Cocteau hazatért a belga frontról és szinte bizonyos, hogy éppen a fotók készítése közben kérte fel Picassót – a képeken szintén feltűnő – Erik Satie-val közösen
írt darab, a később nagy sikerrel játszott Parade vizuális
arculatának a megtervezésére, ami később a spanyol művésznek meghozta a végső elismerést. Ebben az értelemben Cocteau fotói mintegy dátumszerűen is határvonalat
húznak egy korszak vége és egy újnak a nyitánya között,
előkészítve azt az utat, amit később Picasso bejárt, és ami
által a világ egyik legismertebb festője lett belőle.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Az élelmiszer-fogyasztás
környezeti hatásai
A táplálkozás környezeti hatása jelent s. A
fogyasztás fenntarthatóságát vizsgáló tanulmányok közül kevesebb foglalkozik ezzel a
témakörrel, mint annak tényleges fontossága
indokolná. A mez gazdaság pedig közelít
eltartóképességének határához. Az egyéni
fogyasztók felel sek fogyasztásuk környezeti
hatásáért.
Aki budáról igazgatta Európát
A magyarországi öltözet nemhogy ismeretlen nem volt a középkor végén Európában,
de egyenesen divatosnak számított. Olyanynyira, hogy egy Londonba akkreditált velencei
követ feljegyzése szerint VIII. Henrik magyaros
ruhában udvarolgatott új ifjú kiszemeltjének,
Boleyn Annának.
Hazai földrengéssorozatok
Heves és Tenk környékét, de Nógrád megyét
is 2013-óta többször megrázták földrengések. Többekben felmerült a kérdés, miért
van ennyi érezhet rengés mostanában
hazánkban. Normálisan nem is kellene,
hogy legyenek? Netán ébredeznek a rég
kihalt vulkánok?

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: Újdonság az emősalkatúak sokféleségében
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A hátlapon

A Tejút Tenerife szigetén
A Kanári-szigetek legnagyobb területű és legnépesebb tagjának
hegycsúcsa, a Teide, a maga 3718
méterével az Atlanti-óceán legmagasabb pontjának számít. Az itt található geológiai és botanikai érdekességek sorát többek között a híres német természettudós, Alexander von Humboldt is méltatta.
Kedvező klimatikus adottságai
miatt „az örök tavasz hazájába”
évente hozzávetőleg tízmillió látogató érkezik a világ különböző
pontjairól. Mivel a vulkán kalderája kétezer méter fölé emelkedik,
ezért a partvidék településeit borító felhőpárna felett szinte egész
évben zavartalan napsütésben gyönyörködhetünk. A kiváló asztroklímának köszönhetően a múlt
század hatvanas éveiben egy csillagászati komplexumot telepítettek
ide, amelynek szerepét – a turizmus növekedésével párhuzamosan
növekvő fényszennyezés miatt –
egyre inkább a közeli La Palma
obszervatóriumai veszik át.
Május havi ott jártamkor éppen virágzott a kígyószisz nemzetség háromméteres magasságot is elérő faja
(Echium wildpretii), amely a szó szoros és átvitt értelmében is színt hozott a néhol monotonnak tűnő vulkanikus tájba. A kép hátterében a
Tejút kel fel, amely tavasszal ismét
feltűnik az égen az éjszaka második
felében. A horizont feletti halvány
elszíneződést a part menti települések alulról érkező fényei okozzák. A virág csúcsa szimbolikusan
éppen galaxisunk középpontját
mutatja, amelynek megfigyelésére
a sziget relatív alacsony földrajzi
szélessége miatt kitűnő lehetőség
kínálkozik.
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