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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2017/18. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár László Matematikaversenyt. Ez 
sorrendben a 47. verseny, mely Magyarország legrégebbi is-
kolai matematikaversenye. Célja a matematikai tudományos 
ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, tehetség-
gondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának 
hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a 
tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasztásra. 
A tanulók problémamegoldó képességének, kreativitásának 
összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matematikai tu-
dás mérésének lehetősége objektív eszközök segítségével. A 
sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós: 
Helyi első fordulót az iskolák háziverseny keretében 

szervezhetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi 
évek tapasztalataira építve, a megyei forduló rendezői-
vel egyeztetve javasolunk lebonyolítani. A forduló fel-
adatait a helyi tanárok állítják össze. A helyi, házi verse-
nyen való szereplés nem feltétele a megyei/területi dön-
tőn való részvételnek. Időpontja: 2018. január.
Megyei/területi forduló, melyeket a verseny szervezői 

helyben valósítanak meg. A versenyszervezési szándékot kér-
jük, hogy 2018. január 19-ig jelezzék a titlap@telc.hu levele-
zési címen. A megyei forduló lebonyolításáról a szervezőkkel 
(TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk. 
Megyei döntő időpontja: 2017. március 24. 10 óra. A me-
gyei forduló nevezési díja Magyarországon egységesen 

1.200,- Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől, és abból a megyei forduló lebonyolításának és 
az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továb-
bítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pont-
szám felett újra javításra kerülnek. 
Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-

pesten, ahova évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára önkölt-
séges. Időpontja: 2018. május 25-26. – két fordulóval, 
melyek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. A 
verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. A 
nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulatnak a lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet 
Világa – megjelenő írásai és a honlapjai segítik. A verseny-
ről folyamatosan tájékoztat a www.titkalmarlaszlomate
matikaverseny.hu portál, ahol a teljes versenyfelhívás is 
megtalálható. További információ a titlap@telc.hu cí-
men és a 06-1-327-8950 telefonszámon kérhető. Eredmé-
nyes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

Bojárszkyné Piróth EsztEr
 igazgató
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 És lőn sötétség

Egy új kutatás szerint 66 millió évvel 
ezelőtt egy aszteroidabecsapódást 
követő globális tűzvészhullám kö-
vetkeztében annyi szálló por és ko-

rom került a levegőbe, hogy másfél-két 
évnyi sötétségre ítélte a Földet. Ez-
alatt a növények fotoszintézise lehe-
tetlenné vált, valamint erősen lehűlt 
a bolygó, nyomában az egyik legna-
gyobb kihalás következett be, ami sok 
más élőlény mellett a dinoszauruszok 
uralmának is véget vetett.

Többek között ezek a részletek 
derültek ki arról, hogyan változott 
meg drámaian az éghajlat, miu-

tán egy majdnem 10 kilométeres 
nagyságú aszteroida sebezte meg 
bolygónkat. Az erről szóló ta-
nulmány a PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Sciences) 
folyóiratban jelent meg. A ku-
tatást a coloradói Boulder-ben 
található Nemzeti Atmoszféra-
kutató Központ (NCAR) végezte 
a NASA közreműködésével, ami-
hez világszínvonalú számítógépes 
rendszert használtak. A lefuttatott 
szimuláció részletes képet alkotott 
bolygónk kréta időszaki körülmé-
nyeiről, melynek segítségével a pa-
leontológusok jobban megérthetik 
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Y egyes fajok kihalásának, míg mások 

fennmaradásának pontos okait.
A kutatók elképzelései szerint az 

akkoriban a Földön élő összes faj 
mintegy 75 százaléka (köztük a di-
noszauruszok) kipusztult a kréta és 
a harmadidőszak (tercier) határán, 
az úgynevezett K–T-kihalási ese-
mény során. A bizonyítékok alapján 
mindez egy időben történt a Yuca-
tán-félszigetbe csapódó aszteroida 
érkezésével. A katasztrófát heves 
földrengések, szökőárak és vulkán-
kitörések kísérték.

A számítások szerint az ütközés 
ereje nagy mennyiségű kőzettör-
meléket jutatott a légkörbe, mely-
nek magas hőmérsékletre hevült 
részecskéi a felszínre hullva felper-
zselték bolygónk jelentős részét. Az 
esemény tanújaként egy vékony, vi-

lágszerte megtalálható geológiai jel-
zőréteg maradt hátra.

„A nagyobb testű szárazföldi állatok 
jelentős része az esemény közvetlen 
utóhatása miatt pusztult el, míg az 
óceánokban vagy a föld alatt megbú-
vó élőlények átmenetileg megúszták 
a katasztrófát” – mondta Charles 
Bardeen, az NCAR munkatársa, a 
kutatás vezetője. „Tanulmányunkban 
a közvetlen pusztítás – földrengések, 
szökőárak, tűzvészek – után vesszük 
fel a földtörténet fonalát és hosszú távú 
következtetéseket próbálunk levonni a 
levegőbe került korom élővilágra gyako-
rolt hatásairól.”

Korábbi tanulmányok szerint 
ugyanis a globális tűzvészek nyo-
mán nagy mennyiségű por és ko-
rom került a légkörbe, amely a már 
említett geológiai jelzőrétegben őr-
ződött meg. A mostani kutatáshoz 
Bardeen és kollégái az Atmoszféra-
kutató Központ által megalkotott 
számítógépes modell segítségével 
szimulálták a légköri korom glo-
bális éghajlatra gyakorolt hatásait. 
Mindehhez a becsapódás nyomán 
keletkezett kőzetrétegekben fenn-
maradt 15 ezer tonna (!) korom-
mennyiséget vették alapul.

A teszt során kiderült, hogy a Nap 
által felmelegített részecskék egyre 
magasabbra és magasabbra kerültek 
a légkörben, gátat képezve ezzel a 
Föld felszínét elérő napsugarak út-
jának és a bolygó egészére kiterjedő 
éjszakai sötétséget idéztek elő. 

A fotoszintézis mintegy másfél 
évig lehetetlenné vált. Mivel a szá-
razföldi növénytakaró a „világégés” 
során valószínűleg teljesen meg-
semmisült, a sötétség leginkább a 
fitoplanktonra lehetett hatással, 
amely az óceánok táplálékláncának 
alappillérét képezi. A parányi élő-
lények eltűnése egyben a tengeri 
élővilág számos fajának kihalását 
vonta maga után.

A napfény hiánya persze a földfel-
szín hőmérsékletére sem lehetett jó-
tékony hatással. A szárazföld feletti 
légréteg esetében körülbelül 28 Cel-
sius-fokot, míg az óceánok felett 11 
Celsius-fokot esett vissza az átlag-
hőmérséklet. Míg a felszín közelé-
ben lehűlt a légkör, addig a sztrato-
szférában emelkedett a hőmérséklet 
a korom által elnyelt napsugarak 
hatására. Emiatt az ózonréteg pusz-
tulni kezdett és nagy mennyiségű 
vízgőz halmozódhatott fel a felső 
légkörben, ami újabb kémiai reakci-
ók során tovább roncsolta az ózont. 

Ez a folyamat a fekete fellegek 
eltűnése után lehetőséget adott vol-
na a káros ibolyántúli sugárzásnak, 
hogy elérje a földfelszínt. A por-
felhő azonban a kétéves sötétséget 
követően lassanként, feltételezhe-
tően néhány hónap alatt lerakódott 
a légkörből, így a hőmérséklet a 
sztratoszférában csökkenni kezdett. 
A vízgőz jégkristályokká alakult, 
ami hozzájárult a légkör gyorsabb 
tisztulásához, míg végül otthonunk 
ismét régi fényében tündökölhetett.
Forrás: NCAR 

Az elképzelt becsapódás a Yucatán-félszigetbe
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később már jobban is 
lett, a kómából a kö-
vetkező nap felébredt, 
a daganat pedig az az-
óta eltelt 6 évben nem 
tért vissza a szervezeté-
be – írja a Washington 
Post beszámolója.

Emily története jól 
mutatja, hogy a gén-
terápia jelenleg még 
korántsem veszélyte-
len, ezért ezt még az FDA engedélyét 
követően is csak azoknak a gyer-
mekeknek és fiatal felnőtteknek az 
esetében szándékoznak alkalmazni, 
akiknél minden más terápia hatásta-
lannak bizonyult (felnőtteknél egy-
előre – a már folyamatban lévő klini-
kai vizsgálatokon kívül – továbbra is 
a kevesebb veszéllyel járó kemoterápiát, 
célzott kezeléseket, valamint az őssejt-
átültetést ajánlják). 

A módszer – melynek során a beteg-
ből levett T-sejtek örökítőanyagába 
egy virális vektor segítségével juttat-
ják be a gént, mely a daganatossá vált 
B-sejtek felismerését és elpusztítását 
segítő receptorokat kifejezi – egyik 
leggyakoribb mellékhatása az Emily 
esetében is fellépő extrém gyulladá-
sos reakció. A résztvevők több mint 
80 százalékánál teljes tünetmentességet 
eredményező, már említett klinikai 
vizsgálatban a betegek több mint fe-
lénél tapasztalták ezt a mellékhatást. 
Az immunfehérjék túltermelődése a 
magas láz mellett szervleállást is okoz-
hat, így akár életveszélyes is lehet, bár 
a génterápiát kifejlesztő gyógyszercég 
klinikai vizsgálatában ezt a mellékha-
tást minden esetben sikeresen kezelték. 
Akadtak továbbá neurológiai jellegű 
problémák, például epilepsziás roha-
mok vagy hallucinációk is, haláleset 
viszont – a génterápia felnőtteken ki-
próbált, a gyermekeknél vizsgált mó-
dosított T-sejtekkel nem teljesen azo-
nos sejteket alkalmazó klinikai vizsgá-
latokkal ellentétben – itt nem fordult 
elő a Nature összefoglalója szerint.

Az FDA tanácsadó testületének tag-
jai – az eddigi klinikai vizsgálatok 
eredményeit és az ismertetett mellék-
hatásokat egyaránt figyelembe véve 
– egyhangúan javasolták a génterápiás 
módszer engedélyezését. Ha ez meg-
történik, mérföldkövet fog jelenteni a 
gyógyszer-engedélyező hatóság törté-
netében, mivel itt nem egy hagyomá-
nyos, minden beteg esetében egyforma 
gyógyszerről van szó. A genetikailag 

 Engedélyezés előtt  
a legelső génterápia

 

Az USA Élelmiszerbiztonsági és 
Gyógyszerészeti Hivatala (FDA) 
idén októberben a világon elő-
ször engedélyezhet egy olyan 
génterápiát, amely egy korábbi 

klinikai vizsgálat alapján a 3 és 25 év 
közötti, akut limfoblasztos leukémi-
ával (ALL) diagnosztizált résztvevők 
több mint 80 százalékánál a betegség 
teljes tünetmentességét eredményezte. 
A betegek T-sejtjeinek laboratórium-
ban történő genetikai módosításával 
járó eljárást a gyermekek esetében egy 
Emily Whitehead nevű, jelenleg 12 éves 
amerikai kislánynál alkalmazták elő-
ször sikerrel: az akkor 6 éves, azóta is 
tünetmentes lánynál a hagyományos 
kezeléseket követően kétszer is visz-
szatért a betegség, és ha nem vetik be 
az akkor még csak mindössze néhány 
felnőttnél kipróbált génterápiás mód-
szert, szinte biztos, hogy nem éli túl a 
vérképzőszervi daganatot. 

A kezelés nem indult biztatóan: Emily 
láza felszökött, a vérnyomása lezuhant, 
végül kómába esett és két héten keresz-
tül a kórház intenzív osztályán kellett 
tartani. A laboreredményekből végül 
arra következtettek az orvosai, hogy a 
tüneteket az interleukin-6 (IL-6) nevű 
immunfehérje túlzott mennyiségben 
történt termelődése okozza, így az 
immunrendszer működését elnyomó 
immunszupresszáns gyógyszert adtak 
a lánynak. Emily ettől néhány órával 
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módosított T-sejteket minden egyes 
beteg számára frissen kell elkészíteni, 
ez pedig nem teszi egyszerűvé a mód-
szer szabványosítását. A terápiás sejtek 
létrehozásához a beteg vérmintájából 
kivont T-sejteket a gyógyszercég fel-
dolgozó központjába szállítják: itt kerül 
a sejtekbe az a virális vektor, amely a 
daganatossá vált sejtek fokozott ütemű 
felismerésére és elpusztítására alkalmas 
receptorok kifejeződését végző gént 
tartalmazza. A módosított sejteket ez-
után sejtkultúrában tenyésztik, majd 
visszaszállítják a beteget kezelő kór-
házba, ahol bejuttatják a páciens szer-
vezetébe – az egész folyamat nagyjából  
három hetet vesz igénybe. A gén-
terápiának ebben a szakaszában is 
akadhatnak problémák, amelyeket 
az FDA-nek őszig még mérlegelnie 
kell: előfordulhat például, hogy a ví-
rusvektor, amelyet a DNS-darabnak a 
T-sejtekbe való bejuttatásához használ-
nak, idővel esetleg osztódásnak indul a 
beteg szervezetében. Abban az esetben 
pedig, ha nem jól illesztik be a szerve-
zettől idegen gént, az a T-sejtek szin-
tén csak évekkel később történő rossz-
indulatú elfajulását okozhatja. 

A módosított T-sejtes terápia tehát 
azért is nagy kockázatú, mert egyelő-
re semmi nem ismert a nem azonnal, 
hanem csak hosszabb távon jelentkező 
mellékhatásaival kapcsolatban.

Emily Whitehead (12), akinél egyelőre 
sikeresnek bizonyult a genetikailag 

módosított T-sejtek alkalmazása

T-sejtek

Bruce Roth onkológus
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„Az egyéb kezelésekre nem reagáló fiatal 
betegek esetében jelenleg csak kevés további 
alternatívánk van, és ezeknek is megvan-
nak a maga veszélyei. Magam is aggódom 
a több év múlva jelentkező mellékhatások 
miatt, ezek felméréséhez azonban a beteg-
ség hosszú távú túlélőire lenne szükségünk. 
Ezzel a terápiával remélhetőleg eljutunk 
oda, hogy az esetleg csak több évtizeddel ké-
sőbb jelentkező mellékhatásokat is fel tud-
juk majd mérni” – mondta a Nature-nek 
Bruce Roth onkológus, az FDA tanácsadó 
testületének elnöke. 
Forrás: https://www.nature.com/articles/d41586-
017-01536-3

 A rúnakövek vikingjei

A rúnakövek megjelenése a 
IV–XI. század közé, még inkább 
a VIII–XI. század közé tehető. 
Ez nagyjából egybeesik a viking 
portyázásokkal és a magyar ka-
landozások korszakával is. Nem 

lehetett annak idején különösebben 
kellemes élete Nyugat-Európának.

Abban megegyezik a viking és a ma-
gyar portyázás – már amennyire lehet 
a forrásoknak hinni –, hogy mindket-
tőt imába foglalták a kor szerzetesei: 
„a magyarok nyilaitól ments meg Uram 
minket” és „szabadíts meg az északiak 
dühétől, Uram”. Közös bennük az is, 
hogy nem a saját, hanem az általuk 
megtámadott népek írásos emlékeiben 
maradtak fenn. Abban azonban némi-
leg eltérnek, hogy a vikingek neveit 
több terület őrzi, mint a magyarokét, 
így például Normandia a letelepedett 
északi népek hazája. Valamint a vi-
king nyelv több nyomot hagyott más 
nemzetek nyelvében, így például az 
angol „window” szó, ami ablakot jelent, 
az ó-északi nyelv „vind-ögon” szavából 
származik, amely szó szerint szél-sze-
met jelent.

Hogy pontosan miért portyáztak a 
vikingek, arról sejtések vannak. Lehet, 
hogy azért, mert a környező népek 
gyengék voltak és könnyű prédát je-
lentettek. Ez magyarázná, hogy miért 
hagytak alább, amikor stabilizálódtak 
a szomszédos középkori hatalmak. 
De az is lehet, hogy vallási ellentétek-
ből adódóan, amit az okozott, hogy 
ekkor volt terjedőben a kereszténység 
Európa-szerte. Vagy demográfiai okai 
voltak: túlnépesedett az egyébként is 
kis táplálékhozamú terület és a lány-
gyermekek szelektív ritkítása miatt 
nőhiány alakult ki. Vagy gazdasági: 
hosszabb kereskedelmi útvonalakat 
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óhajtottak kialakítani dél felé. Esetleg 
azért indultak útnak, mert kíváncsiak 
voltak, vagy mert technikai fölényük-
nek köszönhetően megtehették. Leg-
valószínűbb, hogy mindezen okok és 
motivációk bizonyos arányú keveréke 
volt a szükséges és elégséges feltétele a 
viking razziáknak.

Technikai felkészültségük külön ér-
demel néhány mondatot, kezdve azzal, 
hogy a kis merülésű, a saját korukban 

meglepően gyors, hosszú hajóikkal fo-
lyókon is képesek voltak navigálni és 
komoly károkat okozni az ellenséges 
haderőben. Ugyanakkor eltérő típu-
sú, nagy merülésű hajóikkal eredmé-
nyesen kereskedtek. Folytatva azzal, 
hogy egyes feltételezések szerint a vi-
king korból származó Visby-lencsék 
akár korabeli teleszkóp alkotórészei is 
lehettek. S lezárva azzal, hogy az észa-
kon gyakori felhős időben is képesek 
voltak megmondani a nap irányát egy 
bizonyos, napkőnek nevezett kristály 
segítségével, mely polarizálja a fényt. 
Jó néhány évtizeddel később ennek az 
ásványnak a segítségével tett Huygens 
és Fresnel felfedezéseket a fény hul-
lámhosszával kapcsolatban.

Ebben a környezetben jelentek meg 
a rúnakövek ott, ahol a vikingek jár-
tak, elsősorban persze Skandinávia 
területén. Tartalmuk nem különöseb-
ben változatos, általában kalandozás 
közben elhunyt férfi rokon emlékére 
lettek felállítva. Előfordul nőkről meg-
emlékező kő is és olyan is, amely a hős 
életében, a hős által állított és értelem-
szerűen a hőstetteiről szól. Ez utóbbi a 
későbbi skandinávok „jantelagen”-ével 
és „lagom”-jával, vagyis a csapatössze-
tartó egyéniséglesimító és egyenlőség 
értékvilágával szöges ellentétben áll. 
Valószínűleg különböző korok és kö-
rülmények eltérő erények sikerét biz-
tosították.

A rúnakövek szövege rövid, eseten-
ként verses formában, gyakran va-
lamilyen rajzzal kiegészítve szerepel. 
Ugyan ma ez látszik rajtuk legkevésbé, 
de készítésükkor ki is lettek színezve, 
elsősorban vörösre és feketére. Napja-
inkban meglepően sok található meg 
középkori templom- vagy házfalakba 
építve.

A viking korszakról a rúnakövek 
fontos forrást jelentenek, ahogy az iz-
landi és egyéb skandináv sagák, vagyis 
történetek is. Néhány darabon ezek-

ből a történetekből láthatóak időtlen 
jelenetek, mint például a Ramsund-
kövön, melyen egy sárkány testére 
vannak írva a szavak. Ezt a sárkányt 
Sigurd öli éppen meg kardjával (5), aki 
mint sárkányölő jelenik meg az észa-
ki legendákban. A kövön ezenkívül 
Regin, a szintén Sigurd által lefejezett 
kovács is megtalálható (3), valamint 
Sigurd megint (1), aki ezúttal az ujját 
égette meg sárkányszív-sütögetés köz-
ben, melyet mikor megnyal, a sárkány-
vér révén megérti a cinegék beszélge-
tését, akik a fán ücsörögnek (2) és épp 
Regin, a kovács tervezett ármányko-
dásáról beszélnek. Sigurd lova mind-
eközben a fa mellett legelészik (4).

Ferenc Kata

T-sejtek

Rúnakő

Sigurd története a Ramsund-kövön
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A műanyaghulladékok ko-
moly problémákat okoz-
nak, nemcsak a környezet-

nek, de a gyártóknak is. A mű-
anyagipar számára az egyik legna-
gyobb kihívás, hogy megfeleljen az 
ebből fakadó társadalmi elvárások-
nak. A környezettudatosság és fenn-
tarthatóság azonban több mint a tu-
datos fogyasztói társada-
lom által az iparra erőlte-
tett két hangzatos elvárás, 
melynek égisze alatt a 
műanyag hordtáskákat 
(köznapi nevén reklám-
szatyrokat) vászonra cse-
rélik a vásárlók. A két fo-
galom szorosan összefügg 
egy olyan gazdaság kiala-
kításával, amely hosszú tá-
von is biztosítja a jóléti tár-
sadalom kényelmét min-
dennapjai során. Mindez 
az ipart sem hagyja érin-
tetlenül, amelynek a fo-
gyasztói elvárásokon túl 
más problémákkal is 
szembe kell néznie. Az 
iparág legfőbb alapanya-
ga a kőolaj, azonban 
hosszú távon az olajalapú gazdaság 
egyre kevésbé lesz fenntartható. 
Emellett az alapanyagokkal és ada-
lékanyagokkal szemben szigorod-
nak a törvényi, jogszabályi előírá-
sok is. Mindezen irányok együttes 
erővel járultak hozzá, hogy manap-
ság a gyártók nyitottak legyenek 
egyéb, a hagyományostól eltérő 
megoldásokra is.

KÖ R N Y E Z E T K Í M É L Ő  M Ű A N YA G O K  L I G N I N B Ő L

FRÖCCSÖNTHETŐ FA: 
ÁLOM VAGY VALÓSÁG?

Az egyik út: újrahasznosítás
A műanyagtermékek mostanra a 
mindennapi élet szerves részei lettek, 
nélkülük szinte elképzelhetetlen len-
ne az élet. Olyan területeken is meg-
jelentek, amelyekre az ember egyből 
nem is gondol, azonban ha a mű-
anyagok teljesen megszűnnének – 
ami sok környezetvédő álma –, ak-

kor könnyen ott találná magát az 
emberiség járművek, ruha és fedél 
nélkül, sok, romlott élelmiszer kö-
zött. Az nyilvánvaló, hogy a mű-
anyagoktól nem lehet megszabadul-
ni, ennek nem is szabad célnak len-
nie. A fő problémát az okozza, hogy 
a felelőtlen társadalmi magatartás-
ból nagy mennyiségű, nem megfe-
lelően elhelyezett és kezelt mű-

anyaghulladék származik. Mivel a 
ma használatos tömegműanyagok 
rendkívül stabil kémiai szerkezetűek, 
így lebomlásukhoz nagyon hosszú 
időre, akár több száz évre is szükség 
lehet, és még akkor sem tűnnek el 
nyomtalanul. Éppen ezért szükség 
van olyan eljárások kidolgozására, 
melyek révén hatékonyan kezelhető a 

probléma.
A műanyaghulladékok keze-

lésére a legelterjedtebb megol-
dás a műanyagok ismételt fel-
dolgozása, azaz újrahasznosí-
tása, amelynek köszönhetően 
az utak mellől eltüntethetők a 
szeméthegyek úgy, hogy az 
előállítási költségeken is spórol-
hatunk a hulladékká váló ter-
mékek alapanyagként való 
visszaforgatásával. Azonban 
egy egyszer már újrahasznosí-
táson átesett polimer soha nem 
fog olyan tulajdonságokkal 
rendelkezni, mint egy „friss”. 
Ez bizony sok esetben okoz-
hat gondot az alkalmazások 
területén, például emiatt ha-
marabb megsárgul a fehér 
kerti bútor, könnyebben el-

szakad a reklámszatyor stb. A prob-
léma kezelésekor ugyanakkor keve-
sebbet hallunk egy másik megol-
dásról, a bio de gra dál ha tó polime-
rek előállításáról és alkalmazásáról.

Ugyanolyan jó, de lebomló
Ez nem véletlen, ugyanis a bio de gra
dá ció előkövetelménye, hogy az előál-
lított anyag a természetben megtalál-

Nagyon sok esetben találkozunk műanyagokkal a mindennapi életben, 
úgy, hogy nem is tudatosul bennünk, milyen anyagot látunk. Maga a 
fogalom pedig többnyire a főként hulladékhegyekről készített beját-
szások során, elpusztult, partra vetett állatok mellett és különböző 
környezetterhelő tevékenységek kapcsán merül fel. Elképzelhető lehet 
olyan megoldás, hogy ne legyen kapcsolat a kettő között; a műnyagokat 
használjuk továbbra is, de azok ne okozzanak környezeti problémákat? 

Az alábbi cikk a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio  
Alapítvány és az Élet és Tudomány  
ismeretterjesztő cikkpályázatának  
megosztott III. helyezését érte el a  

hallgatói kategóriában.

Biodegradálható polimerek életciklusa 
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mék is lebontható. Ezen megfonto-
lás alapján igyekszünk a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Műanyag és Gumiipari 
Laboratóriumában ligninalapú mű-
anyagokat előállítani.

A fa csontváza
A lignin a fa egyik alkotója, lénye-
gében a fa csontváza, amely kémiai 
és biológiai folyamatoknak rendkí-
vül ellenálló a térhálós szerkezetének 
köszönhetően. A térháló természetes 
állapotban a fa egészén végighúzó-
dik, biodegradáció és kémiai feltárás 
után is, csupán fragmentumonként, 
kisebb egységenként, töredékekként 
nyerhető ki az eredeti szerkezet rész-
leges roncsolásával. Alapanyagként 

történő felhasználása kézenfekvő-
nek tűnhet, mivel papíripari mellék-
termékként, a cellulózgyártásból visz-
szamaradó maradványként jutunk 
hozzá, barna por formájában. A 
különböző eljárások során többfajta 
ligninterméket is kaphatunk, me-
lyek eltérő tulajdonságúak, a legel-
terjedtebbek a Kraftlignin, illetve a 
lignoszulfonátok.

A tiszta lignin mechanikai tulaj-
donságai a fáéval vetekszenek, mely 
egyből magával hozza az ötletet: mi 
lenne, ha a lignin fröccsönthetővé, 
hagyományos műanyagipari techno-
lógiákkal feldolgozhatóvá válna?

Többféle út is a rendelkezésre áll a 
ligninek feldolgozhatóságának ja-
vítására. Talán az egyszerűbb mód-
szer, ha a ligninből egy másik poli-
merrel társítva fizikai keveréket 
hozunk létre. Ez azt jelenti, hogy a 

lignin és a másik (tetszőleges) poli-
mer között nem jön létre elsőrendű 
kémiai kötés, hanem a kettő homo-
gén keverékét állítjuk elő. A legjob-
ban talán úgy lehet megérteni az el-
járást, ha elképzeljük, hogy egy lágy 
tésztához lisztet gyúrunk hozzá 
120150 Celsiusfokon. 

A másik, (talán) bonyolultabb 
módszer, ha kémiailag kötjük ösz-
sze a lignint egy polimerrel, vagyis 
kopolimereket állítunk elő. Ez-
úton azonban egy teljesen új poli-
mer jön létre, melyből különféle 
adalékanyagok hozzáadásával fel-
dolgozható műanyagot kapha-
tunk, melyben jobban érvényesül-
hetnek a lignin tulajdonságai. Az 
elsődleges cél mindkét esetben a 
minél nagyobb lignintartalom be-
vitele, hogy minél inkább a termé-
szetes fához közelítő összetételt és 
tulajdonságokat érjenek el. 

Kémiai szerkezetéből adódóan a 
sok hidroxilcsoportot tartalmazó 
ligninmolekula poliuretánok előállítá-
sára lehet a legalkalmasabb. A poliure-
tán ugyanis egy olyan polikondenzációs 
polimer, ahol egy poliol (jelen esetben a 
lignin) és egy izocianát reakciójával, víz 
kilépése közben térhálós polimerláncok 
jönnek létre. Ezek a rendszerek tulaj-
donságaikat tekintve még elmarad-
nak a fröccsönthető műanyagokkal 
szemben támasztott követelmények-
től, azonban jó kiindulási alapot ad-
nak a jövőbeni fejlesztéseknek. 

A poliuretánok rendkívül elterjed-
tek a mindennapi életben, melynek 
oka, hogy a komponensek arányai-

ható körülmények között, a természet-
ben lejátszódó kémiai és/vagy biológiai 
folyamatok hatására olyan anyagokká 
alakuljon át, melyek nem mérgezőek és 
nem terhelik a környezetet. Mindeköz-
ben az ebből az anyagból előállított ter-
méknek ugyanolyan tulajdonságokkal, 
vagy jobbakkal kell rendelkeznie, mint 
most alkalmazott társainak. Ez pedig 
komoly kihívásokat jelent. Gondoljunk 
bele abba a példába, hogy olyan élelmi-
szercsomagolásra van szükség, amely-
ből nem oldódik ki káros vegyület az 
élelmiszerrel érintkezve, ellenáll az étel 
savjainak, nem engedi át a vizet, nem 
engedi a mikroorganizmusok elszapo-
rodását a tárolt anyagban, és ráadásul 
nem szakad el már a rakodás közben. 
Ugyanakkor a természetbe kikerülve 

belátható időn belül, különböző bakté-
riumok és/vagy kémiai folyamatok ré-
vén eltűnik. Egy kissé önellentmondá-
sosnak hangzik, nemde? Arról pedig 
még szó sem esett, hogy az így előállí-
tott anyagnak megfizethetőnek is kell 
lennie a vásárló számára. Ebből a rövid 
leírásból is láthatjuk, mennyi kihívást is 
rejt magában a terület, azonban a sok 
nehézség ellenére többféle megoldás is 
létezik.

Biodegradálható műanyagot több-
féleképpen állíthatunk elő. Lehet 
nem megújuló forrásból származó, 
mesterséges alapanyagokból is 
biodegradálható terméket előállíta-
ni, vagy akár megújuló, természetes 
forrásból származó alapanyagból.

Általánosan vallott nézet, hogy ha 
természetes úton lebomló nyers-
anyagokból készül az alapanyag, ak-
kor nagy valószínűséggel a készter-

Az alábbi cikk a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio  
Alapítvány és az Élet és Tudomány  
ismeretterjesztő cikkpályázatának  
megosztott III. helyezését érte el a  

hallgatói kategóriában.

Ligninalapú polimerek életciklusa

Lignoszulfonát 
szerkezete 
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mékektől a rendkívül merev, töré-
keny termékekig ível a rendelkezés-
re álló mintapaletta.

Jelenleg is folyik a tulajdonságok 
optimalizálása és a lignin mennyi-
ségének növelésére vonatkozó eljá-
rás kidolgozása. A nehézséget az 
adja, hogy a lignin egy kémiailag 
nem egzaktul meghatározható 
szerkezet. Tekintve, hogy termé-
szetes állapotban egyetlen nagy 
makromolekulaként található meg, 
és a kinyerés során statisztikus alapon, 
véletlenszerűen képződnek a külön-
böző töredékek, gyakorlatilag nem 
létezik két ugyanolyan „ligninmole-
kula”. Ráadá sul a nagyszámú funk-
ciós csoportnak és a sok aromás gyű-
rűnek köszönhetően nehéz megálla-
pítani, hogy vajon mely csoportok 
vesznek részt a későbbi reakcióban. A 
rendszer ugyan csak három kompo-
nenst tartalmaz, a lehetséges reakci-
ók száma mégis ennél nagyobb 
nagyságrend(ek)ben mozog, így ne-
héz pontosan megjósolni, hogy mi 
lesz a végkimenetele a kísérleteknek. 

Álom vagy valóság tehát a 
fröccsönthető fa? Sajnos erre a kérdés-
re nem lehet kielégítő választ adni. A 
megfelelő kérdés talán az lenne, hogy 
vane realitásalapja annak, hogy ez az 
álom egyszer valósággá váljon? Nagy 
valószínűséggel van. Az, hogy mindez 
az iparba is átkerüljön, már más kér-
dés. Nagyon hosszú út áll még a lignin 
előtt ahhoz, hogy a ma ismert techno-
lógiákkal, gazdaságosan lehessen belő-
le terméket előállítani. A jelen kutatá-
soknak azonban – mint amelyek a 
BMEn is folynak –, ezekkel a kihívá-
sokkal kell foglalkozniuk, hiszen a 
megújuló forrásból származó anya-
gok ipari felhasználása nemcsak 
környezetvédelmi szempontból kívá-
natos, hanem a tudatos fogyasztók 
számára is, mivel a termékek köny-
nyebben lebonthatóak a környezet szá-
mára, és szerves részét képezik a ter-
mészetes körforgásnak. 

Józó Muriel

nak kis megváltoztatásával is rend-
kívül változatos tulajdonságú ter-
mékeket lehet előállítani. Általában 
habokként alkalmazzák, mivel az 
izocianát és a kilépő víz reakciójából 
széndioxid gáz keletkezik, mely 
felfújja a kialakuló polimer térhálót, 
de találkozhatunk öntött vagy 
fröccsöntött termékekkel is. Válto-
zatos tulajdonságaikat jól szemlélte-
ti, hogy poliuretánt fújunk ki a 
PURflakonból szigetelésként, de a 
memóriapárnák és matracok alap-
anyaga is ez az anyagtípus, mint 
ahogyan a cipők talpáé és a mosoga-
tószivacsoké is. 

Hosszú út
A BMEn található kutatócsoport 
néhány tagja poli(etilénglikol) és 
ligninalapú poliuretán rendszerek 
előállításával kísérletezik. A lig-
nin, szerkezetéből fakadóan, na-
gyon kevés oldószerrel rendelke-
zik, azonban poli(etilénglikol)lal 
kénsavas kezelés hatására reagál, 
így lehetséges lignintartalmú 
poliololdatok előállítása. Bár a 
lignin maga is poliol, a tulajdonsá-
gok javítása érdekében szükséges 
egy másik poliol bevonása is a reak-
cióba. Az így képződő barna olda-
tot később izocianáttal reagáltatva 
képesek a poliuretánrendszereket 
létrehozni. 

A lignin rendkívül könnyen 
aggregálódik, könnyen tömörül 
össze, és nagyon nehéz megfelelő-
en homogenizálni, de ezen eljárás-
sal lehetővé vált homogén lignin-
tartalmú oldatok előállítása, mely-
nek hatására a termékben sem 
képződnek ligninklaszterek – az-
az lignintartalmú tömör szigetecs-
kék –, melyek a tulajdonságok 
romlásáért felelősek. Jelenleg az 
oldat 20 térfogatszázalékot tartal-
maz, ami további növelésekre szo-
rul. Tulajdonságait tekintve a ke-
letkezett poliuretánok rendkívül 
változatosak, egészen lágy végter-

Nyelv és Élet

Szakszavaink 
helyesírásáról

A Magyar helyesírási szótár, pontosab-
ban annak bővített és az új szabá-
lyokhoz igazított új kiadása egy 
terjedelmes, szabályokat nem, csak 
szókapcsolatokat tartalmazó kötet, 
mely a közelmúltban került ki a 
nyomdából.

Az Előszóból megtudjuk, hogy e ké-
zikönyv továbbra is „a tágabb értelem-
ben vett (határokon átívelő) magyar 
köznyelv szótára kíván lenni. Ennek 
szellemében a köznyelvi elemeken túl 
tartalmazza a szélesebb körben élő 
szaktudományi szavakat, valamint a 
fontosabb idegen szavakat.”

Az idegenszerűen és magyarosan, 
azaz kiejtés szerint egyaránt írható 
szavak most először kerültek bele na-
gyobb számban a szótárba. Többek 
között ilyen a pacemaker – pészméker, 
a behaviourizmus – bihé vio riz mus, a 
piranha – pirája, a salsa – szal sza és a 
stroke – sztrók kettőssége. Az utóbbi 
példa toldalékolása is eltérő: stroke-ja – 
sztrókja, stroke-kal – sztrókkal. Van há-
romféleképpen írható szavunk: spray 
– spré – szpré; a fonetikus alakok az 
ingadozó kiejtést tükrözik.

Az utóbbi évtizedek jellemzője, 
hogy jelentősen megnőtt a többszörös 
szóösszetételek és a bonyolult fogal-
mak száma. A jelentésváltozást sok 
esetben az egybeírás jelzi: okoskártya, 
okostelefon, zöldmezős beruházás, de 
zöld mezős táj. Nagy számban találko-
zunk a szótárban új fogalmakkal: mo-
bilinternet, mobil klíma, pedagógusélet-
pálya-modell, számítógép-vezérelt mű-
szer, zsírégető edzésprogram, C típusú 
átvilágítás, CAD-CAM-informatikus.

A 160 ezer szót és szókapcsolatot tar-
talmazó kötetben mintegy 30 ezer új 
elem található. Ennek ellenére nem old 
meg minden kérdést, hiszen szókészle-
tünk folyamatosan bővül. Az új alaku-
latok helyes írásmódjának meghatáro-
zásakor a meglévő példákból érdemes 
kiindulnunk, és analógiás alapon dön-
tenünk.

ziMányi árpád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló

Uretánkötés kialakulása, a térháló keletkezésének fő lépése  (A SZERZŐ ÁBRÁJA)



T ermészetjárók hívták fel a fi-
gyelmünket 2014-ben arra, 
hogy a szekszárdi szőlőhegyen 

egy szokásosan rendkívül heves nyári 
zivatar után lócsontokat mosott ki a 
víz az árulkodó nevű Csontos-
szurdikban. A helyiek által jól ismert, 
rejtélyes szurdikhoz már régóta 
legendák sokasága kapcsolódik. 

A néphagyomány szerint törökkori 
csata emlékét őrzi a partfal, de a XVIII. 
századi nagy lópestis-járvány dögteme-
tője és a környéken talált övdísz alap-
ján az avar kori temetkezés gondo-
lata is felmerült. Talán e bizonyta-
lanságokat jelzi az is, hogy ezt a 
helyszínt Szekszárd történeti mono-
gráfiája meg sem említette, s a nyil-
vántartott régészeti lelőhelyek kö-
zött sem szerepelt. A város telepü-
lésrendezési tervének térképén jóval tá-
volabb, egy másik völgyben hasonló 
név alatt vettek számba egy területet. 
Mint a szőlőjébe ballagó Granowitter úr 
elmondta, muzeológusok korábban 

megnézték ezeket a csontokat, de dög-
kútnak vélték. A folyamatosan omló 
partoldalból pedig a figyelmeztetések-
kel és a fertőzés veszélyével mit sem tö-
rődve, a gyerekek gyakran bányásszák a 
lókoponyákat. 

A kutatás első lépései
A terepszemlénk alkalmával a partfal 
friss omlásában mintegy húsz méter 
hosszúságban különösen jól lát-
szottak az egymásra vetett lovak 
elképesztő mennyiségű, anatómiai 
összefüggésben lévő maradványai, 
melyek között helyenként egy-két 
embercsont és kisebb állat csontja 
is látszott. Ilyen jelenséggel másutt 
még sehol nem találkoztunk. A 
szkítáknál jól ismert szokás a tö-
megesen leölt és eltemetett lovak 
kurgánba helyezése, de azokat szép 
rendben, egy rétegben fektették a 
sír köré. Itt ember- és egyéb állat-
csontokkal összekeverve, helyen-
ként három-négy rétegben feküd-

AVA R  KO R I  V I L L O N G Á S O K

A CSONTOS-SZURDIK 
REJTÉLYE

A dunántúli szőlőhegyek vízmo-
sásos szurdikaiban sétálva 
évmilliók története tárul elénk. 
A Kárpát-medencében a miocén 
végén és a pliocén korban hul-
lámzó ősi Pannon-tenger üledék-
rétegei, megkövült élőlényeinek 
maradványai az oldalfalakban 
ugyanúgy láthatók, mint a csak 
tízezer években mérhető utolsó 
jégkorszak hideg-meleg periódu-
sainak eltérő színű rétegei. A fel-
sőbb rétegekben helyenként mamutcsontok, korábbi települések égett csíkjai, temetők sírjai is elő-
bukkannak. Azonban teljesen egyedülálló látvány az égnek meredő hatalmas állkapcsok, a naptól 
fehérre szívott lábszárcsontok, bordák, csigolyák tömege, amely egészen eddig megoldatlan rejtély-

ként a szekszárdi Csontos-szurdik oldalában várta az arra látogatót.

Egyedülálló látvány a legendák alapjául szolgáló löszfal

A szekszárdi  
Csontos-szurdiknak   
már a neve  
is árulkodó
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múzeum igazgatója ar-
ra hivatkozva, hogy az 
egy XVIII. századi 
dögkút esetében értel-
metlen, sajnos elutasí-
totta. Miközben to-
vábbra is kerestük a 
természettudományos 
kormeghatározáshoz a 
lehetőségeket, a tete-
mek környezetét vet-
tük alaposabban szem-
ügyre és megkezdtük 

a csontokból, valamint az azokat tar-
talmazó talajrétegekből vett minták 
vizsgálatát.

A minták meghatározása 
A partoldalból kimosott csontok közül 
egy ló bal hátulsó lábvégét és egy 
másik egyed koponyáját vizsgáltuk 
meg részletesebben. A lábvég csontjai 
plantár-flexióban (talpi hajlított hely-
zetben), anatómiai összefüggésben, a 
vízszintes síkkal mintegy 40-50 fokot 
bezárva ágyazódtak be a szürkésbar-
na színű, porózus szerkezetű talajba. 
A lábközépcsont (metatarsus) méretei 
alapján egy kistermetű, nagyjából 135 
centiméter marmagasságú, vékony 
testalkatú ló képe rajzolható meg. Az 
egyed 3,5 évnél idősebb, kifejlett volt, 
a növekedési zónák már bezárultak a 
csonton. A csont kéregállományának  
(compacta) legnagyobb szélessége a 
100-110 fok közé esik. A szélességi 
értékek szögre vetített lefutási görbéje a 

tek a lovak a feltárult partfalszaka-
dásban, látszólag minden rendszer 
nélkül. Az embercsontok a XVIII. szá-
zadi dögtemetővel, a leletek hiánya, a 
kisebb állatok csontjai a csatához tartozó 
tömegsírral kapcsolatos elképzeléseket 
sem támogatták. A partoldal folyamatos 
omlása miatt az is kérdéses volt, hogy mi-
kor szakad le az utolsó, csontokat is tartal-
mazó lösztömb – mikor semmisül meg, 
tűnik el végleg a szemünk elől ez a párat-
lan és rejtélyes helyszín, még mielőtt el-
árulná titkát. Ezért elhatároztuk, hogy 
utánajárunk a dolog nyitjának és a leg-
modernebb eszközökkel megpróbáljuk 
rögzíteni a legapróbb részleteket is.

A sajátos körülmények miatt a partfal 
megbontása az eróziós folyamatokat 
gyorsítja, ezért a löszfal megásása, a ré-
gészeti feltárás hagyományos formája 
nem jöhetett szóba. A legalapvetőbb kér-
désre, a csontok korának meghatározá-
sára radiokarbonos vizsgálatot szerettünk 
volna végezni. Ennek támogatását a helyi 

munkát nem végzett állatéra jel-
lemző, így nagy valószínűséggel 
ezt az egyedet még nem fogták 
munkára. A vizsgált lábközép-
csont és ujjpercek alapján az egyed 
az avar, illetve honfoglalás kori lo-
vak mérettartományába tartozik.

A lábvégtől keleti irányban két 
méterre, a bal oldalán fekvő, 

keletnek néző ló koponyája állt ki a 
falból, melynek nyakcsigolyái is anató-
miai rendben voltak. Beágyazódott 
helyzetükből a fej beszegett voltára 
lehetett következtetni. A csak rész-
ben megfigyelhető koponya egy 15-
16 év körüli kancáé volt. Az életkora 
az egyedül megmaradt jobb I3 met-
szőfog rágófelszínén látható magnyom, 
valamint az ismert életkorú lovak 
állkapcsáról készült röntgenfelvételeken 
alapuló, az anatómiai jegyek és a fogak 
korona, test, gyökér százalékos megosz-
lásának összevetése alapján határozható 
meg. A metszőfog képe alapján a 15 
éves életkorhoz, a premoláris-moláris 
(előzápfog-zápfog) fogak alapján a 16 
éves életkorhoz állt közelebb az állat, 
amely a szemfogak hiányából kancának 
határozható meg. A magas, széles, rövid 
koponya kicsi, durva fejre utal. A mér-
hető értékek a keszthelyi avar kori teme-
tőből leírt germán ló-kutya kettős te-
metkezések sírjaiból származó koponyák 
adatai közé esnek. A méretek alapján a 
most vizsgált koponya a békéssámsoni 
kora avar kori sír lovához is közel áll, 
ugyanakkor az összehasonlításba vont 
honfoglalás kori sírok lovainál kisebb. 
Mindez arra mutat, hogy a koponyama-
radvány a méretei és felépítése alapján az 
avar kori típusok közé helyezhető.

A mélyút oldalában a maradványokat 
beágyazó talaj humusztól barnásan el-
színeződött, porózus szerkezetű, a 
97,5 százaléka kőzetliszt, mely az isza-
polás során eliminálódott, kimosódott, 

A lábvég csontja és vizsgálata – egyetlen 
csontból szinte az egész állatot, használatának 

módját is meg lehet ismerni 

A röntgenvizsgálatok az egykori betegségekre  
az életkorra is rávilágítanak



az ülepítő edénybe került. A vissza-
maradt 2,5 százaléknyi anyag zöme 
karbonátos konkréció, közötte nagy 
számban növényi magvak kalcit 
kristályhalmazok alkotta 
álalakjai, pszeudomorfózák 
láthatók. Az iszapolás során 
emberi kézközépcsontok-
hoz tartozó íncsontok és ujj-
csontok, kiskérődzők csont-
jai, faszéndarabok, kohósa-
lak, vörösre égetett, koron-
golt kerámiatöredék, nagy 
mennyiségű meghatározha-
tó és meghatározhatatlan 
gastropoda (csiga) töredék 
maradt fent a szitán. A min-
tában az emberi és kiskérődző-csontok 
szórvány jellegűek, áthalmozottak 
lehetnek.  Összesen 24 csigafaj 127 pél-
dányát figyeltük meg, ebből 20 fajt 
fajszinten, 2 fajt nemzetség szinten le-
hetett meghatározni, amelyek közül 
18 szárazföldi, 1 faj szárazföldi és vízi 
életmódot folytat, 3 faj vízben él. A 
megfigyelt szárazföldi fajok kéthar-
mada a zárt vegetációt kedveli, 
50 százalék a zárt lombos erdő-
ben, 11,11 százaléka ligeterdő-
ben, 5,55 százaléka bokros te-
rületen él. A nyílt terek lakói 
egyharmados arányban kép-
viseltetik magukat, közülük 
16,66 százalék nedves réte-
ken, 11,11 százalék vízparti 
növényeken, 5,55 százalék 
száraz sztyepp területen él. Új 
megfigyelés a Bythinella schmidti, 
Bythinella pannonica vízi csigák 
és a Vitrea inopinata szárazföldi 
csiga, amely a korábbi irodalmi 
adatok szerint a Pannonicum 2. 
területén nem fordul elő.

A mélyút által feltárt metszet-
ben a csontokat beágyazó szürkésbarna 
színű talaj és a bolygatatlan sárga lösz 
határa teknő lefutású, beásás nem lát-
ható. Az adatok arra mutatnak, hogy 
ott egy deráziós völgy töltődött fel a 
talajjal, ami a csigaházak egy részét 
csapdaként fogta meg. A lefolyó víz 
hordalékot rakott le, ebben jellemzően 
kevert, hordalék fauna van, amelyben 
folyóvízi fajok keverednek a parton élő 
fajokkal. Ugyanakkor a beszállított 
fajok között feltehetőleg a pleisztocén 
löszfaunákból áthalmozott csigák is 
vannak. Ilyen lehet a Chondrula tridens, 
amelynek élettere és ökológiai 
szükséglete nagyban eltér az itt talált 

többi fajétól, mert melegkedvelő, a szá-
raz sztyeppen honos. A csigák összessé-
gében arra mutatnak, hogy az állati te-
temek betemetési, temetődési helyének 

környékén zárt, lom-
bos erdő lehetett, a kö-
zelben hideg vizű for-
rással, patakkal, 
amelynek mentén 
nedves rét, bokrok, el-
szórtan ritkás facso-
portok lehettek. Hű-
vös, nedves klíma 
uralkodott, s alkal-
manként a patak ki-
áradt, elöntötte a kör-
nyezetét, hordalékot 

rakott le. A kohósalak, faszén és koron-
golt vörös cseréptöredék egy közeli, 
állandó, intenzív gazdálkodású te-
lepülésnek az áthalmozott nyoma.

Az egyik legfontosabb feladatot, a 
helyszín dokumentálását  a Geodézia 
Kft. munkatársai segítségével a leg-
modernebb eszközökkel sikerült meg-
oldani, akik a teljes területet minden 

egyes pontját a legapróbb részletekig 
3D lézerszkennerrel átmentették a di-
gitális valóságba. A debreceni 
Isotoptech Zrt. pedig tudományos 
együttműködés keretében ingyen el-
végezte a lócsontok nagyon várt ra-
diokarbon kormeghatározását. 

Csata nyomai? 
A természettudományos adatok meg-
erősítették a csontok mérete alapján 
gyanítható avar kori keltezést, s a legna-
gyobb valószínűséggel a hetedik század 
második felére szűkíthető értékek egy-
ben az avar kor egyik legizgalmasabb 
időszakára mutatnak. A régészeti ada-

tok ekkor az avar társadalom korántsem 
békés átalakulására, 670 körül új népcso-
portok Kárpát-medencei beköltözésére, 
belső háborúkra utalnak. Ennek ismer-
tében értékelve a löszfalban lévő csonto-
kat, már könnyebben megtalálható a 
rejtély megoldása. A csontok helyzete, 
tömege, kevertsége mindenképpen egy 
erőszakos cselekményre utal. A látott 
ízületek szögellése arra mutat, hogy a 
tetemek nem voltak hullamerev álla-
potban. A sírokba a lovakat általában 
maguk alá húzott lábakkal teszik, itt az 
oldalsó fekvés azonban inkább a már 
felfúvódott, a merevségből oldódott dö-
gökre utal. A vízfolyásra utaló csigák 
arra mutatnak, hogy az oszló, de még 
egyben lévő tetemek eltakarítására 
egy természetes mélyedést használtak 
fel. Az anatómiai rendben lévő cson-
tok azt is elárulják, hogy az oszló hul-
lákat földdel takarták be, a testrészeket 
az állatok nem hordták szét. 

A tetemek közötti emberi csontvá-
zak alapján úgy tűnik, a temetést nem 
a saját közösség tagjai végezték – hiszen 

ők a társaikat külön temet-
ték volna. Ez utalhatna ar-
ra is, hogy csata nyomait 
rejti a löszpart, ebben az 
esetben érthető lenne, hogy 
a lovakkal együtt az embe-
reket is gödörbe dobták, hi-
szen a győztes a végén válo-
gatás nélkül mindent elta-
karított, megtisztította a 
területet. Azonban az 
ütközetnek ellentmond, 
hogy a vizsgált lócsontok 
szerint még munkára nem 
fogott, illetve idős állat 
csontjai, s nem harcra 
edzett paripák kerültek elő. 
Ráadásul mit keresnének a 

csatatéren a juhok, amelyek csontjait 
szintén megfigyeltük? 

Az eddigi eredmények összességében 
inkább arra mutatnak, hogy a szekszár-
di Csontos-szurdik a közeli település 
anyagával is kevert csontjai a terület 
megszerzését célzó, egy aul embereit, 
állatállományát válogatás nélkül 
lemészárló – talán az elrettentést is 
szolgáló –, a kora- és késő avar né-
pesség belső villongásainak emlékét 
őrzi egyedülálló módon. Szűkös le-
hetőségeink között az előzetes vizsgá-
lataink során eddig jutottunk a rejtély 
megfejtésében. 

Bozi RóBeRt, SzaBó Géza

A csigafajok árulkodnak  
a növényzetről, éghajlatról

A debreceni Isotoptech Zrt. radiokarbon 
kormeghatározásának lefuttatott kalibrációs görbéje
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pedig a hőmérséklet, a légnyomás, a 
szélerősség, a légnedvesség egyszerre és 
hirtelen megváltozik. Ezek viselik 
meg a szervezetet. Fejfájást, fáradé-
konyságot, túlzott érzékenységet, reu-
más panaszokat okoznak attól függő-
en, hogy hideg vagy melegfrontról 
van-e szó és persze attól is, ki mire érzé-
keny. Vannak kutatások placebo-
nocebo irányban is persze, az időjárás 
hatásai inkább a nocebo körébe tartoz-
nak. Egyes vélemények szerint az em-
ber a tudatában (vagy inkább „alatta”) 
összeköti azt, hogy fáj a háta és esik az 
eső és erre szépen rátanul. Onnantól 
kezdve a teste produkálni fogja a meg-
felelő tüneteket. 
– Hogy lehet(ne) kimutatni tudomá-
nyos igénnyel a kapcsolatot az időjárás, 
a frontok okozta hatás között?
– Régen klímakamrában nagyon pici 
légnyomásváltoztatással ki tudták vál-
tani a fronthoz hasonló fejfájást, illetve 
más tüneteket. De erre nincsen pénz, 
ráadásul ez emberkísérletnek minősül, 
aminek ma már nagyon szigorú etikai 
szabályozása van, Magyarországon je-
lenleg nincs is ilyen klímakamra. 
Amerikában a komfortklíma miatt 
muszáj ilyen kísérleteket végezni, de 
ott a hőmérséklettel dolgoznak, nem 

pedig a légnyomással. Aztán ott van 
az ionizáció, amit most már sajnos 
szintén nem mérünk, de a nagy öre-
gek váltig állították, hogy a frontha-
tást a légtömegcsere és annak hirtelen 
ionizációváltozása váltja ki. Az emberi 
test nagy százalékban víz, úgy műkö-
dik, mint egy fiziológiás sóoldat, tele 
van ionokkal, amit a megváltozó 
elektromágneses tér akár befolyásolhat. 
Ezt sem mérjük, tehát megint csak egy 
elmélet, amire lehetne olyan célirányos 
kísérleteket végezni, amivel ezt a hatás-
mechanizmust fel lehetne göngyölíteni. 
Úgyhogy marad nekünk a statisztika, 
ahol – egyelőre még – a technika korlá-
taiba ütközünk. 
– Mit mond az elmélet arról, hogyan 
hathatnak a frontok fizikailag, illetve 
fiziológiailag az emberre?
– A hideg- és a melegfront hatása 
nagyjából ellentétes. A legegyszerűb-
ben az idegrendszeren keresztül lehet 
megfogni. Az elmélet szerint a front 
kibillenti az idegrendszert az egyensú-
lyából, de a szervezet gyorsan vissza-
szabályozza önmagát. Aki két króni-
kus betegségben szenved, sok gyógy-
szert szed, annak a szervezete már nem 
olyan rugalmas, és a korral is nő a 
frontérzékenység valószínűsége. A 

– Önre az időjárás változása vagy a 
meteorológia tudománya volt nagyobb 
hatással?
– A meteorológiába az egyetemen sze-
rettem bele, és a biológiai érdeklődé-
sem is eléggé intenzív. Ezeket hivatott 
lefedni az, amikor azt vizsgálom, ho-
gyan hat az emberekre az időjárás. 
Evolúciós örökségről lehet szó, hiszen a 
hangyák is érzik, ha esni fog az eső, és 
gyorsan menteni kell a tojásokat meg a 
bolyt. Az ősember, amikor érezte a zi-
vatar közeledtét, tudta, hogy be kell 
mennie a barlangba, mert belecsaphat 
a villám. Ez a magyarázat teljesen egy-
értelmű lenne, ha tudományosan is alá 
tudnánk támasztani. Viszont ez ma 
még nagyon határterületnek számít, 
ezért nagyon nehéz előrejutni és elfo-
gadtatni az emberekkel, hogy van tu-
dományos megalapozottsága.
– Mennyire pszichikai és mennyire 
valós fizikai hatás az, amit frontok 
közeledténél érzünk?
– Éppen ez a legnagyobb kérdés. 
Kezdjük azzal, hogy sokan nincsenek 
tisztában a frontok mibenlétével, és 
akkor is fronthatásra panaszkodnak, 
amikor nincs is front. Ami akkor jön 
létre, amikor a hideg és meleg légtö-
megek találkoznak, a határfelületen 

I N T E R J Ú  F Ü L Ö P  A N D R E Á VA L

HOGYAN HATNAK AZ IDŐJÁRÁSI 
FRONTOK AZ EMBERRE?
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tó
ja Az időjárási frontok hatásait idén nyáron is sokan megtapasz-

talták, de a jelenség tudományos magyarázata még várat 
magára. Ami nem csoda, hiszen – ahogy Fülöp Andrea meteo-
rológus beszélgetésünk során kifejtette – az ember nagyon 
bonyolult biológiai rendszer, s ha bekerül egy olyan, nem 
kevésbé bonyolult környezetbe, mint az időjárás, akkor 
nagyon nehéz megítélni, hogy az milyen következményekkel 
jár. Az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársával 

ezirányú kutatásairól beszélgettünk. 
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ilyen nagy kötöttségekkel, pénzhiány-
nyal, hosszú várólistáknál nem tehetik 
meg. 

Van egy új kutatási irány, amit most 
tervezünk elindítani. Ez végképp határ-
terület, de kimutatható, hogy a Föld 
mágneses terének változásai befolyásol-
hatják a női öngyilkosságok számát. A 
Napból érkező korpuszkuláris sugárzás 
ugyanis befolyásolja a bolygónk mágne-
ses terét. Az ionizációs elméletet szerint 
amikor mágneses viharban van a Föld, 
sokkal több töltés áramlik le a mi széles-
ségünkre és ez a bizonyos korpuszkuláris 
sugárzás hatással van az emberre. Simán 
elképzelhető, hogy sokkal intenzívebb 
tüneteket élnek meg azok, akiknek az 
idegrendszere érzékenyebb. 

Az Országos Mentőszolgálatnak meg-
van az összes sürgősségi esetet tartalma-
zó adatbázisa – feldolgozatlanul! Az egy 
aranybánya! Igaz, papíron vannak az 
adatok, de azt fel lehetne vinni számító-
gépes adatbázisba, és fel lehetne dolgoz-
ni. Ez a személyiségi jogok miatt nem 
lenne olyan egyszerű, de ha az egészség-
ügy vevő lenne a biometeorológiára, ak-
kor lenne rá keret és nagyon nagy dol-
gokat lehetne csinálni. Tudományos 
szempontból azért érdekes, mert az 
egész biometeorológia itt, a közepes 
szélességeken, tehát a nyugatias szelek 
övében érdekes az időjárás változásának 
jellegzetességei miatt. Az UV meg 
egyéb szempontokból persze máshol is. 
De a frontok igazán csak itt hatnak. 
Orvosi szempontból pedig azért rend-
kívül fontos, mert a hirtelen 
időjárásváltozásra fel lehetne készíteni a 
szervezetet – ha már megfelelő ismere-
teink lesznek a hatásmechanizmusról is. 
Az egészségünk szempontjából pedig 
mindig a megelőzés a legfontosabb.

Trupka ZolTán

keresztül hat. De ez rendkívül össze-
tett dolog. Úgy szoktam magyaráz-
ni a hallgatóimnak, hogy az ember 
egy bonyolult biológiai rendszer, 
gondoljunk csak a hormonokra. 
Belekerül egy olyan bonyolult külső 
környezetbe, mint az időjárás és sok-
sok folyamat zajlik egyszerre, a lég-
kör is változik, a szervezet is válto-
zik, ezért is van az, hogy most még 
csak elméletek vannak arra, mi az, 
ami hat és hogyan. Ha például az 

ízületek már egy kicsit ko-
pottabbak vagy gyulladtab-
bak, akkor a külső légnyo-
másváltozásra mindenféle 
feszültségek keletkeznek, és 
emiatt van az, hogy a 
melegfrontoknál inkább a 
gyulladásos, hidegfrontok-
nál meg a kopásos ízületi 
panaszok jelentkeznek. 
– Hogyan lehet kutatni eze-
ket a hatásokat és miért fon-
tosak ezek vizsgálata? 
– Különféle kutatócsoportok 
szoktak megkeresni, hozzá-
juk szoktam betársulni. A 
szív- és érrendszeri kutatástól 
az öngyilkosságokon keresz-
tül a zoometeorológiáig több 
téma is napirenden van. A 
Semmelweis Egyetem Város-
majori Szív- és Érgyógyászati 
Klinikával régóta tart az 
együttműködésünk, ők nem 
csak visszamenőlegesen kutat-
nak adatbázisokban, hanem 
már úgy veszik fel a betegeket, 
hogy frontérzékenységi tesztet 
töltetnek ki velük. Azt nem 
mondom, hogy a műtétek-
nél is figyelembe veszik, 
mert ilyen kevés orvossal, 

rugalmatlanabbá váló idősebb szer-
vezet nem tudja olyan jól lereagálni 
ezeket a változásokat. Az pedig 
egyénre jellemző, hogy kinek mi-
lyen az idegrendszere. Attól függően, 
hogy a szervezetnek, a különböző szer-
veknek a beidegződése hogyan műkö-
dik, van szimpatikus és paraszimpatikus 
beidegződés, az egyik serkentő, a másik 
gátló folyamatokat indít be a szervezet-
ben. A melegfrontnak szimpatikus 
irányba kibillentő hatása van, a hideg-
front paraszimpatikus irányba hat. 
Ahogy a front érkezik, az idegrendszer, 
mint egy antenna, a külső jelet leveszi, a 
szervezet és utána az idegrendszer 
valahogyan leszabályozza. 
– Mi közvetíti a hatást? 
– Ha a nyomásból indulunk ki, akkor 
a külső légnyomás változása hozza lét-
re a belső légnyomásváltozást, ha az 
ionizációt nézzük, akkor töltések 
közvetítik, ha az elektromágneses 
teret nézzük, akkor az idegrendszer 
ingerületátvivő anyaga lehet a köz-
vetítő. Hogyha a hőmérsékletet néz-
zük, akkor a hőszabályozó rendszeren 

Frontok és hatásaik 

(KISS ZSUZSANNA GRAFIKÁJA FÜLÖP ANDREA ÁBRÁJA ALAPJÁN)

Légtömegek találkozása (FOTÓ:TRUPKA ZOLTÁN)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

ható oldalú vagy üveggel borított medalionokat és szelencéket elsősor-
ban a katakombaszentek – a középkor végén Róma katakombáiban fel-
tárt és szentté nyilvánított őskeresztények – test- és ruhamaradványainak 
darabkáival és szentképekkel látták el, poliondíszítésű kerettel övezve. 
Ez utóbbit, a barokkosan dús, selyem- és sodrott fémszálakból, gyön-
gyökből és ékkövekből kialakított virágos keretdekorációt zárdákban ké-
szítették, ezért az ilyen alkotásokat apácamunkának is nevezték. Egy-
szerűbb példányaikhoz a köznép búcsújáróhelyeken és vásárokon jut-
hatott hozzá, még a XIX. században is.

A Néprajzi Múzeumba 1917-ben került be üresen néhány ilyen amu-
lett-tartó a német nemzetiségű Sopronkeresztúrról. Funkciójukra a nyit-
ható fedőlapjukon látható, kereszttel összekapcsolt Jézus-monogram, 
illetve csak az IHS felirat és a passió néhány eszközének ábrázolása 
utal. Bennük feltehetően apró, elsősorban érintéses ereklyék, szentké-
pek, szentelmények, a pápa által megáldott Agnus Dei-viaszérmék, 
imacédulák vagy más búcsús emlékek lehettek. A gyűjtemény egyetlen 
felszerelt, Szent Philoména ereklyéjét tartalmazó medálja Albániából 
származik, igazolva e tárgytípus európai elterjedését.

Más formai megoldást követ az erdélyi ortodox román hívők számá-
ra, valószínűleg észak-görög területen készített két ereklyetartó. A fel-
függeszthető dobozkák elülső lapját ugyanis az általuk különösen tisz-
telt Szent György és Szent Demeter hőstetteit ábrázoló domborított 
jelenetek díszítik. Bennük szintén valamilyen, az igazi ereklyéhez érin-
tett és így szentté vált textildarabkát vagy papírra nyomott imaformulát 
őrizhettek.

Hasonló típusú tárgyak más vallást követők körében is elterjedtek. A 
muszlimok amulett-tartóin Allah neve szerepelhetett, belsejükbe Korán-
idézeteket, varázserejű betűket, ábrákat, jeleket rejthettek, a buddhisták 
pedig szent szövegeket, Buddha-ábrázolást tarthattak bennük a hit vé-
delmező erejében bízva.

Katona Edit

A z Ars Sacra Fesztivál programsorozatához a Néprajzi Múze-
um olyan XIX. századi amulett-tartók bemutatásával csatla-
kozik, amelyek használata mögött mély vallási meggyőződés 

állt. Ezek a magánájtatosságra szánt, mívesen megmunkált ékszerek 
sokszor nemcsak a bennük elhelyezett szent szövegekkel, képekkel és 
tárgyakkal, hanem külsejük díszítményeivel is figyelmeztették tulajdono-
sukat a hithű életre és a vallási parancsolatok betartására. Amuletté azál-
tal váltak, hogy a hiedelem szerint az imák, fohászok mellett közelségük, 
viselésük mindenféle bajtól, gonosz erőtől megóvott, betegség esetén pe-
dig gyógyírként szolgált. Előfordult, hogy a halottal együtt temették el, 
hogy védelmezze a túlvilágon is. Bár a bemutatott múzeumi darabok 
használatáról nincsenek konkrét adatok, de gyűjtőik tárgymeghatározása 
és az analógiák szerint mágikus szerepük is bizonyosan lehetett.

A katolikusok körében az ellenreformáció mozgalma, a szenttisztelet 
megújhodása és a szentnek tekintett zarándokhelyek kultusza lendítet-
te fel – különösen a XVII–XVIII. században – az ilyen kegytárgyak irán-
ti igényt. A főrangúak és a jómódú polgárok számára készített, szétnyit-

AMULETT-TARTÓK

Római katolikus amulett-tartó,  
Sopronkeresztúr (ma Deutschkreutz,  

Ausztria), XIX. század  

 Ortodox keresztény ereklyetartó Szent Demeter ábrázolásával, 
Nagyenyed (ma Aiud, Románia), XIX. század második fele 

Amulett-tartó Buddha 
ábrázolásával, Tibet,  
XIX. század második fele

 (S
A

R
N

YA
I K

R
IS

ZT
IN

A 
FE

LV
É

TE
LE

I)



Él e t É s  tu d o m á n y   2017/36  1135

A  M E H Á D I A I  TA P O G AT Ó S B O G Á R  F Ö L D J É N

BOGÁRBEHEMÓTOK ÉS 
EMBLEMATIKUS ENDEMIZMUSOK
Herkulesfürdő, azaz Băile Herculane és környéke már az ókorban népszerű gyógyfürdőhely volt, iga-
zán közkedveltté azonban az Osztrák-Magyar Monarchia ideje alatt vált. Akkortól kezdve viszont a 

pihenni és gyógyulni vágyók mellett akadtak, akik egészen más céllal érkeztek ide.

A Déli-Kárpátok elvégződésé-
ben, az egykori Krassó-
Szörény vármegye délkeleti 

sarkában elterülő település varázsla-
tos környezete, gyógyhatású termál-
forrásai és barátságos időjárása egy-
aránt közrejátszott abban, hogy nép-
szerű legyen a fürdőzésre vágyó 
arisztokrácia köreiben. Igazi felvi-
rágzása Ferenc József és felesége ide-
látogatásakor kezdődött, a gyógy-
ulást keresők számára több fürdő, 
kaszinó, majd színház is létesült. (A 
fürdő kialakulásáról, majd hanyatlá-
sáról,  forrásairól és geológiai kör-
nyezetéről, az itt húzódó tektonikai 
törésvonalról lásd A legyőzött Herku
les című cikket az Élet és Tudomány 
2010/40. számában – A szerk.)

A Cserna folyó szűk szurdokvölgye és 
a település fölé tornyosuló meredek 
Domogled oldalai azonban nem csak a 
kikapcsolódásra vágyókat csalogatták a 
történelmi Magyarország e távoli szeg-
letébe. A környék éghajlatában több ha-
tás is érvényesül. A szárazföldi és a me-
diterrán klíma együttes hatása követ-
keztében a telek enyhék, a nyarak kelle-
mesek, emiatt rendkívül változatos 
állat- és növényvilág jellemző a terület-
re. Ezt feltárandó, a hazai bogarászat 
„régi nagyjai”, Frivaldszky Imre, Fo-
dor Jenő és Diener Hugó előszeretettel 
szerveztek ide hosszabb-rövidebb gyűj-
tőexpedíciókat.

Az utak sikerességét a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum tárolóiban 
elhelyezett bogárpéldányok bizonyít-
ják. Közülük nem egy faj csak innen, e 
különleges klímájú helyről ismert. An-

nak ellenére, hogy már száz évvel ez-
előtt is sok bogarász járt Herkulesfür-
dőn, még mindig népszerű célpontja az 
újabb ro va rász ge ne rá ció knak is.

Az itt élő bogárfajok közül szó sze-
rint a leginkább emblematikus a 
mehádiai tapogatósbogár (Pselapho
genius mehadiensis), mely az 1910-ben 
alapított Magyar Rovartani Társa-
ság logóján és bélyegzőjén látható. A 
bánsági hegyvidék endemikus faját 
Frivaldszky János írta le a tudomány 
számára 1877-ben. A szokatlan 
formájú, alig kétmilliméteres bogár-
ra egyáltalán nem könnyű ráakadni. 
Árnyas erdők alján, a nedves avar-
ban vadászgat atkákra. Szem elé 
csak akkor kerül, ha az avar tüzetes 
átvizsgálása, azaz rostálás során be-
gyűjti a bogarász.

Egy másik, szintén a környékre 
jellemző bogárra azonban már 

csak mérete miatt is jóval köny-
nyebb ráakadni. Az óriásfutrinka 

A Domogled Herkulesfürdő felett
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Hajnal a Cserna folyó völgyében
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(Procerus gigas) 
több mindenben 
is különbözik ro-
konaitól. Minden 
kárpáti és Kárpát-
medencei futóbo-
gárnál termete-
sebbre nő: kiter-
pesztett lábaival 
akár hat centi-
méternél is na-

gyobb lehet. Míg más nagyfutrin-
kák éjjel járnak puhatestűekből és 
férgekből álló vacsorájuk után, ad-
dig a Cserna-völgy behemótja har-
matos hajnalokon keresgéli csiga-
reggelijét. Leginkább erdei utak 
mentén lehet ráakadni, ahogy meg-
fontoltan lépked a még nedves tala-
jon. Ha az ember megfogja, táma-
dója felé maró, metakrilsavat tar-
talmazó folyadékot lövell általában, 
ami a nyálkahártyára kerülve égető 
érzést és fájdalmat is okoz.

A kidőlt, gombákkal átjárt éger-
tuskókban a Magyarországon nem 
élő fényes szarvasbogár (Ceruchus 

chrysomelinus) fejlődik. 
Hímjének módosult rá gói 
zord külsőt köl csö nöz nek 
az ártalmatlan bogárnak. 
Ám agancsait a mi szar-
vasbogarainkhoz hason-
lóan csupán a más hímek-
kel való nézeteltérések 
tisztázására használja.

A mogyorórönkcincér (Xylosteus 
spinolae) nedvesen korhadó farön-
kökben fejlődik. Tavasszal bújik 
elő, éj jel aktív. Típuspéldányai – az 
1838-as leírásának alapjául szolgá-
ló bogarak – is Herkulesfürdőről 
származnak. 

A nedves és üde folyóvölgy két oldalán 
zordon sziklafalak emel-kednek. 
Herkulesfürdő fölött, a Domogled ol-
dalában növő bánáti feketefenyők 
(Pinus nigra subsp. bana tica) öreg tör-
zseiben az egyik leglátványosabb és 
talán legritkább európai díszbogárfaj 
fejlődik. A pompás díszbogár 
(Cypriacis splendens) néhány ország 
egy-két pontjáról ismert mindössze-
sen. Mindenhol veszélyeztetett, hi-

szen reliktum-, azaz maradványfaj. 
Lárvái csak az elszáradt, de még lá-
bon álló, napsütötte feketefenyők-
ben képesek fejlődni. Mire a táp-
anyagban szegény fából előbújik a 
kifejlett bogár, a peterakástól szá-
mítva akár 8 év is eltelhet.

A mára csendessé vált fürdővá-
roska „kétlábúi” nem is sejtik, 

milyen különleges állatfajokkal 
osztoznak lakóhelyükön. A legfor-
róbb nyári napokon, magasan a 
gyógyforrások fölött díszbogarak 
repkednek a fenyők lombkorona-
szintjén, a párás reggeleken pedig 
lomha bogáróriások keresgélnek a 
csendben, városszéli utcákon. 

Németh tamás

1. Óriásfutrinka 
2. Mogyorórönkcincér 

3. Fényes szarvasbogár hímjei
4. Mehádiai tapogatósbogár és  

a Magyar Rovartani Társaság logója
5. Pompás díszbogár

(A SZERZŐ  FELVÉTELEI)
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2.
rész

Megkívánható volna, hogy a 
legalapvetőbb emberi lelki 
alapszükségleteink kielégül-

jenek a korai fejlődés kötődési és önál-
lóvá válási szakaszában, mintegy már 
az „anyatejjel” beivódva, tapasztalati 
imprintingként.  Feltéve, ha a primer, 
családi szocializáció napjainkban ezt biz-
tosíthatná. Beláthatjuk, hogy a szülők 
felelőssége és dolga az antidepresszív 
prevenció kezdetén (és ez maga a léte-
zés kezdete) a családi szocializációs 
„embernevelő fészek” épségének meg-
őrzése, a korai kötődési minták opti-
malizálása, az ép családszerkezetekben 
és jól ellátott, szeretetkapcsolatokban 
felnövő, önbizalommal rendelkező 
gyermek felnevelése, életrevaló szülői 
minták nyújtása, hogy a velük azono-
suló gyermek életigenlő, munka- és 

VÉDŐFAKTOROK,  MEGELŐZÉS ,  MEGKÜZDÉS,  SZABADULÁS

A DEPRESSZIÓS 
MEGSEGÍTÉSE

William Styron Látható sötétség 
című könyvének üzenete szelle-
mi útunk mottója: „A depresszió 
egyetlen megváltó kegyelme, 
hogy legyőzhető”. A Nobel-díjas 
író hatvanéves korában megjár-
ta a depresszió poklát. Könyve 
e betegséggel való küzdelem 
optimista üzenete, minden 
sorstársát az eredményeket 
ígérő megbirkózásra buzdítja. 
Ez a szemlélet vezet bennün-
ket cikkünk második részében 
is a depressziótól való szaba-
dulás lehetőségeinek, útjának 

követésében.
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reményt a szakszerű pszichológiai 
szolgálatok méltó helyére emelését 
illetően.

Az egzisztenciális magaslatról a szo-
ciális szinten át az individuum saját ön-
rendelkezési, felelősségvállalási és meg-
küzdő képességének, antidepresszív vé-
dőfaktorainak szintjéhez jutunk. A 
megküzdésben az emberi pszicho-im-
munrendszer komplex működése ér-
hető tetten, ahogyan ezt Oláh Attila 
egészségpszichológusunk bizonyítot-
ta. Ez olyan tanulható és tanult ké-
pességmintázat, amelynek összetevői 
egyediek, különböző erejűek. Ho-
gyan tudunk, merünk segítséget kér-
ni, mennyire tudunk megkapaszkod-
ni a felénk nyúló kézben, mekkora a 
reménységünk, hogy létezhet segít-
ség, milyen stresszkezelési jártassá-
gunk van saját belső folyamataink 
egyensúlyának eléréséhez, milyen szí-
vósak vagyunk, mennyire vagyunk 
rugalmasak, reziliensek, mennyire 
görcsölünk rá a bajainkra, mennyire 
tudunk megbocsátani magunknak 
és másoknak, milyen az optimizmus 
vagy pesszimizmus mértéke ben-
nünk, és mennyire van ereje, hatal-
ma az életünkben a szeretet-kapcso-
latoknak. 

A megküzdésmódok tekintetében 
küzdhetünk a problémák racionális 
megoldáskeresési szintjén, az aktivi-
tásba fordítás és cselekvő magatartás-
ba váltás útján, de a depresszióban 
gyakoribb az érzelmi alapú, emocio-
nális megküzdési formák preferálása. 
Hatékony ilyen jellegű módok a felül-
emelkedni tudás, ennek kiváló eszkö-
ze a humor, amely cyranói bölcses-
ségként működik, a magasabb és po-
zitív értelem keresése, a tanult opti-

mizmus, a spirituális élet, az élet 
akarása (ha van kiért-miért élnünk), 
az élet önmagán túlmutató értékének 
hite, jelen tudatosság (mindfulness), a 
veszteségeink meggyászolása, az el-
fogadás, önelfogadás és önrendelke-
zési bátorság. Ezzel szemben azok a 
lelki és gondolkodási sajátosságok, 
amelyekről korábban részletesebben 
szóltunk – mint rágódás, megreke-
dés, tépelődés, önpusztító erők bein-
dulása, beleragadás az örvényszerű 
destruktív feszültségekbe, avagy pá-
nikos menekülés, ámokfutás, alko-
hol, drogkábulat, agresszivitás –, 
rendkívül kártékonyak, ezért mind-
ezekből mielőbbi kiszabadulásra és az 
egyén kiszabadítására van szükség.

A kognitív deficitek és gondolko-
dási sajátosságok átalakításában a 
kognitív pszichológia és pszichoterá-
pia bizonyítottan hatékony pszicho-
edukatív módszereket dolgozott ki, 
ezek a már kibontakozott depresszió-

örömképes emberré válhasson.  Csak a 
korai anyai, szülői, családi hatások 
megfelelése garantálhatja, hogy az 
egyén a veszteségek, krízisek idején 
visszavonulás és önfeladás helyett az 
életküzdelmet válassza, és kérni, fo-
gadni tudja a segítő emberi kezeket, 
hogy megkapaszkodjon a lét peremén, 
amíg saját erői helyreállnak.

„Ősbizalom”, önbizalom, biztonság, 
a személyes létezés fontosságának és 
szerethetőségének tudata adja mind-
nyájunk alapvető életérzését. Mindezt 
„beültetheti” a családban, közösség-
ben felnövekedés tapasztalata, de meg 
is foszthatja tőle a gyermeket. Ezáltal a 
felnőtt életének párkapcsolata és a csa-
ládi élete sajátosan determinálttá válik. 
Ismét éppen a „jóllét-kutatás” muta-
tott rá, hogy a szeretetteli, biztonságos 
párkapcsolat olyan kapcsolati tőke, 
amelynek „súlya” a személyes boldog-
ságfok mérésénél a GDP pontszámá-
nak megkétszereződésével jár.

A segítő emberi kapcsolat pro-
fesszionalizálódásával az alkal-

mazott pszichológia vált (azaz vál-
hatna) a legfőbb antidepresszív pre-
ventív erővé a népegészségügyben. 
Sajnálatos, hogy hazánkban ennek 
nem alakult ki a népegészségügyi el-
fogadása, de a klinikai felhasználás 
igény szerinti kielégítésének kultú-
rája sem. Mindeddig nem OEP-tá-
mogatott szolgáltatás a lelki tanács-
adás és a pszichoterápia. A 
psychoboom érában a szakszerűtlen 
segítés számos fajtája van elburján-
zóban, kontroll nélkül. A reménység 
vámszedői jelentős károkat okoz-
nak. Mindazáltal nem adhatjuk fel a 

William Styron J. H. Schultz
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egyensúly önszabályozási módjainak 
megtanítása. Az autogén tréning és 
a progresszív relaxáció olyan műve-
lettanuláson alapuló eljárások, ame-
lyek pszicho ve ge ta tív önszabályozó 
programot képesek kialakítani és 
fenntartani. 

Az európai kultúrában a J. H. 
Schultz berlini pszichiáter által kidol-
gozott autogén tréning módszere ter-
jedt el. Ez az a módszer, amelyre vo-
natkozóan a bizonyítékokon alapuló 
kutatások száma extrém magas. Be-
bizonyosodott, hogy elmélyült és 
önmagunkra irányított figyelem 
esetében a tudat éberségi szintjének 
csökkentésével olyan kapcsolati 
utak nyílnak meg a testi működé-
sek szabályozásában a (zsigeri-vege-
tatív folyamatok befolyásolásában 
részt vevő) jobb agyféltekei műkö-
désekkel, amelyek a tudatos szán-
dékot mint gondolatot a képzet-
szerű áttétel útján közvetlenül a testi 
működésekhez kapcsolják. Ennek 
kedvező működési programját az is-
métlő gyakorlások révén a tudatos 
vezérlés szintjéről (C szint) az auto-
matikus szabályozás (D szubkortikális 
vezérlés) szintjére viszik át. Ekképp a 
feszültségcsökkentés automatizáló-
dik, néhány szabályozó szóhoz, illetve 
mondathoz kötődik és más automa-
tizmusokhoz (mint úszás, kerékpáro-
zás, autóvezetés) hasonlóan ’magától 
működő tudássá’ válik. 

A progresszív relaxációban pedig a 
test izomcsoportonként történő feszí-
tését követő természetes ellazulás ál-
lapotait tréningezi a gyakorló sze-
mély olyan belső programmá, amely 

ban is terápiás módszerként alkalmaz-
hatók. A negatív automatikus gondo-
latok tettenérése, ezek elemzése, a 
ruminatív és tépelődési örvények tu-
datos leállítása, a katasztrofizáló gon-
dolat-tartalmak leleplezése, a vélt rossz 
kimenetelek elővételezésének blokko-
lása, a hamis tételezések helyreállító 
értelmezésének megtanulása a kogni-
tív pszichoterápiák feladata.

A depressziós megsegítésében gyak-
ran fontos szakmai tennivaló a bűn-
tudat feldolgozása, az önvád csök-
kentése, a megbocsátási folyamatok 
mozgásba hozása, hogy az egyén 
szembenézhessen a sötét árnyakkal 
és az „ólálkodó semmi”-vel, mint 
József Attila üzente. A küzdelem lel-
ki erőihez azonban az akarás szándé-
ka szükséges, és éppen ez az egyik 
készség, képesség, amely sérül a de-
presszióban. Mégis egyedüli lehe-
tőségünk az élet igenlése, a küzde-
lem vállalása. Nietzsche, a filozó-
fus kemény üzenete is megszívle-
lendő: „Ami nem öl meg, az 
megerősít”. A tanulságok tanító 
ereje minden külső segítségnél haté-
konyabb és maradandó.  

Mivel arra nézve teljes megegye-
zés van az eltérő szemléleti kö-

zelítések között, hogy az egyén tu-
datos részvállalása a helyreállító fo-
lyamatokban rendkívül fontos, sőt 
a „tudattalan” fogalmának kiiktatá-
sa éppen az egyéni felelősség elfoga-
dása miatt szükséges, ezért a sze-
mélyes pszichikai felkészítésre nagy 
hangsúlyt kell helyeznünk. Ilyen, 
szinte népegészségügyi feladat a 
biopszichikai és pszichoszomatikus 

hatékony mentális, kortikális és pszi-
chikus feszültségcsökkentést ered-
ményez. Ennek lelki vetülete a meg-
nyugvás, ellazulás és belső béke.

A mozgás gyógyító, általános fe-
szültségcsökkentő hatásának felis-
merésén alapul az a természetes 
gyógymód, amit a kocogás, séta, 
északi séta (nordic walking), futás, 
torna, úszás stb. rendszeres használa-
ta kínál. Prevencióképpen szerencsé-
re egyre inkább elterjedt a kultúrá-
ban, sőt az amerikai szakirodalom e 
tekintetben már a fitnessőrület és 
egészséghajsza fogalmait használja. 
A testkultúra növekedése mégis biz-
tató jel, hogy az önmagunk iránti fe-
lelősség legalább testi szinten képes 
növekedni.

Kétségkívül hatalmas beavatkozási 
tere marad az orvosi segítségnek a 
gyógyszerek adásával is, de nem feled-
kezhetünk meg a pozitív placebo-
effektusról sem. A biológiai-ideg-
rend szeri-hormonális-neuro transz-
missziós befolyásolási lehetőségek 
egyre gazdagodnak, az emberi ter-
mészet kapcsolatszükséglete azon-
ban örök.  Az orvos a magatartásá-
val, empátiájával, törődő odafordu-
lásával maga is gyógyszerré, azaz 
’orvos’-sággá válhat, amint azt Bá-
lint Mihály világhírű pszichiáterünk 
állította. 

Eljutottunk a rendszerszintek 
követésében az eredethez, a 

magunkkal hozott genetikai és a 
temperamentumban már korán ki-
fejeződő perdiszpozícióig. Kedvező 
bizonyítékok igazolják, melyekről 
korábban már szóltunk, hogy a ma-
gunkkal hozottak elsősorban esé-
lyek, nem jelentenek végzetszerűsé-
get. Az életmód, táplálkozás, tevé-
kenységi ritmus, életvezetés, vala-
mint a fentiekben elemzett számos 
tényező összhatásának következmé-
nye a depresszió, amelynek keletke-
zési és fennmaradási esélye a pozitív 
hatótényezők arányának növelésével 
csökkenthető, sőt kivédhető. Közös 
dolgunk ezek tudása, felelős műve-
lése, hogy segíthessük az életbántal-
makat, veszteségeket, kríziseket ká-
rosodásmentesen megúszni és meg-
szabadulva túlélni. Végső konklúzi-
ónk, hogy ezt leginkább a társas 
kapcsolati tőkénk mint legnagyobb 
kincsünk segítségével tudjuk elérni.

Bagdy EmőkE
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alapkamatot folyamatosan csökkentik, akkor ez villám-
gyorsan megjelenik a betétkamatok csökkenésében is. 
Akik ezt a kamatkockázatot felismerték, azok még idő-
ben hosszabb lejáratú betétbe vagy állampapírba tették 
megtakarításukat. A lappangó kockázatokra talán a 
Brexit lehet egy jó példa: érdemes megnézni a forint-an-
gol font árfolyamát az elmúlt egy-két éves időszakban: 
kevesen gondolták, hogy a kinti munka megtakarítása 
itthon, forintra átváltva ekkorát fog zuhanni. 

A befektetési döntések fontos szempontja, hogy világosan 
tudjuk, lássuk a céljainkat. Hosszú távú tervünk, például a 
nyugdíjas évekre történő megtakarítás érdekében az ajánlá-
sok a kiszámítható, alacsony kockázatú, tehát biztonságos 
befektetéseket teszik az első helyre. Ezek között leginkább a 
szolgáltatók által is kínált nyugdíj-előtakarékossági formá-
kat és a tartós befektetési számlákat lehet említeni, amihez 
jelentős adókedvezmény is járul. Ugyanez igaz a lakáscélú 
megtakarításokra is. A rövidebb távú befektetési céloknál 
más lehet a kockázatok megítélése, mert ezeknél akár na-
gyobb kockázat is vállalható, feltéve, ha odafigyelünk a hát-
térre és a körülményekre, valamint még időben be tudunk 
avatkozni, hogy nagyobb baj, azaz a vállalható veszteségnél 
nagyobb ne keletkezzen.

Döntéseinknél az is szempont, hogy befektetéseinktől mi-
lyen hozamot várunk el. Nyilván a pénzromlás mértékénél 
nagyobbat, mert nem szeretnénk, ha az infláció elolvaszta-
ná pénzünk egy részét. A hozamelvárást nagyban megha-
tározza az, hogy milyen időtávot választunk meg, milyen 
kockázatot vállalunk fel és persze az is, hogy a pénzügyi is-
meretek terén mennyire vagyunk tisztában a lehetőségek-
kel, a befektetések kezelésével és a szükségszerű lépésekkel, 
beavatkozásokkal, változtatásokkal. A hozamelvárások te-
rén sajnos vannak – nem is kevesen – olyan ajánlatok, hir-
detmények, amelyek első olvasatra bátorítólag, tetszetősnek 
hatnak, ám ha kellően körültekintőek vagyunk, hamar rá-
jövünk, hogy nem kell bedőlni a kimagasló hozamoknak, 
mert akár évekig bánhatjuk gondatlan lépésünket. 

Az időtényező is befolyásolja befektetési döntéseinket. 
Nem mindenki tud vagy akar a pénzügyi hírekkel, esemé-
nyekkel foglalkozni, mert fontosabbnak tartja a szabad-
idős, a családi vagy más tevékenységeket ehelyett. Így in-
kább bankjára vagy befektetési szolgáltatójára bízza meg-
takarításának, befektetéseinek kezelését. Miután nincs in-
gyen ebéd, fizetni fog a szolgáltatásért. Ám ilyen esetben 
is elengedhetetlen a négy alapművelet használata: ma-
rad-e annyi megfogható, felhasználható (azaz nettó) ho-
zam az infláció és a szolgáltatásért fizetett jutalék és más 
költségek számbavétele, levonása után, ami nagyobb, 
mint az induló összeg. Ha pozitív a mérleg, akkor jól 
döntöttünk, ha negatív, akkor ugyan időt nyertünk, ám 
rossz lóra tettünk.    

Palla Gábor

BEFEKTETÉS ELŐTTI DÖNTÉSEK
K i ne szeretné a sokéves kemény munkával gyűjtögetett 

megtakarításait, esetleg a családi örökségből kapott 
pénzt úgy kezelni, olyan pénzügyi befektetésekbe (és 

akár ingatlanba is) forgatni, hogy az megőrizze értékét, sőt 
a pénzromlást, azaz az infláció mértékét meghaladóan gya-
rapodjon. További szempont szokott lenni, hogy a befekte-
tések hozamából ki lehessen egészíteni a családi költségve-
tést, de a nyugdíjas időszakra is gondolni kell, mert akkor 
különösen jól jöhet majd a befektetések felhasználása, vagy a 
hozamok hasznosítása.

Mielőtt döntünk az induló befektetések sorsáról, néhány 
alapvető dolgot meg kell fontolnunk és mérlegelnünk. Ta-
lán a legelső annak számbavétele, hogy mennyire ismerjük a 
pénzügyeket, milyen hozzáértésünk, tudásunk, jártassá-
gunk, gyakorlatunk van a különböző pénzügyi befekteté-
sek jellemzőiben, működésében, kockázatában. Nagyon is el 
kell fogadnunk azt az ajánlást, amely szerint mindig pénz-
ügyi ismeretünk állapotához, mértékéhez szükséges igazíta-
ni a meglehetősen sokféle befektetési formákból azt vagy 
azokat, amelyeket kiválasztunk. Az elmúlt pár évben sajnos 
volt jó pár olyan, a napi hírekben is megjelenő, vonzónak tű-
nő befektetés, amelybe beszálltak azok is, akik csak a csábí-
tóan kimagasló hozamra figyeltek, azonban a kockázatok-
kal és a mögöttes információkkal nem igazán foglalkoztak.

A pénzügyi jártassághoz, ismeretekhez szorosan kapcso-
lódik a befektetésekben rejlő kockázatok ismerete és ezzel 
együtt az is, hogy milyen a kockázatviselési képességünk, 
azaz mekkora kockázatot, esetleg veszteséget tudunk fel-
vállalni, elviselni. A pénzügyi világ telis-tele van számta-
lan olyan kockázattal, amelyek általában ismertek. Sokuk 
olykor visszatérő, ismétlődő, néha a múltbéli tapasztala-
tokból is tudunk meríteni, ezek esetleg kapaszkodók is le-
hetnek a döntések előtt. Ám a kockázatok legnagyobb ré-
sze lappangó, nem kiszámítható, sőt sokszor akár egy ese-
mény is kiválthat lökésszerű további bajokat, hullámokat, 
amelyek begyűrűződnek még azokba a pénzügyi eszkö-
zökbe is, amelyeket korábban gránitszilárdságúnak tar-
tottak. Az előbbire talán egy ismert példa: ha a jegybanki 

A VILÁG PÉNZEI

Izraeli sékel
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263. tárlatunknál tartunk. 
A sorszámnak van né-

mi különlegessége: prímszám. 
(Nem bontható kisebb pozitív 
egészek szorzatára.) Ezen a 
nagyságrenden már ritkulnak 
ezek a számegyéniségek, kö-
szöntsük. A szerkesztő így ismét 
ürügyet talált, hogy csak a kép 
szépsége legyen a válogatás 
szempontja. Csakhogy a 263 
prím voltát be tudom bizonyíta-
ni, a képek szépségét nem. Bár-
hogy is elemezném választáso-
mat, a szubjektivitás benne ma-
radna. Benne is hagyom hát, 
csak megosztva. Mindegyik be-
küldő szépnek tartotta a képét 
egymástól teljesen függetlenül. 
Én az ő ítéleteiket sorakozta-
tom: azok vagy erősítik egy-
mást, vagy kioltják. Az agy pe-
dig tanul, és nem csak a logikus 
gondolatmenettel indokolt ítéle-
teket raktározza, összegzi, jegy-
zi meg! Sőt… 

H. J.  
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1. Mórotz Márta (Tata, 
 morotzmarta@freemail.hu) – Hazafelé

2. Boros Margit (Budapest, 
bbrm2xis@gmail.com) – Eső után – 
Szokásomhoz híven Tahitótfaluban 

nyaraltam. Az utolsó napon szerettem volna  
a hídon búcsúképeket készíteni a Dunáról, 
de viharos volt az idő. Ám napnyugtakor  

elállt az eső és a szél, s ez a látvány fogadott. 
Megérte az egész napi ázást,  

anélkül ilyet sose láttam volna. 

3. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán,  
drszix@upcmail.hu) – Az utolsó

pipacs a határban  

4. Horváth Miklós (Butyka,  
hmika@vilaglex.hu ) – Az első perc
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LogIQs
www.mensa.hu

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Megoldás: 

A háromszög értéke 32, a négyszögé 43, az ötszögé 11.

2. fejtörő – Darabont Gergő feladványa

Megoldás: B

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: B

(Mindegyik sorban az egyik vonal állandó helyzetben van,  
a másik pedig 45 fokonként fordul jobbra.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára. A 
kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók meg, 
nem épülnek egymásra, mindegyik más és más 
készség fejlesztésére vagy tesztelésére alkal-
mas. A megoldásokat jövő heti számunkban 
közöljük. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szó kapcsolja össze a felsoroltakat?

2. fejtörő – Benedek Máté feladványa

Számozással jelezze a karikákban, hogy milyen sorrendben  
helyeztük a pálcikákat az asztalra!

BOLOND

SZARVAS

ÉLESZTŐ

KUCSMA

SZEGFŰ

 Katona:



Feltűnő fogyasztás

Közismert tény – és régebben 
már e rovatban is esett szó róla –, 
hogy a luxuscikkek birtoklása, 
használata a férfiak részéről na-
gyon is észszerű dolog, amennyi-
ben a nőknek szeretnének impo-
nálni. A nehezen megszerezhető 
javak, a luxustulajdon látványos 
mutogatása egy nagyon-nagyon 
ősi evolúciós játszma része, mely 
a törzsfejlődés alacsonyabb szint-
jein is egyértelműen jelen van. A 
nőstények párválasztását renge-
teg fajnál befolyásolja, hogy a 
hím milyen territóriumot tud ki-
harcolni, milyen fészket tud épí-
teni vagy milyen, a rátermettsé-
gét bizonyító, nehezen kivitelez-
hető cselekedetet tud véghez 
vinni. Kellemetlen vagy sem, ez 
az embernél sincs másképp, a nőket általában vonzzák a 
jólétet, anyagi biztonságot jelző tárgyak. Ez az „anyagi-
asság” nem terjedhetett volna el, nem maradhatott vol-
na fenn, ha nem lenne létfontosságú: az élővilágban a 
párnak jelentkező hímnek bizonyítania kell, hogy képes 
előteremteni az erőforrásokat, melyek növelik a leendő 
közös utódok túlélési esélyeit.

A feltűnő fogyasztás vonzerőnövelő hatását azonban 
mindeddig szinte kizárólag a férfiak esetében vizsgál-
ták. Taiyang Zhao és munkatársai furcsa ötlettel álltak 
elő: arra voltak kíváncsiak, hogy a luxustermékek a nők 
szerint növelik-e az ő vonzerejüket is. Az Evolutionary 
Psychology című folyóiratban ismertetett kísérletükbe 
123 fiatal nőt vontak be; az alanyoknak egy rövid törté-
netet kellett elolvasniuk. Az esetek felében ez arról szólt, 
hogy egy Annie nevű hölgy a barátjával buliba megy, 
ahol jelen lesz egy olyan nő is, akiről köztudott, hogy 
szeretné lecsapni Annie kezéről a barátját. A másik tör-
ténet szerint Annie egyedülálló, és egy buliba készül, 
ahol szeretne jó benyomást tenni egy fiatalemberre, aki 
már egy ideje tetszik neki. Vajon milyen esélyei vannak 
Annie-nak a sikerre, vagyis arra, hogy megtartsa a ba-
rátját, illetve meghódítsa a kiszemelt férfit? A kutatók a 
történetben megemlítették, hogy Annie milyen kabátot 
vesz föl. Az esetek felében a kabát luxusmárkájú volt, 
ilyet viselnek az angol királyi család tagjai és a híressé-
gek is. A másik esetben viszont egy olcsó, a tömegeknek 

szánt, de azért korszerű márkáról volt szó. Nos, a válasz-
adó hölgyek mindkét történet esetében sokkal nagyobb 
valószínűséggel jósoltak sikert Annie-nak, ha úgy tud-
ták, a luxusmárkájú kabátban megy a buliba.

Ez némileg meghökkentő, ugyanis a nőknek nem kell 
demonstrálniuk előnyös anyagi helyzetüket, az élővilág 
ősi játszmájának szabályai szerint ők biológiai tulajdon-
ságaikkal – fiatalságukkal, szépségükkel, egészségükkel 
– tudják magukhoz vonzani az ellenkező nemet. Mégis, 
a kísérlet arra utal, hogy a nők úgy ítélik meg: a luxus-
ruhák viseletével fokozni tudják vonzerejüket. A jelen-
séget még nem ismerjük eléggé ahhoz, hogy biztos ma-
gyarázatot adhassunk rá, de valószínű, hogy nem kell 
átírni a biológia-tankönyveket. Nem biztos, hogy a lu-
xusruhának az ára, a nehezen megszerezhető volta az, 
amitől a nők vonzerejük növekedését várják. Lehet, 
hogy egyszerűen csak úgy gondolják, egy kiemelkedő 
minőségű ruhában Annie – vagy bármely nő – jobban 
mutat, mint egy olcsó konfekcióruhában. Mindenesetre 
ez a kísérlet is megerősíti, hogy a luxustermékeknek 
vannak bizonyos előnyeik az átlagos minőségűekkel 
szemben: férfiak és nők egyaránt előnyhöz jutnak álta-
luk az örök párkeresési, pármegtartási játszmában. Hogy 
megérik-e az óriási többletköltséget (ha valaki ezt egyál-
talán ki tudja fizetni), az mindig attól függ, mennyit ér 
egy-egy hódítás – ezt pedig igazán nehéz beárazni…

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Az árral szemben (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A világ leggyorsabb 
fényimpulzusa

A Közép-Floridai Egyetem mun-
katársai a világ eddigi leggyor-

sabb fényimpulzusát mutatták be, 
amely egy 53 attoszekundumos 
röntgensugár. 

Zenghu Chang professzor 2012-
ben állította fel kutatócsoportját, 
mely saját rekordját döntötte meg. 
Korábban egy 67 attoszekundumos, 
extrém ibolyántúli fényimpulzust 
mutattak be – az akkoriban a világ 
leggyorsabbja volt.

Az attoszekundum egy másodperc 
egytrilliomod része (10–18 szekun-
dum), elképzelhetetlenül rövid idő: 
53 attoszekundum alatt a fény kisebb 
távolságot utazik, mint az emberi 
hajszál átmérőjének egyezred része. 
Ahogyan a nagy sebességű kamerák 
képesek felvenni a repülő lövedé-
kekről készült lassított felvételeket, 

„Az ilyesféle attoszekundumos 
röntgensugarakat használhatjuk 
arra, hogy elektronokról és élő sejte-
ken belül biológiai molekulák atom-
jairól készítsünk lassított felvételt. 
Például, növelhetjük a napelemek 
hatékonyságát azáltal, hogy jobban 
megértjük, mi módon működik a 
fotoszintézis” – mondta Chang, 

Az éhség hatása – idegi 
alapon 

A különböző motivációs állapotok, 
mint például az éhség vagy szom-

júság, nagymértékben befolyásolják a 
figyelmet. Ha éhesek vagyunk, az 
étellel kapcsolatos jelzőingerekre (az 
ebédszünetet jelző csengő hangjára 
vagy az étel illatára) jobban felfigye-
lünk. Vajon mi lehet ennek a jelen-
ségnek az idegrendszeri alapja?

Korábbi vizsgálatok szerint az inzuláris 
kortexnek és egy hipotalamikus mag-
nak (ívelt, ívszerű mag, nucleus arcuatus) 
lehet fontos szerepe ebben a folya-
matban. Embereken végzett fMRI-
vizsgálatok szerint az inzuláris agykéreg 
fokozott aktivitást mutat éhes kísérleti 
személyekben az étellel kapcsolatos 
képek nézegetése közben. (Az fMRI 
az agyterület vérátáramlásának fo-
kozódását mutatja ki, ami az ott lévő 
sejtek aktivitásának növekedésére utal). 
Állatkísérletek során arra is fény de-
rült, hogy a régió sérülése esetén az 
ételt jelző ingerre nem jelenik meg a 
korábban kondicionált válasz (ekkor 
az állatok megtanulják, hogy hangjel-
zés után egy kar lenyomásával ételhez 
jutnak, az agykérgi terület irtása után 
azonban nem nyomják le a kart hang-

kek idegsejtekbe juttatása szükséges, 
amelyek érzékenyek a kalciumionra, 
így az idegsejtek tulajdonképpen „vi-
lágítanak” az akciós potenciál képzése 
közben. Ezzel a módszerrel az agy felső 
részei (bizonyos mélységig) viszonylag 
könnyen megfigyelhetők, az inzuláris 
kéreg azonban oldalsó-alsó elhelyezke-
désű a patkányban. A problémát egy 
mikroprizma beültetésével oldották 

az attoszekundumnyi fény-
impulzusok lehetővé teszik 
a tudósok számára, hogy 
az atomokon és molekulá-
kon belüli gyorsan mozgó 
elektronokról készítsenek 
képeket eddig példa nélküli 
élességgel.

A tanulmányban, mely a 
Nature Communications fo-
lyóiratban jelent meg, arról 
számolnak be, hogy azok 
az impulzusok, melyeket 
Chang most bemutatott, 
nemcsak időben, hanem a 
hullámhosszukban is rövidebbek. 
Az új fény egy fontos spektrumba 
esik, az úgynevezett „víz ablakba”, 
ahol a szénatomok erősen elnyelnek, 
de a víz nem. Ebben a spektrumban 
tehát, a „víz ablak” területén a víz 
áttetsző a lágy röntgensugaraknak, a 
szén viszont elnyeli őket (így a szer-
ves molekulák is).

jelzésre). Továbbá azt is tudjuk, hogy a 
hipotalamikus ívelt mag ingerlésének 
hatására a jóllakott állatok is reagálnak 
a táplálékot jelző ingerre. 

Egy új kutatás során élő állatokban fi-
gyelték meg az inzuláris kéreg neurális 
aktivitását. A mikroszkóphoz rögzített 
állatok idegi tevékenysége a koponyán 
képzett ablakon keresztül megfigyel-
hető. Ehhez olyan fluoreszcens festé-

Zenghu Chang professzor megdöntötte  
a leggyorsabb fényimpulzus rekordját

(FORRÁS: KÖZÉP-FLORIDAI EGYETEM)
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az Institute for the Frontiers of 
Attosecond Science and Technology 
(iFAST) vezetője.

A röntgensugarak interakcióba lép-
nek az anyagban található szoros kötésű 
elektronokkal, és feltárják, melyik elekt-
ron melyik atomban mozog, ezzel mó-
dot adva arra, hogy a kémiai elemekre 
összpontosítva tanulmányozzanak gyors 
folyamatokat az anyagokban. Ez a lehe-
tőség rendkívül értékes az új generációs 
mobiltelefonokhoz és komputerekhez 
használatos logikai és memóriacsipek 
fejlesztésében, melyek több ezerszer 
gyorsabbak, mint a ma használatosak.

Az attoszekundumos röntgensuga-
rak előállítása újfajta, nagy telje-
sítményű meghajtót igényel: olyan 
femtoszekundumos lézereket, me-
lyek hosszú hullámhosszúak. Ezt a 
megközelítést is Chang és munka-
társai úttörő munkásságának kö-
szönhetjük.

(Közép-Floridai Egyetem)

Százmillió éves virágok

Egy mára kihalt növényfaj hét 
egyedének fosszíliáját találták 

meg borostyánba zárva. Az Oregoni 
Állami Egyetem professzor emeritu-
sa, George Poinar elmondta, hogy ez 
az első olyan kutatás, ahol 100 millió 
éves növényekből egyszerre hét pél-
dány is épségben előkerült. A nö-
vény virágai 3,4–5 milliméter nagy-
ságúak, így tanulmányozásukhoz 
mikroszkóp szükséges. Az eredmé-
nyeket a Paleodiversity című szak-
lapban publikálták. 

Poinar és munkatársa, 
Kenton Chambers az újonnan 
felfedezett fajt Tropidogyne 
pentaptera névre keresztelte a 
virág 5, feltűnő csészelevele 
után. (A görög penta jelenté-
se öt, a pteron pedig a szárny 
megfelelője.)

„A borostyán a virág részeit 
olyan jól megőrizte, hogy úgy 
néznek ki, mintha épp a kert-
ből szedtük volna. Lehet, hogy 
a dinoszauruszok meglökték a 
növény ágait, melyekről a vi-
rágok az ősi nyitvatermők, az 
araukáriafélék egyik fajának 
törzsén folyó gyantába hullot-
tak, s azzal együtt borostyán-
ná szilárdultak” – mondta 
Poinar. (A magyar olvasó az 
ugyancsak ide tartozó szo-
bafenyőt ismerheti jól ebből a rokon-
ságból. – A szerk.)

A jelenlegi kutatás egy korábbi 
tanulmányra épül, mely myanmari 
(burmai) borostyánokat vizsgált: 
azokban Poinar és Chambers az 
ugyanehhez a zárvatermő nemzet-
séghez tartozó, Tropidogyne pikei 
nevű növényt azonosított. Ez utób-
bi fajt felfedezőjéről, Ted Pike-ról 
nevezték el. „Az új faj hét egyedének 
szétterjedő, dúsan erezett csészeleve-
lei vannak, nektártartókkal és bordá-
zott alsó magházzal, a Tropidogyne 
pikei-hez hasonlóan. Különbség 
azonban, hogy az új fajnak két hosz-
szú, karcsú termőlevele van, és belső 
magháza bordáinak nincsenek sötéten 
színezett mirigyei, mint a burmai ro-
kon növényeknek” – mondta Poinar. 
Mindkét faj a kanálfafélék családba 
(Cunoniaceae) sorolható, melybe 27, 
a déli féltekén élő nemzetség tarto-
zik. Poinar szerint a Tropidogyne 
pentaptera talán egy esőerdőben élő 
fafaj volt.

„Általános alakjuk és erezettségük 
mintázata alapján a fosszílis virá-
gok erősen emlékeztetnek azokra a 
Ceratopetalum-nemzetséghez tar-
tozó növényekre, melyek Ausztráli-
ában és Pápua Új-Guineában for-
dulnak elő. Az egyik, jelenleg élő faj 
a Ceratopetalum gummiferum, 
amelyet Új-Dél-Walesben karácsony-
faként ismernek, mert öt csészelevele 
élénk vöröses rózsaszínre változik ka-
rácsony táján” – mondta a kutató. 
Ausztráliában egy másik elterjedt 
faj a Ceratopetalum apetalum, amely 
virágainak – az új fosszílialelethez 

hasonlóan – nincsenek szirmai, csak 
csészelevelei. Ez a faj 35 méternél is 
magasabbra nőhet, évszázadokig 
elél, és a belőle készült fűrészárut 
padlóhoz, bútorokhoz, faházakhoz 
használják föl.

Mi magyarázza tehát a rokon-
ságot a középső-kréta korból, 
Myanmarból (Burmából) szárma-
zó Tropidogyne és egy ma létező, 
Ausztráliában élő Ceratopetalum kö-
zött, melyeket mintegy 6000 kilo-
méter és egy óceán választ el? A vá-
laszt a régió geológiai története adja 
meg: „Talán a Myanmarban található 
borostyánlelőhely India része volt, mely 
egykor a déli féltekén, a Gondwana 
ősföldről vált le, és Ázsia déli részé-
hez sodródott. Malajzia, Myanmarral 
együtt a paleozoikum és mezozoikum 
időszakában formálódott mai arcára 
olyan területekkel, melyek sikeresen 
leszakadtak, majd a kontinentális 
áramlatok útján északra kerültek” – 
mondta Poinar.

(www.sciencedaily) 

meg, ami utat biztosított a fénynek 
a mikroszkóp lencséje és az inzuláris 
kéreg között.

A mikroprizma segítségével megerő-
sítést nyert, hogy az inzuláris kéreg – 
az éhségtől függő mértékű – aktivitást 
mutat a táplálékot jelző ingerekre. A 
hipotalamusz ívelt magjának inger-
lése ebben a kutatásban is kiváltotta a 
viselkedéses választ (a kar lenyomását), 
továbbá az inzuláris kéreg sejtjeinek 
válaszkészségét is növelte. Mivel a két 
terület között nincs közvetlen kapcso-
lat, a kutatók pályakövetési módszerek-
kel vizsgálták összeköttetésüket. Azt 
találták, hogy a hipotalamikus mag 
jelei a talamuszon (paraventrikuláris 
régió) és az amigdalán (bazolaterális 
régió) keresztül haladva jutnak el az 
inzuláris kéregbe.

A kutatás tehát feltárt egy útvo-
nalat, melyen keresztül az éhség be-
folyásolni képes az inzuláris kéreg 
jelfeldolgozását. A gyomor üressége 
egy hormon (grelin) felszabadulását 
idézi elő, ami a hipotalamusz éhség-
jóllakottság központjának tekinthető 
ívelt mag sejtjeit serkenti, így éhséget 
idéz elő. A feltárt útvonalon keresz-
tül ezek a sejtek fokozzák az inzuláris 
kéreg válaszkészségét, ami szükséges a 
figyelem irányításához és a megfelelő 
viselkedés létrejöttéhez, vagyis ahhoz, 
hogy észrevegyük az étel illatát, a kö-
zelébe kerüljünk és szerezzünk is belőle.

ReichaRdt RicháRd

Zenghu Chang professzor megdöntötte  
a leggyorsabb fényimpulzus rekordját

(FORRÁS: KÖZÉP-FLORIDAI EGYETEM)

A 100 millió éves Tropidogyne pentaptera
(KÉP: GEORGE POINAR) 
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Sebesen távolodik  
az antarktiszi jégszökevény

Már öt kilométerre távolodott az 
Antarktisz-félszigettől az az óriá-

si, hatezer négyzetkilométer kiterje-
désű jégtömb, amely július 12-én vált 
le a Larsen C nevű selfjégről, azaz 
sebessége 5 kilométer/hó – szá-
moltak be a kutatók, akik jelen-
leg az Európai Űrügynökség 
(ESA) egyik műholdja révén 
követik nyomon az önállósodása 
révén immár nevet is kapott 
jéghegyet, az A68-at. 

A Leeds-i Egyetemen dolgozó 
Anna Hogg és a brit antarktiszi 
kutatóprogram (BAS) szakem-
bere, Hilmar Gudmundsson sze-
rint a jégborjadzás óta a táblás 
jégtömb folyamatosan távolo-
dik a selfjégtől. A köztük lévő 
nagyjából 5 kilométernyi nyílt 
vízben mostanra 11 kisebb jég-
hegy jelent meg, amelyek a jéghegy-
ről és a megmaradt selfjégről váltak 
le. A „jéghegyecskék” legnagyob-
bika több mint 13 kilométer hosszú 
a Phys.org tudományos-ismeretter-
jesztő hírportálon közzétett adatok 
szerint. 

„A műholdfelvételek tanúsága sze-
rint még zajlanak az események a 
Larsen C-n. A jelek szerint a meg-
maradt törésvonalak továbbnőnek a 
selfjég fontos szerkezeti elemének 
számító Bawden-jégkiemelkedés irá-
nyába – magyarázta Hogg.  – Ha 
egy selfjég elveszti a kapcsolatot a jég-

kiemelkedéssel akár a hosszan tartó 
elvékonyodás, akár egy óriási jéghegy 
leválása nyomán, akkor jelentősen 
felgyorsulhat a jégmozgás, és további 
széttöredezés következhet be. Nagyon 
úgy fest, hogy a Larsen C története 
még nem ért véget”. 

A Nature Climate Change című 
folyóiratban közölt tanulmányukban 
a kutatók kifejtik, hogy a jégborjadzás 
hátterében nem feltétlenül a 
környezeti feltételek megváltozása, 
hanem a selfjegek gyarapodásának és 
fogyatkozásának természetes folya-
mata áll. A tudósok már idén május-

ban megjósolták, hogy nyáron 
leszakadhat a Larsen C-ből, 
vagyis a parti síkságról a ten-
gerbe belenyúló jégtömegből 
egy hatalmas darab a törésvonal 
mentén, amelyet 2014-ben 
fedeztek fel. A Larsen C nagy-
jából 350 méter vastagságú jege 
az Antarktisz nyugati részén te-
rül el, feltartóztatva az őt táplá-
ló gleccsereket. 

A 200 méter vastagságú tábla 
leszakadásával a selfjég mint-
egy 10 százalékát veszítette el 
a tömegének. Gudmundsson 
szerint a selfjegek önmaguk-

ban nincsenek jelentős hatással a 
tengerszint emelkedésére, ám ha a 
feltöredezésük nyomán az általuk 
feltartóztatott gleccserek szabad utat 
kapnak az óceánba, az már befolyá-
solhatja a tengerszintet. 

(www.greenfo.hu) 

A jó kezdés  
a hosszú élet titka

Verebeknél és más énekes mada-
raknál az utódok 10-20 százaléka 

éli meg a felnőttkort, de a fészekal-
jak között igen nagy a változatosság.  
Miért van az, hogy az egyik fészek-
aljból szinte minden utód kirepül, 
míg a másik szülőpárnak egyetlen 
utódja sem marad?

Egy norvég egyetem kutatói a 
fiókanevelés időszakában a külső 
körülmények hatását vizsgálták. 
Ugyanazon faj esetében monito-
rozták az aktuális időjárást, a táplá-
lékellátottságot, a kompetíció mér-
tékét, nyomon követték az utódok 
növekedését és hogy azok hányadrésze 
telelt át és volt képes a következő évben 
saját utódokat nevelni. 

A kutatási eredmények szerint 
a fészekben ért stressz az utódok 
egész életére kihat és befolyásolja a 

madarak várható élettar-
tamát. Kiderült, hogy a 
korai stressz a genetikai 
anyagban idéz elő vissza-
fordíthatatlan változást. 
A genetikai információt 
hordozó kromoszómák 
minden egyes sejtosztódási 
ciklusban megkettőződ-
nek. Ez a másolás azon-
ban pontatlan, és emiatt a 
kromoszómakarok végén 
a telomerák minden egyes 
osztódás során rövidülnek, 
ha úgy tetszik, lekopnak. 
A telomerák kopása ké-
sőbb betegségekhez veze-
tett, így a fészekbeli kö-
rülmények végső soron az 
élettartamot befolyásolták. 
A kopás mértéke nemcsak 
fajonként, hanem egy-
egy fajban nemenként és 
az  eltérő populációkban is változó 
a születés körüli időszakban fenálló 
körülmények miatt.

Mivel a sejtosztódás és a telomerák 
kopása a madarakéval megegyező 
módon zajlik minden gerincesben, a 

ÉT-ETOLÓGIA

kutatók azt remélik, hogy a mada-
rakon végzett vizsgálatok eredmé-
nyei az emlősök, illetve az emberi 
öregedési folyamatok megértését is 
elősegíthetik.

Bilkó ágnes



É l e t É s  tu d o m á n y   2017/36  1149

KERESZTREJTVÉNY

Ma már feledésbe merült, hogy az első, csak napener-
giával fűtött házat egy Magyarországon született fizikus 
tervezte, e heti rejtvényünk főszereplője (vízszintes 1., 43. 
és függőleges 1.). Leleményes hússütője, mely szintén 
napenergiával működik, ma is népszerű háztartási beren-
dezés Indiában.  Jó fejtést kívánunk!
 
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekere-
tezett négyzetet. A 34-es számunkban elkezdődő, 
17 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi 
– helyes sorrendbe rakva − egy 105 éve született, 
Kossuth-díjas anatómus nevét adják ki. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfi-
zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tervező fizikus neve. 10. Jegyzetelés 
közben hibázik. 11. A növény reproduktív szerve. 12. Egész-
ségügyi női szakemberek felkészítése. 15. A gallium 
vegyjele. 16. E napon. 17. Párizs centruma! 18. Vége 
a hajszának! 19. Teller ...; atomfizikus (1908–2003). 21. 
Csak elvétve fordul elő. 24. Az Örök Város. 26. Forma, 
idom. 28. Közkedvelt sajtfajta. 31. Hua ...-feng; néhai 
kínai politikus. 32. Síoktatás kelléke! 34. Annyi mint, röv. 
35. Magunk. 37. Félszáz! 41. Filmvágás. 42. Francia megyeközpont, 
püspökségi székhely. 43. Ahogy őt Amerikában emlegették.

FÜGGŐLEGES: 1. Az általa tervezett desztillálóberendezés. 2. 
Egyetemi terem. 3. Finnugor nép tagja. 4. Paszta, pempő. 5. Szlovákia 
NOB-jele. 6. Mi okból? 7. Becézett Árpád. 8. Szekér teszi a rossz úton. 
9. Bűvöl, babonáz. 13. Ritka, Bécsben! 14. Például Polgár Judit. 20. E 
közelebbi. 22. Ismétlés, röv. 23. Alkalmazott, röv. 25. „Minden kislány férj-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

Következő vizsgaidőpont:
 

2017. szeptember 30.

Pótjelentkezési határidő: 2017. szeptember 18.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

hez ...” (Weöres Sándor: Tavaszköszöntő). 27. Angol írónő, megfilmesített 
regénye a Büszkeség és balítélet (Jane, 1775–1817). 29. Márkás olasz 
hegedű. 30. Fohász. 33. Sero venientibus ...; a későn jövőknek már csak 
a maradék (tkp. csont) jut. 36. Iszkol. 38. Óvodai Nevelési Program, röv. 
39. Long term relationship (hosszú távú kapcsolat), röv. 40. Ily módon.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése:  Preysz Móric; csírátlanítás, Louis 
Pasteur.

Megjelent 
a Természet Világa 

szeptemberi 
száma
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A finnek úgy tartják, 
hogy aki egyszer meg-
fordult Lappföldön, az 
újra és újra csillapítha-
tatlan vágyat érez a 
magas Észak ismételt 

meglátogatására. Finnország területének körülbelül egy-
harmada az északi sarkkörön túl, Lappföldön található.

Timár József természetfotós ezt a számunkra távoli vi-
déket szeretné bemutatni. Képein a téli Lappföld szikrá-
zó hórétege, a nyári világos éjszakák, az évszakok 
színkavalkádja, az arktikus körülményekhez alkalmaz-
kodott növény- és állatvilág gazdagsága egy csapásra 
felülírják a kies Lapfölddel kapcsolatos sztereotípiákat. 
A természetfotókat az alkotó elbeszélései, magyarázatai, 
történetei egészítik ki a Magyar Természettudományi 
Múzeumban látható tárlaton.

A 66. fok, északi szélesség című kiállítás gerincét Ti-
már József 2000 és 2006 között Lappföldön készült képei 
adják. A fotósorozat ehhez a kiállításhoz Finnország más 
tájain készített felvételekkel is kiegészült, hogy a látogatók 
még jobban megismerhessék a sarkkörön inneni természeti 
értékeket. A tárlat október 2-ig várja az érdeklődőket. 

Reich Jenő, P. Howard, Gibson 
Lavery, Rejtő Jenő. Négy név, 
egy igazi és három ál, rejtőzkö-
dés gyanánt. Valójában egyikről 
sem tudunk túl sokat. Ki lapul-
hat-e nevek mögött? Milyen 
ember, író alkotott két évtized 
alatt közel félszáz regényt, akire 
ráaggattuk a magyar ponyva-
irodalom legnagyobb alakjának 

címkéjét? Ezekre a kérdésekre keressük és találhatjuk 
meg a választ egy szórakoztató nyomozás kíséretében a 
Debreceni Irodalom Háza REJTŐzködő Irodalom 
című időszaki kiállításán.

A tárlat és a hozzá kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozás Rejtő egyik életrajzi momentumát alakítja 
debreceni legendává. A történet szerint a szerző 1931-
ben nyomtalanul eltűnt. A korabeli sajtó újságcikkekben 
tette közzé az eseményt, és rendszeresen közvetített a 
rendőri detektívmunka tényállásáról: „Megírtuk már, 
hogy a farsang keddjének bolondestéje után nyomtala-
nul eltűnt a fővárosból Rejtő Reich Jenő, az ismert tár-
saságbeli fiatalember.” A debreceni nyomozást egy állí-
tólagos pletyka indítja el, miszerint a szerzőt eltűnését 
követően a városban látták, majd Fülig Jimmy szerkesz-
tőségbe küldött levele adja az első nyomot. Az október 
31-ig a Debreceni Irodalom Házába látogató a megele-
venedő rejtői regényalakok segítségével kalandos és szó-
rakoztató módon lelheti meg az író nyomait, végül, ha 
szerencsés, találkozhat is vele.

ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Egy sze ren csés vé let len foly tán, 
1970-ben egy szép napon a 26 
éves Se bas tião Sal ga do éle té ben 
elő ször fo gott a ke zé be fény ké-
pe ző gé pet. Ami kor be le pil lan-

tott a ke re ső be, élete egy pil la nat alatt ér tel met nyert. At-
tól a nap tól fogva – bár sok évi ke mény munka árán ju tott 
el oda, hogy fo tós ként ke res se a ke nye rét – a fény ké pe ző-
gép lett a vi lág gal való kap cso la tá nak esz kö ze. Sal ga do, 
aki „min dig is job ban sze ret te a fe ke te-fehér fel vé te lek 
chia ros cu ro pa let tá ját”, a pá lyá ja ele jén még ké szí tett szí-
nes fel vé te le ket, de ké sőbb tel-
je sen fel ha gyott vele.

Se bas tião Sal ga do  legutóbbi 
projektje a Genezis, amely a 
mo dern tár sa da lom ha tá sa i tól 
még men tes he gyek, si va ta-
gok, óce á nok, ál la tok és né-
pek – a még érin tet len boly gó 
tá ja i nak és élő vi lá gá nak – fel fe de zé sét tűzte ki célul. Az 
ezt megvalósító 8 éves expedíció képeit láthatják most az 
érdeklődők a Műcsarnokban Sebastião Salgado: 
Genesis címmel. 

A november 12-ig látható ki ál lí tás öt föld raj zi te rü-
let re ta go ló dik: me ne dé kek, déli föld te rü le tek, Af ri ka, 
Ama zó nia és Pan tanal, va la mint észa ki terek. A fel vé te-
lek együt te sen mo za i kot al kot nak, amely ben érin tet len 
nagy sá gá ban cso dál hat juk meg a ter mé sze tet. A fény ké-
pe ken ke resz tül Sal ga do tö ré keny boly gónk előtt tisz te-
leg, amely nek meg vé dé se mind annyi unk fel ada ta.

Budapest sokunk otthona. 
Megvannak a törzshelye-
ink: a kedvenc padunk a 
Margitszigeten, az utca, 
amin mindennap végig te-

kerünk, vagy a sarok, ahol a péntek esti sörözés előtt ösz-
szefutunk. De vajon hogyan látják a várost azok, akik 
számára ezek a helyek szó szerint az otthont jelentik? A 
MyBudapest Photo kiállításon 50, hajléktalan embe-
rek által készített mű tekinthető meg szeptember 28-
ig a FUGA Budapesti Építészeti Központban, ami az ő 
szemszögükből mutatja be Budapestet. 

A tavalyi évhez hasonlóan az önkéntesek egyszer hasz-
nálatos fényképezőgépeket osztottak ki a résztvevők-
nek, hogy fotóikon keresztül mutathassák meg a várost, 
ahogyan ők látják. A kiállításon megtekinthető 50 alko-
tást egy szakmai zsűri választotta ki.

A kezdeményezés célja, hogy lehetőséget adjon a 
hajlék nélkül élőknek arra, hogy megmutathassák te-
hetségüket és mindennapjaikat, és ezzel felhívja a fi-
gyelmet a hajléktalanság problémájára, halványítsa a 
sztereotípiákat és szűkítse a társadalmi rétegek közöt-
ti szakadékot.

Ismeretlen vidék

Szórakoztató nyomozás

Az ő Budapestjük

Érintetlen természet
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Szürkebocskorú selyemgomba
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Magyar Művészeti Akadémia, a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program  
és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Az idei, meglehetősen száraz, kevés csapa-
dékot hozó nyári hónapok nem kényez-
tették el a vadontermő gombák kedvelőit.  
Ám a magashegységi területeken, ahol 
nagyobb az éves csapadék mennyisége, 
alacsonyabb az átlaghőmérséklet, kis sze-
rencsével gazdag gombazsákmányra lel-
hetünk. Mi az Erdélyi-szigethegységben 
jártunk, történelmi hazánk vadregényes 
táját, a Belényesi-medence fölé magasodó 
festői szépségű Bihari-havasokat vettük 
célba. Biharfüredtől nem messze, több 
mint 1300 méteres tengerszint feletti ma-
gasságban, egy lucfenyvesben akadtunk 
rá a szürkebocskorú selyemgomba 
(Amanita submembranacea) meghökkentő-
en szép, friss példányaira.

A selyemgombák a galócákkal azonos 
nemzetségbe (Amanita) tartoznak, de 
azoktól eltérően nincsen gallérjuk, csak 
bocskoruk, a kalapjuk pedig erősen bor-
dázott. Ezeken a jellegzetességeken túl a 
szürkebocskorú selyemgomba tönkjének 
alján nagy, elálló, kívül fehéres, belső olda-
lán szürkés színű bocskor látható, amely 
egyértelműen elkülöníti a többi 
selyemgombafajtól. A gomba olajbarnás, 
barnásszürke kalapján gyakran szürkésfe-
hér színű burokmaradványok figyelhe-
tők meg, ezek a termőtest növekedése so-
rán akár le is eshetnek. Magyarországon 
még nem találtak szürkebocskorú se-
lyemgombát, de a hozzá hasonló szürke 
selyemgomba nálunk is gyakori, lomb- és 
fenyőerdőben fordul elő. Az utóbbi faj 
tönkje sokszor mélyen ül a talajban, óva-
tosan kiemelve azonban jól látható hü-
velyszerű bocskora, amely kívül-belül 
mindig fehér színű.

A selyemgombák csak alaposan sütve-
főzve fogyaszthatók. Étkezési célra törté-
nő gyűjtésüket mégsem javasoljuk, mert 
több ritka, kímélendő faj is található kö-
zöttük, továbbá összetéveszthetők a mér-
gező galócafajokkal.

Kép és szöveg: Locsmándi csaba
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A kultúra- és tudásfelhalmozás 
A XV. századtól a reneszánsz Euró-
pa mecénás uralkodói és tudós értelmi-
sége munkássága nyomán megjelen-
tek a Kunst-  és Wunderkammerek, 
Schatz- és Raritätenkabinetek, azaz 
a „csodakamrák”, kincstárak és rit-
kasággyűjtemények, melyek a felvilá-
gosodás nyomán nyitott múzeumok-
ká váltak.

Gombákkal a növények ellen?
Kultúrnövényeink ter més vesz te sé-
gei nek mintegy 10 százaléka a gyo-
mok számlájára írható. Utóbbiak 
természetes ellenségeinek felhaszná-
lása a biológiai védekezés során évti-
zedek óta vizsgált terület. Ennek 
egyik módja lehet a gyomnövénye-
ken természetesen megtalálható 
mikroszkopikus gombák „hadrend-
be állítása” ebben a harcban. 

Rovarbelső	lencsevégen
Ma már elterjedt módszernek szá-
mít a mikro-CT. Újdonság, hogy 
biológusok élő rovarok tanulmá-
nyozása közben szén-dioxid-gázt 
adagoltak a képalkotó berendezésbe: 
az így kialakuló oxigénhiányos kör-
nyezetben az állatok nem mocorog-
tak, s a belső szervekben és a légző-
rendszerben zajló, eddig sosem látott, 
apró, időbeli változások is feltárultak 
a kutatók előtt.
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Szürkebocskorú selyemgomba

Mágiák,
amulettek 
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