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A Magyarhoni Földtani Társulat az idén 10. alkalommal 
rendezte meg a Földtudományos Forgatagot. A jubileumi 
rendezvény egyik attrakciója a Geosütisütő verseny volt.

Hogy milyen az a geosüti? Hát, ahogy az a verseny ki-
írásában is szerepelt, igen sokféle lehet. Voltak, akik a 
torta rétegeiről a földtani rétegekre asszociáltak. Má-
soknak a kókuszos tekercsről a szintén csavaros alakú 
ammoniteszek jutottak az eszébe, és ilyesféle sütivel re-
gisztráltak a versenyre. Megint mások az év ősmaradvá-
nyát, a Balatonitest formálták meg süteményükből – ez 
lett az Otthoni-ites. A zöldes – esetleg fluoreszkáló – 
kristályokkal díszített, ízesített sütemények pedig az év 
ásványa (a fluorit) kategóriájában indultak.

A zsűri több kategóriában hirdetett győztest, de a fődíjat, 
„Az év geocukrásza” díjat a mellékelt képen látható - bátran 
mondhatjuk – cukrászművészeti alkotás nyerte el.

A geosüti mint ötlet, önmagában is érdemes lenne arra, 
hogy írjunk róla – hiszen egy olyan váratlan fordulattal 
emeli be hétköznapjainkba (egyenesen a konyhánkba!) 
az ismeretterjesztést, ami figyelemfelkeltő, humoros és 
így elismerésre méltó. Hiszen ahhoz, hogy az ember 
igazán jó geosütit süssön, nem csak a cukrászathoz kell 

értenie – utána kell néznie az adott földtani jelenségnek, 
ősmaradványnak, ásványnak is, hogy hitelesen tudja azt 
megsütni…

De aminek igazán örültünk, az az, hogy – mint kide-
rült – a fődíjas sütemény alkotói az Élet és Tudományból 
értesültek a Forgatagról és a Geosütisütő versenyről is! 
Mindig öröm, ha kiderül, hogy pozitív hatása van an-
nak, ami lapunkban megjelenik.

Gratulálunk – és mindenkit bíztatunk, süssön otthon 
magának is geosütit!

Pásztor Balázs

Kedves Olvasónk!
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különböző frekvenciájú hangok egy 
adott idegsejtcsoport különböző alcso-
portjait ingerlik, tehát például a magas 
hangok a belső fül alapjánál lévő szőr-
sejteket és a hallókéreg hátulsó részén 
elhelyezkedő idegsejteket. Ezt a tulaj-
donságot tonotópiának nevezik és úgy 
tűnik, hogy a születés utáni spontán 
aktivitásnak – amely a külső ingerek-
től függetlenül zajlik és valószínűleg a 
belső szőrsejtektől ered – fontos szerepe 
van a kialakulásában.

Három, nemrég publikált kutatás a 
korai spontán aktivitásnak az egyed 
fejlődésére gyakorolt hatásával fog-
lalkozott a hallórendszerben. Az első 

Spontán aktivitás        
és a hallórendszer

Minden érzékelőrendszer, így a 
hallórendszer is fontos fejlődési 
lépéseken megy keresztül a szü-
letést követően. A hallórend-
szer részei a külső, közép- és 
belső fül, illetve bizonyos köz-
ponti idegrendszeri struktú-

rák. A külső fülhöz tartozó fülkagyló 
erősítőként funkcionál és a hangforrás 
irányának központi meghatározását 
is segíti. A hanghullámok a dobhár-
tyát rezegtetik meg, a rezgés pedig a 
középfül hallócsontocskáin keresztül 
a belső fülön lévő ovális ablakhoz ér. 
Ez tulajdonképpen egy membrán, 
ami a rezgéseket a belső fülben lévő 
folyadéknak, az endolimfának adja 
át. A belső fül csiga alakú, bel-
sejében egy vékony membrán he-
lyezkedik el, amelyen szőrsejtek 
vannak. Az endolimfában keltett 
rezgések elhajlítják a belső szőrsejtek 
nyúlványait, ennek hatására ioncsa-
tornák nyílnak a membránjukban, 
így elektromos jelet hoznak létre. 
A levegő rezgései tehát így átalakulnak 
elektromos jellé az idegrendszerben.

A belső szőrsejtektől a jel a spirális 
ganglion sejtjeihez jut, ami egy spi-
rál alakú idegsejtcsoport a csigában. 
A spirális gangliontól több agytörzsi 
sejtcsoporton keresztül az alsó dom-
bocskáig (colliculus inferior) jut a jel, 
innen pedig a talamuszon keresztül 
a hallókéregbe, ami a hallórend-
szer legmagasabb szintű egysége. 
A hallórendszer egészére jellemző 
(bár különböző mértékben), hogy a 

kutatásban újszülött egerek idegrend-
szeri aktivitását követték fluoresz-
cens mikroszkópiával. A módszer lé-
nyege, hogy olyan festékanyagokat 
juttatnak az idegsejtekbe, amelyek 
kalciumiont kötve kezdenek fluo-
reszkálni. Így vizuálisan követhető 
az idegsejtek működése, ugyanis ak-
tiválódásukkor a kalciumion meny-
nyisége megnövekszik. Az egereknél 
körülbelül 2 hetes korban jelenik meg 
a hallás, ám ezelőtt spontán aktivi-
tás jelentkezik a hallórendszerben. 
Az eredmények alapján már a korai 
spontán aktivitásban is megjelenik 
a kifejlett hallórendszerre jellemző 
frekvenciaszelektivitás: a hasonló 
frekvenciákat feldolgozó idegsejtek 
aktivitása összefügg struktúrán belül 
és struktúrák között is. Ez azt jelen-
ti, hogy például a hallókéreg hasonló 
frekvenciákra érzékeny sejtjei vagy 
az alsó dombocska és a hallókéreg 
azonos frekvenciákat feldolgozó sejt-
jei többnyire együtt aktiválódtak. 

A másik két tanulmány szerint a 
spirális ganglion sejtjeinek normális 
fejlődéséhez elengedhetetlenül szük-
séges a korai spontán aktivitás. A sej-
tek működését a bennük lévő fehér-
jék határozzák meg, a kutatók pedig 
kifejlett egerek spirális ganglionja 
sejtjeinek fehérjetartalmát határozták 
meg, így kiderült, hogy ezek a sejtek 
3 különböző típusba sorolhatók. To-
vábbi vizsgálatokkal arra is fény de-
rült, hogy ezek a típusok a születést 
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 A hanghullámok elektromos jellé alakításában résztvevő legfontosabb elemek 
(a kengyel az egyik hallócsontocska) 

(CHIEN ÉS MTSAI., 2016 ÁBRÁJA ALAPJÁN; MOLECULAR THERAPY)

Tonotópia a hallórendszerben: a belső fülben lévő szőrsejtek és a hallókéreg sejtjeinek 
frekvenciaszelektivitása 

(FORRÁS: PERRONE-CAPANO ÉS MTSAI., 2017; REVNEUROSCI)
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A fészekpredáció képes talán a leg-
nagyobb pusztítást véghez vinni egy 
faj populációdinamikájában. A nagy 
energiabefektetéssel létrehozott tojá-
sok egy teljes jövőbeli nemzedék leté-
teményesei, viszont az éhes ragadozók 
számára szinte ,,terülj-terülj asztalkát” 
kínálnak: nagy energiatartalmuk da-
cára képtelenek védekezni. Így, ha egy 
madárfaj fészkeire nehezedő predációs 
nyomás megnő, az hirtelen és draszti-
kus változást okozhat a populációszintű 
folyamatokban, extrém esetekben akár 
a faj kipusztulásával is fenyegethet.

Általános nézet, hogy a klímaválto-
zás folytán átalakuló fészekpredációs 
viszonyok főként a trópusokon fész-
kelő madarakat érinthetik negatívan, 
hiszen ott egyébként is több a tojásokat 
pusztító ragadozó (így már az is komoly 
következményekkel járhat, ha kis mér-
tékben nő meg az étvágyuk). Sokan 
ezzel magyarázzák az éves madárván-
dorlások jelenségét is. Ha belegondo-
lunk, nehéz megérteni, hogy egy ma-
dár, amely a telet a kellemes éghajlatú 
trópusokon tölti, ugyan miért kel útra 
tavasszal, hogy több ezer kilométert re-
pülve akár a sarkvidéki területekig ván-
doroljon fészkelni. Az elmélet szerint 

követően kezdenek elkülönülni és a 
spontán aktivitás gátlásának hatására 
nem alakulnak ki megfelelően.

Ezek a vizsgálatok a korai posztemb-
rionális fejlődés során jelentkező spon-
tán aktivitás fontosságát hangsúlyoz-
zák. A tonotópiához szükséges kapcso-
latok feltehetőleg már az embrionális 
fejlődés során elkezdenek kialakulni, 
így már a születés utáni spontán ak-
tivitásban is felfedezhetők ennek első 
jelei. A spontán aktivitás viszont va-
lószínűleg finomítja ezt a mintázatot, 
illetve a spirális ganglion idegsejtjei-
nek specializációjához is hozzájárul. 
Ezek az eredmények nagyban segítik 
a süketség idegrendszeri alapjainak 
megértését és összhangban vannak 
például azzal a megfigyeléssel, hogy a 
fiatalabb korban beültetett hallásjavító 
implantátumok jobb hallást, a külön-
böző frekvenciájú hangok finomabb 
elkülönítését eredményezik.

ReichaRdt RicháRd

A fészek, amely többé 
nem nyújt menedéket

A klímaváltozás megszámlálha-
tatlan módon hat az életközös-
ségekre. Ezek között találunk 
közvetlen hatásokat (például a 
megváltozott éghajlat miatt rö-
videbb ideig élnek az állatok, és 
érzékenyebbé válnak a fertőzé-
sekre), illetve közvetett hatásokat 

is, amelyek főként az ökoszisztémák 
működését, a populációk kölcsönha-
tását érintik. Ugyanakkor meglepően 
kevés kutatást végeztek mindeddig a 
populációs kapcsolatokban bekövetke-
ző változások feltérképezésére, globá-
lis léptékben pedig még egyet sem.

Éppen ezért úttörő jelentőségű az 
a vizsgálat, amelyet a Bath-i, illetve 
a Debreceni Egyetem professzora, 
Székely Tamás vezetett, és amelynek 
eredményei a Science-ben jelentek 
meg (és a folyóirat címlapján is ez a 
sztori szerepel). A kutatók a világ szá-
mos táján élő partimadarak populáció-
iról gyűjtött adatokat elemezték, és eb-
ben a vizsgálatban a fészekpredációra 
fókuszáltak. A partimadarak, noha 
rendszertanilag változatos csoportot 
képeznek, életmódjuk igen hasonló. 
A földön (tehát nem fákon) fészkelnek, 
fészkeik hasonlóan néznek ki, raga-
dozóik is ugyanazok. Előnyük, hogy 
viselkedésökológiájukat rendkívül in-
tenzíven kutatják, rengeteg adat áll 
rendelkezésre róluk.

ennek oka, hogy a trópusokon túl sok 
a fészekpredátor, amelyek már a teljes 
felnövekvő generációk létét fenyegetik.

A sarkvidékeken ellemben ke-
vesebb a ragadozó – még ha úgy 
egyébként nem is annyira vonzók 
a körülmények. Csakhogy – derül 
ki Székely Tamásék eredményeiből 
– ez ma már nem igaz, hála az ég-
hajlatváltozásnak: a sarkvidékeken 
fészkelő madarak fészkeinek fenye-
getettsége nőtt a legnagyobb arány-
ban az elmúlt évtizedekben.

A kutatók részben publikált, részben 
publikálatlan populációfelmérések 
adatait elemezték. Így bámula-
tosan sok, 38 191 fészekről voltak 
adataik, amelyek 149 helyszínen 
élő 111 partimadárfaj 237 populációjá-
hoz tartoztak, és több mint hetven 
évnyi változást öleltek föl.

Az eredmények szerint az elmúlt 
évtizedekben leginkább a sarkvidéki, 
illetve az északi félteke mérsékelt övé-
ben költő madárfajok esetében növe-
kedett drasztikusan a partimadarak 
fészkeire nehezedő predációs nyomás. 
A drasztikus jelző itt nemcsak affé-
le újságírói túlzás: a sarkvidéken há-
romszorosára, az északi mérsékelt öv-
ben duplájára nőtt a fészekpredáció. 
Noha a trópusokon és a déli féltekén 
csekélyebb a hatás, az bizonyosnak 
tűnik, hogy a változások oka végső 
soron az éghajlatváltozás.

,,Az volt a legmeglepőbb eredmény, 
hogy a partimadarak fészekpusztulása 
nem csak az emberi települések közelében 
nőtt meg, noha ott vannak kitéve antropo-
gén hatásoknak – nyilatkozta lapunknak 
Székely Tamás. – A sarkvidéki tundrán 
ugyanúgy erősödik a fészekpredáció, ott is, 
ahol a legközelebbi lakott település 100 ki-
lométerre vagy még távolabb található. 
Ez sajnos azt mutatja, hogy az embe-
ri tevekénység természetromboló hatá-
sa már elért a földkerekség legtávolabbi 
zugaiba is, a klímaváltozás révén. 
A legtöbb élőlénycsoportot, a növényeket, ro-
varokat, halakat is érinti a klímaváltozás. 
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A Science 2018. november 9-i címlapja

A rókák is előszeretettel fosztogatják a partimadarak észak-európai fészkeit 
(FORRÁS: UNIVERSITY OF BATH)



E
LS

Ő
 K

É
Z

B
Ő

L
A T

UD
OM

ÁN
Y Ú

J E
RE

DM
ÉN

YE
I  

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/48  1509

A ragadozó–préda kapcsolatokon ke-
resztül gyakorlatilag egyetlen élőlénycso-
port sem vonhatja ki magát ez alól.” 

Ugyanakkor a predáció fokozódásá-
nak pontos okai nem minden esetben 
egyértelműek. A rendkívül összetett 
ökológiai kapcsolatok jó példája a lem-
mingek szerepe. Bár nem madarak, 
de az éghajlatváltozás, a hótakarás és a 
hőmérsékletingadozás miatt populáci-
ójuk többször is összeomlott az elmúlt 
évtizedekben. A lemmingek az északi-
sarki táplálkozási hálózat kulcsszerep-
lői, így amikor eltűntek a rendszerből, 
ragadozóik más préda után néztek, és a 
partimadarakon akadt meg a szemük.

De ne higgyük, hogy csak a sar-
ki madarak vannak veszélyben. Mi 
sem tudjuk kivonni magunkat a 
globális éghajlati hatások alól.

,,Nehéz pontosan meghatározni, hogy 
mekkora a klímaváltozás hatása a hazai 
madárpopulációkra – folytatja Székely 
Tamás. – Például a hazai szikesekről 
eltűnőben vannak a sziki madárközös-
ségek: a székicsér, a székilille és az ugar-
tyúk. A legtöbb ornitológus helyi okokat 
keres, ilyenek az élőhelyváltozás, a több 
ragadozó. Ugyanakkor az is valószínű, 
hogy a globális hatások is érződhetnek. 
A hazai sziki madarak ugyanis össze-
köttetésben vannak a környező orszá-
gokban költő madarakkal, es az ezekre 
a populációkra gyakorolt káros hatások 
negatívan érinthetik a hazai madárpo-
pulációkat is.” 

Kovács MáRK

A tökéletes város

Björn nem volt különösebben el-
ragadtatva az ötlettől, hogy az 
älvsborgi lakásából kevéske in-
góságát és annál nagyobb pere-
puttyát összecsomagolja, és több 
svéd mérföldet sétáljon a Göta 
folyó mentén az Északi-tenger 

felé, hogy aztán az épülő városban a 
leggyatrább földterületek egyikén lát-
hasson neki új hazát építeni. És ekkor 
még nem is tudta, hogy öt évvel később 
a dánok porig rombolják az egészet. Az 
1600-as évek elején járunk.

1746-ban Carl von Linné azonban 
már képes befogadni a látványt, az 
itáliai és holland mesterek álmát,  a 
,,királyság legszebb városát, mely szin-
te tökéletesen kör alakú” és ,,hídjaival 
a holland városokra hasonlít”. Göte-
borgról van szó, Svédország legjelen-
tősebb nyugati kikötőjéről, és bár óvá-
rosának alapterülete erős jóindulattal 

is csak félkörnek nevezhető, ennek a 
továbbiakban semmilyen következ-
ménye nem lesz. De egyenlőre térjünk 
vissza 1621-be, amikor is II. Gustav 
Adolf már egy működő város élére 
nevez ki négy svéd, három holland, 
három német és két skót vezetőt.

Göteborg megalapítása stratégiai lé-
pés volt a svédek részéről és nem volt 
kifejezetten támogatott a dán és nor-
vég oldalról. Ez volt a svédek egyet-
len kijárata az Északi-tengerre. Erő-
dítményt terveztek ide, méghozzá a 
koreszme szerinti legtökéletesebbet: 
alapterülete körbe írható csillag, a csil-
lag csúcsai pedig várárokkal körülvett 
bástyák. Érdemes megemlíteni, hogy 
harminc évvel azelőtt Kepler is göm-
bökbe írható szabályos testekről mint 
a világ tökéletes alakjáról álmodott. 
A város utcái egyenesek és egymásra 
merőlegesek. Közepén templom áll, és 
csatornán lehet megközelíteni a főte-
ret. Bár ez utóbbit lehet, hogy csak a 
hollandok tették hozzá.

Lakosai közt meglehetősen sok kül-
földi telepes élt, részben azért, mert jó 
szélben néhány nap alatt meg lehetett 
közelíteni a holland és skót partokat, 
részben pedig a király kegyelméből, 
aki adókedvezményekkel és jó ter-
mőföldekkel várta a bevándorló pol-
gárokat. Már amennyiben azok nem 
zsidók vagy romák voltak. Nincs új 
a nap alatt. Mindenesetre a későbbi 
ipar, elsősorban textil-, cukor- és ha-
jóipar atyjai közt több holland és skót 
vállalkozó is szerepel.

Az 1700-as évektől a város kisebb 
megszakításokkal, de lendületesen nö-
vekedett. A napóleoni háborúk alatt 
Svédország folytatta a kereskedést az 
angolokkal a kereskedelmi blokád el-
lenére. Az áruk cseréje Göteborgon át 
zajlott és a város gyors felvirágzásához 
vezetett. Az embargó feloldásával ha-
sonló ütemű hanyatlás figyelhető meg, 
míg aztán a Svéd Kelet-indiai Társaság 
megjelenésével ismét virágozni kezd 
a város. A Társaság megalapítására 

törekvő első néhány próbálkozás ku-
darcba fulladt: többek közt egy csapat 
kalózkodásból meggazdagodott hajós 
is majdnem nem kapott letelepedési és 
társaságalapítási engedélyt. Egy másik 
alkalommal pénz hiányában csak Por-
tugáliáig jutott, és kínai selyem helyett 
sóval tért haza néhány vállalkozó szel-
lemű kereskedő. De végül még azt a 
csekély ellenállást is sikerült legyőzni, 
mely szerint a kemény svéd acélt hol-
mi meleg éghajlati cikkekre cserélése 
pocsékolás, mi több, a kemény svéd 
munkaerő elpuhul a teától. Göteborg 
a kivándorlók forgalmából is pro-
fitált. Az első észak-amerikai svéd 
telepeskolóniákat az 1900-as évek 
elején volt, hogy egy nap alatt több 
mint 3000 svéd kivándorlása táplálta.

Az 1900-as évek közepére Göteborg 
a hajóépítés központjává vált. Ez a 
letűnt identitás határozza meg leg-
hangsúlyosabban a város mai képét. 
A hőskor, melyben az ember képessé 
vált tonnányi vasakat mozgatni, ra-
kománnyal megtöltött óceánjárókat, 
felhőkarcolókat és vashidakat építeni, 
nem tűnik el nyomtalanul. Ebben az 
időszakban volt Göteborg világcsúcs-
forgalmú kikötő, három hatalmas 
hajógyár büszke városa: Eriksberg, 
Götaverken, Lindholmen. És ek-
kor alapították a Volvót is. 1980-ra 
mindennek vége lett. Kivéve a Vol-
vót. Ugyanekkor a műemlékvéde-
lemnek azzal kellett megküzdenie, 
hogy az emléképületek nem mindig 
szépek. Győztek. A Röda Sten (piros 
kő) mellett álló ipari hőerőmű tégla-
épülete a 80-as, 90-es években ille-
gális, a 2000 évektől legális graffiti-
művészetnek ad otthont. Eriksberg 
területén ma modern lakóépületek 
állnak egy hatalmas híddaru lábánál. 
Lindholmen egyetemi központtá ala-
kult, Götaverkenre pedig négy daru 
emlékezik a folyó vizére meredve. Az 
élet az ősök vasba öntött formái közt 
új anyagi minőségben megy tovább.

FeRenc Kata
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A matuzsálem szót a hosszú élet-
korra szoktuk használni, esze-
rint a famatuzsálem öreg fát je-

lent. A fák életkorát azonban többnyire 
igen nehéz megállapítani. Ráadásul 
vannak gyorsan növekedő fafajaink, 
melyek viszonylag „hirtelen”, néhány 
évtized alatt érhetnek el nagy mérete-
ket. Jó példa lehet erre, ha a Duna 
mentén található, laikusok által több 
száz évesnek gondolt hatalmas nyárfá-
kat próbáljuk megkeresni az 1951-es lé-
gi felvételen. Meglepődve tapasztal-
hatjuk, hogy bizony abban az időben 
még teljesen fátlan volt az adott part-
szakasz, vagyis a vizsgált fa még a 70 
éves kort sem éri el! A famatuzsálemek 
közé valójában a méretük alapján sorol-
juk a fákat, és a faóriás vagy nagy mé-
retű fa elnevezést is használhatnánk. 

Mit és hogyan mérjünk a fán? 
Mi alapján tudjuk egzakt módon 
összehasonlítani őket? Erre a kérdés-
re már nagyon régen megszületett a 
válasz: a törzskerületet kell nézni. 
Ezt hagyományosan mellmagasság-
ban szokták mérni, pontosabban ott, 
ahol nagyjából ebben a magasságban 
vagy ez alatt a legkisebb értéket 
nyerjük. Erre azért van szükség, 
mert az alacsonyan elágazó fák tör-
zse felfelé kiszélesedik, így félreve-
zető adatot kaphatunk. Máskor du-
dorok, ágcsonkok miatt tűnik a 
törzs nagyobbnak. 

100, 200, 500?
Vajon hány évesek lehetnek? – merül 
fel igen gyakran a kérdés. Alapvető 
tényként kezeljük, hogy egy fa mi-
nél öregebb, annál nagyobb. Valójá-
ban már ez a felvetés sem igaz min-
den esetben. Hazánk legnagyobb is-
mert mezei juharának törzskerülete 
például az első, 1996-os felmérés so-
rán nagyobb volt, mint napjainkban. 

LETŰNT GAZDÁLKODÁSI MÓD TANÚI

FAMATUZSÁLEMEK

Ez annak köszönhető, hogy időköz-
ben egyik vastag oldalága letörött, 
kiszakítva közben a törzs egy részét 
is. Máskor a vastag, durva kéreg le-
válása miatt „karcsúsodik” a fa.

A fák növekedése függ az adott fa-
fajtól, a termőhelytől, a szomszédos 
konkurens egyedektől, valamint az 
egyedi adottságoktól (mi emberek sem 
vagyunk egyforma magasságúak). 
A fafajokat tekintve a nyárak és a fü-
zek például jóval gyorsabban nőnek, 
mint a tölgyek. A nyárak az egy méte-
res törzsátmérőt már 50 éves korra el-
érhetik, míg tölgyeknél ugyanekkora 
mérethez már több mint 100, sőt akár 
300 év szükséges! A termőhely szintén 
fontos tényező. Könnyű belátni, hogy 
egy száraz homokvidéken lassabb a 
növekedés, mint egy tápanyagban 
gazdag ártéren. Zárt állományban a 
szomszédos egyedek miatt keskeny, 
kis koronát fejlesztő fa szintén keve-
sebb tápanyagot tud beépíteni, mint 
a szabad állásban fejlődő, így hatal-
mas fotoszintetizáló felületű társa. 

Hosszabb időtávlatban ezek a hatá-
sok hatványozottan jelentkeznek, 
ezért jókora különbségek alakulhat-
nak ki. A famatuzsálemek hazai 
adatbázisában a kocsányos tölgy ese-
tében például a mellmagasságban 
mért 600 centiméter körüli törzske-
rülethez a szakemberek által 190 és 
500 évesre becsült fák is tartoznak. 
A famatuzsálemek korának megál-
lapításához vagy becsléséhez tehát 
pontos adatok szükségesek. 

Egy-egy fa életkorának megállapítá-
sa a mérsékelt övben hagyományosan 
az évgyűrűk számolása alapján történik, 
s ehhez a fa törzsét egy speciális minta-
vevő eszközzel megfúrják. Ilyenkor 
pontosan el kell találni a fa évgyűrűi-
nek középpontját, amely gyakran nem 
a fa geometriai középpontjában van. 
Jóval nagyobb probléma viszont, hogy 
az ilyen hatalmas fák fúrásához szük-
séges nagyméretű eszköz jelenleg 
nem áll rendelkezésünkre Magyar-
országon, ezért más módszert kell ke-
resni. A legegyszerűbb, legrégebbi – 

A nagy méretű fákat már ősidők óta csodálja az ember. Régen istenként vagy szentként tekintettek 
rájuk, áldozatokat mutattak be előttük. Gyakran váltak a közösségi élet központi részévé. Mesék, mon-
dák, történetek fűződtek hozzájuk. A hatalmas fákat ma is megcsodáljuk, sokan zarándokolnak el meg-
nézni őket, ám nemcsak esztétikai jelentőségük van! Napjaink kutatásai alapján igen jelentős szerepet 
töltenek be az erdei ökoszisztémában, illetve segítenek megérteni bizonyos természeti folyamatokat.

Bokodi gyepek. Erdőállományok záródásának változása az elmúlt 60 évben a légi felvételek alapján. 



120 év szükséges, míg kedvezőtlenebb 
viszonyok mellett 320 év sem elegen-
dő! A vizsgálatok során nyert bizonyí-
tást az egyedek közötti tetemes kü-
lönbség: az egymás közelében, hasonló 
termőhelyen növő 240 éves kocsányos 
tölgyek törzskerülete 440 centiméter és 
650 centiméter között változott! 

Történelmi összefüggések
A Vértes északi előterében végzett vizs-
gálatok szerint az ottani famatuzsále-
mek életkora 300 (270–340) év körül 
ingadozik és egy-egy település közigaz-
gatási határain belül nagyjából meg-
egyezik. Vajon mi történhetett akkor, 
ami a jelek szerint kedvezően hatott a 
ma látható hagyásfák fejlődésére és 
fennmaradására? Miért nincsenek jóval 
idősebb fák? A jelenség megértéséhez a 
történelmet kell segítségül hívnunk. 

A középkorban a Vértes északi elő-
terében sűrű településhálózat alakult 
ki. A ma erdőként ismert területe-
ken számos kis falu bújt meg, de a 
törökök betörésével a táj elnéptele-
nedett. Sokuk örökre eltűnt, míg 
mások (a ma ismertek) később újra 
benépesültek. Ez településenként né-
hány évtized különbséggel ugyan, 
de nagyjából 300 éve történt, vagyis 
éppen akkor, amikor a vizsgált fa-
matuzsálemek fejlődni kezdtek. 

De mi köze a kettőnek egymáshoz? 
A válasz a tájhasználatban rejlik, 
ugyanis ezek a fák a tájhasználatnak 
köszönhetően nőhettek ekkorára és 
maradhattak fenn a gazdálkodás so-
rán. A térségben akkoriban jelentős 
volt az állattartás, mely a kornak meg-
felelően extenzív legeltetésen alapult. 
A jószágnak legelő kell, abból pedig 
mindig kevés volt, mivel jóval több ál-
latott tartottak, mint amennyit a gye-
pek eltartó képessége indokolt volna. 
Ezért abban az időben bevett szokás 
volt az erdei legeltetés, mely akkor ha-
tékony igazán, ha az erdőket speciáli-
san erre a célra legelőerdővé alakítják. 

A legelőerdők kialakítása során eltá-
volították az árnyaló fafajokat, mint 
például a gyertyánt vagy a juharo-
kat, hogy több fény jusson a gyep-
szintre. Ezenfelül gyakran a kevés-
bé árnyaló tölgyeket is kiritkítot-
ták, szintén a nagyobb fűhozam ér-
dekében. Az egymástól távolabb 
álló tölgyek nagyobb lombkoronát 
tudnak fejleszteni, több tápanyagot 

s egyben a legdrasztikusabb – mód-
szer, ha kivágjuk a fát, és ily módon 
számoljuk meg az évgyűrűit. Termé-
szetesen ezt nem akarjuk…

Vannak azonban olyan öreg fák, 
amelyeket valamilyen okból kifolyólag 
már kivágtak. Ezeknek a tuskóit vagy 
ha a helyszínen még megtalálható, ma-
gát a kivágott törzsét megkeressük és 
elvégezzük rajtuk a szükséges vizsgála-
tokat. Ez elég egyszerűnek hangzik, a 
valóság azonban jóval bonyolultabb. 
Egyrészt ilyen fákat viszonylag ritkán 
találunk (szerencsére). Másrészt a meg-
talált tuskókból több is annyira kor-
hadt, hogy használhatatlanok a vizsgá-
lat szempontjából. Harmadrészt szá-
mos tuskó, illetve törzs közepe kikor-
hadt, üreges, így csak részben 
használhatók évgyűrűszámlálásra. 
Találhatunk olyan, már évtizedekkel 
ezelőtt kivágott tuskókat is, melyeknél 
a vágási felület állapota nagyon sokat 
romlott, nem láthatók rajta az évgyű-
rűk. A számolás elvégzéséhez ebben az 
esetben el kell távolítani a tuskó felső, 
néhány centiméter vastag részét, így ha 
szerencsénk van, alatta már kivehetők 
az évgyűrűk. Persze ez a művelet sem 
olyan egyszerű, ha 2 méternél nagyobb 
átmérőjű fát vizsgálunk…

A különféle fák életkorának megálla-
pítása során kiderült, hogy egy tájegy-
ségen belül kocsányos tölgy esetében, 
a 350 centiméter törzskerület elérésé-
hez kedvező termőhelyen mindössze 

Az egykor szabad állásban nőtt fa terebélyes 
koronát fejlesztett, ám a zárt állományba kerülve, 

ágainak nagy része elhalt

Furcsa árnyak elevenednek meg az éjszakábanMintha egy délceg faember lenne, kezében 
sétapálcával

Vélhetően villámcsapás okozta a fa testén 
végigfutó sebet
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A múlt század közepe táján az erdei 
legeltetés megszűnt. Elkezdődött vi-
szont az erdők egységes, ipari léptékű, 
üzemterv szerinti kezelése. Az orszá-
gos előírásoknak megfelelően a legelő-
erdőket „rontott erdők”-ké nyilvání-
tották, melyeket át kellett alakítani az 
üzemtervi gazdálkodásnak megfelelő 
állományokká. Ez akkor tulajdonkép-
pen az idős fák letermelését jelentette.

Árulkodó jelek
Az 1951-ben készült légi felvételeken 
még jól láthatók a korábbi legelőerdők, 
de már felfedezhetők az átalakítások 
első nyomai is. A napjainkban térké-
pezett idős hagyásfák is visszakereshe-
tők ezeken a képeken, és látható, hogy 
többségük akkor még szabad állásban 
vagy alacsony záródású erdőben állt. 
Így már érthető, hogy a ma zárt állás-
ban látható fáknak miért ágaztak el 
alacsonyan az ágaik. Ágaztak, ugyanis 
ma már az állomány záródásával csak 
a lombkorona felső része jut elegendő 
fényhez, az alsó része pedig elhal. 
Ezért láthatunk a famatuzsálemeken 
vastag, egykor erős, mára száraz, ha-
lott ágakat, melyek idővel letörnek és 
már csak dudorok, kinövések jelzik 
egykori helyüket. A legidősebb fa-
matuzsálemek tehát a térség újkori 

vehetnek fel és több termést, vagyis 
makkot hoznak. A makk pedig na-
gyon fontos bevételi forrás volt abban 
az időben, ugyanis a sertésállomány 
őszi takarmányát jelentette. A disz-
nókat a lehullott makkon hizlalták 
fel, ezt nevezték makkoltatásnak. 

Az erdei legeltetés és a makkoltatás 
gyakran jelentősebb jövedelmet ho-
zott, mint a fakitermelés, így nem 
meglepő, hogy sokfelé alakítottak ki 
a célnak jobban megfelelő nyílt lege-
lőerdőket. Ezekben az állományok-
ban az állatok nagy egyedsűrűsége 
miatt az erdők felújulása rendkívül 
nehéz, gyakran lehetetlen. Már eleve 
a makkot is megeszik a jószágok, de 
ha néhány meg is menekül, és kisebb 
csemete fejlődik belőle, a zsenge haj-
tások a legeltetés áldozatául esnek, 
az idősebb, vastag kérgű fákat azon-
ban általában nem bántják. Elődeink 
a legelőerdők fáit egyrészt a jó 
makktermés biztosítása végett, más-
részt a földbirtokosok tilalma miatt 
nem vágták ki. A terebélyes fák 
többsége ezért szabadon fejlődhetett 
tovább, állományaik pedig egyre job-
ban elöregedtek. A lakosság és a föld-
birtokosok faszükségletét elsősorban 
a fatermelési célú állományokból 
biztosították. 

történelmének kezdetét jelzik, vala-
mint egy mára lényegében elfeledett 
gazdálkodási mód emlékét őrzik. 

Az idős fák jelenléte kiemelkedő 
fontosságú az erdei ökoszisztémá-
ban, hiszen számos olyan gomba-, 
növény- és állatfaj található erdeink-
ben, amelyek életfolyamatai az idős 
fákhoz kötődnek.

Élőhelyek sokasága
A nagy termetű, öreg, terebélyes 
fák tulajdonképpen egy-egy 
élőhelykomplexumnak tekinthetők. 
Hatalmas ágaik közül néhány általá-

ban már elhalt, letört, odvas. Törzsü-
kön gyakran szintén vannak odvak 
vagy gombásodó, pusztuló részek, ké-
regleválások. Ezek mind-mind sokfé-
le, gyakran specialista élőlénynek (ál-
lat-, növény- és gombafajnak egy-
aránt) nyújtanak – sokszor kizáróla-
gos – élőhelyet. Az élő fák elhalt 
részeit, mint például az elhalt ágakat, 
ágcsonkokat vagy a fatest belső, elhalt 
részét, az odvakat és üregeket, a leváló 
kéreg alatti réseket, azután a földön 
fekvő vékony és vastag ágakat más és 
más élőlények, sőt más és más életkö-
zösségek népesítik be. Működésüket 
részleteiben csak hiányosan ismerjük, 
sőt még azt sem tudjuk pontosan 
megmondani, hogy hazai erdeink 
öreg fáitól hány fajnak a léte, fennma-
radása függ. Még a legóvatosabb 
becslések is több ezer fajjal számolnak! 

A faegyed magas életkora, jó növeke-
dő képessége, vitalitása, a változó kö-
rülményekhez való jó alkalmazkodó-
képessége egyben értékes genetikai 
adottságokat is jelent, melyet célszerű 
fenntartani. Megőrzésükkel – folya-
matos magtermésük mellett – hosszú 
időn át biztosítható, hogy az adott ter-
mőhelyhez és a helyi viszonyokhoz jól 
adaptálódott értékes génállományuk-
nak akár évszázadokon át meghatáro-
zó szerepe lesz az erdő génkészletének 
alakulásában. Jelenlétükkel az öreg fák 
tehát tulajdonképpen az erdők stabili-
tásához járulnak hozzá. Különösen az 
idős hagyásfák, hagyásfacsoportok 
azok, amelyek a változó tájban évszá-
zadokon át stabil élőhelyet, menedéket 
jelentenek számos erdei élőlény számá-
ra. Idővel innen tudnak újra benépesül-
ni a felcseperedő fiatalabb erdők, ezért 
a biológiai sokféleség fennmaradásá-
nak kulcsszereplői is egyben. 

Riezing noRbeRt

LEG, LEG, LEG…
Hazánk legnagyobb fája Baja közelében, a Gemenci-erdőben található. Ennek a fekete 
nyárnak (Populus nigra) a törzskerülete meghaladja a 12 métert. 

Európa legnagyobb törzskerületű fája Grúziában dacol az idővel: a keleti platán 
(Platanus orientalis) mellmagassági kerülete 27 méter, magassága 54 méter körüli, életkorát 
pedig 2000 év felettire becsülik. A második legnagyobb európai fát Szicíliában találjuk. Ennek 
a szelídgesztenyének (Castanea sativa) a kerülete 22,4 méter, magassága mindössze 
17 méter, életkora pedig (igen nagy bizonytalansággal, ± 500 év!) 3000 év körülire tehető.

A világ legnagyobb törzskerületű fája Mexikó déli részén, Oaxaca közelében találha-
tó. A világörökség részét is képező mexikói mocsárciprus (Taxodium mucronatum) 
törzskerülete 42 méter, magassága 35 méter, életkora 1400 év körüli lehet.

Négy évtizeddel ezelőtt kivágott hatalmas tölgy tuskója
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Gül Baba, a Rózsák Atyja törté-
nete szerint Merzifonban szü-
letett, eredetileg Dzsáfernek 

hívták. Veli Baba bektasi kolostorában 
élt dervisként. A dervisek a keresz-
tény szerzetesrendekhez hasonló kö-
zösségekben éltek, tudásuk, bölcses-
ségük és művészetük miatt tisztelték 
őket. A bektasi rendet követő dervisek 
feladatai közé tartozott többet között a 
janicsárok szellemi képzése is.  Az első 
derviskolostorokat a VIII. századtól 
alapították. Az iszlám vallás tudósai 
itt gyűltek össze, s végezték el szertar-
tásaikat. A kolostorokat alapítványok 
működtették, idővel könyvtárral, tanu-
lószobával, kórházzal, kerttel bővültek, 
és szegénykonyhákat is fenntartottak. 

Olykor a janicsárképzésen túl felső-
fokú oktatási intézmények is mű-
ködtek itt: a derviseket képezték, 
Korán–magyarázatokat oktattak, 
valamint vallási jogot és nyelvet ta-
nítottak. A dervisek gyakran voltak 
az orvostudomány, a csillagászat, a ze-
ne, az irodalom, a kalligráfia, a festé-
szet, a botanika stb. tudósai. 

Költőként egy ideig I. Szulejmán 
(1520–1566) szultán udvarában élt 
Gül Baba, ezt megelőzően pedig éve-
kig az uluğbey-i derviskolostorban. 
Az itt található iratok között fenn-
maradt családfája is, mely szerint apja 
Mohamed unokájának leszármazottja 
volt. Gül Baba Szulejmán szavára csat-
lakozott a magyarországi hadjárathoz, 

nem sokkal Buda bevétele után, 
1541. szeptember 2-án meg is halt. 
A hagyomány szerint koporsóját ma-
ga a szultán is vitte. A vár falain kívül 
eső sírkápolnája, majd köré a dervisko-
lostor a budai belgerbég, Jahjapasazáde 
Mehmet pasa parancsára épült 1543 és 
1548 között. A türbe török hagyo-
mány szerint nyolcszögletűre készült, 
ólommal borított kupola fedte.

A temetkezési hely
A kolostor – amely körül egykor szá-
mos fürdő is állt – a XVII. században 
elpusztult. Gül Baba sírhelyét 1686-tól, 
Buda visszafoglalását követően a je-
zsuita rend kapta meg. Ekkor a türbét 
Józsefnek szentelt barokk kápolnává 

ISZLÁM SZERZETESI ÉLET A TÖRÖK KORI BUDÁN

GÜL BABA TÜRBÉJE
A felújított Gül Baba türbéje Budapest egyik legkülönlegesebb muzeális emlékhelye. A Rózsadombon 
található XVI. században épült török sírkápolna évszázadokig iszlám zarándokhely volt. A 2017–2018 
folyamán felújított türbe látogatóközponttal bővült, állandó kiállítás és időszaki tárlatok számára alkal-

mas tér is létesült benne.
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alakították át. A rend feloszlatását kö-
vetően magánkézbe került, 1861-ben 
pedig Wagner János építész vette meg, 
aki villát épített köré. Ez elrejtette a 
szemlélők elől az építményt, egyben 
meg is óvta a második világháború 
pusztításától. Eredeti török kori állapo-
tát az 1960-as évek elején állították 
helyre Pfannl Egon tervei alapján. Leg-
utóbb 2017-ben török–magyar együtt-
működésben valósult meg rekonstruk-
ciója, melynek során kiállítást is rendez-
tek a türbét körülölelő épületsorban.

Kiállítás a felújított 
látogatóközpontban

A három nyelven (angolul, magya-
rul és törökül feliratozott) kiállítás öt 
egymásból nyíló kis teremben mu-
tatja be a török kori Buda hétköz-
napjait, a dervisek világát és Gül Ba-
ba életét. Az első egységben egy 
1684-es metszet digitalizált, interak-
tív változata segítségével fedezhetik 
fel a látogatók a XVI–XVII. századi 
épületeket és a türbe környékét, 
amely ekkor a „Felső Hévizek” ne-
vet viselte. Az itt található fürdők 
vonzották az utazókat és a dervise-
ket is. A kiállítás következő részében 
a török kor hétköznapi élete kerá-
miatárgyakon, pénzérméken, pe-
csétnyomókon és rézedényeken ke-
resztül elevenedik meg.

A látogatók a tárlat leghangsúlyo-
sabb termeiben a dervisek életét 
hétköznapi tárgyaikon keresztül is-
merhetik meg, melyek ma egzoti-
kumnak hatnak. A tárgyak között 

látható füstölő, amivel a kolostori le-
vegőt frissítették fel, rózsavíztartó, 
melyből a rózsavizet széthintve a 
szertartások során Mohamed szelle-
miségét idézték meg, valamint olva-
sók, melyek szemeit megérintve a 
szerzetesek Allah nevét kiáltották, 
és adták egymás között tovább a 
tárgyat. A tárlókban turbánok is so-
rakoznak, valamint hangszerek és 
kalligráfiai emlékek, illetve ehhez 
kötődően az írás kellékei is: tollak, 
tintatartók, sündisznótüskék, melyet 
a tinta kevergetésére használtak, és 
nyúlbőr, ami a tiszta papírt a foltok-
tól, egyben az író kezét a megcsú-
szástól védte. A bektasi dervisek kel-
lékei között láthatók ónixkövek is, 

FOTÓK: KOZÁK-KÍGYÓSSY SZABOLCS LÁSZLÓ
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az önátadás kövei. Ezek a tárgyak 
tulajdonképpen a dervisélet szim-
bólumai, 12 félholdjuk a 12 imámot 
(vallási vezetőt) jelképezi.

Mai hatások
A kiállítás utolsó egysége Gül Baba kul-
tuszát, irodalmi hatását és türbéjének 
modern kori életét, i l letve re-
konstrukcióit mutatja be. A tár-
gyakat egy interaktív időszalag 
egészíti ki. Ezen a látogatók ma-
guk választhatják ki tetszőlegesen az 
éveket, melyre kattintva a kiál l ított 

tárgyakat kiegészítő többletinfor-
mációk jelennek meg. A teremben a 
gyerekek számára játékos feladatok 
is találhatók, melyek elmélyítik a 
megszerzett tudást, és a kiállítás vé-
gére aktivitással vonják be ismét a 
kisebbeket. 

Az állandó kiállítás termeihez 
tartozik egy hatodik tér is, mely-
ben jelenleg kortárs művészeti al-
kotások láthatók, s a jövőben is eh-
hez hasonlóan, időszaki kiállítá-
soknak ad majd helyet.

Bódai dalma
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Nagykovácsiban, hatalmas erdő 
tövében gyönyörűen berende-
zett kastélya volt – írta Tisza 

István boldog éveiről 1923-ban közre-
adott kis könyvében Schmidt Henrik, 
aki 1901-től hat éven át házita-
nítóskodott Geszten. – Éveken át a tá-
jékára sem ment, minden szabad ide-
jét ősi geszti otthonában töltötte. 
A két település, Nagykovácsi és Geszt 
természeti adottságait, történetét, 
de gazdasági lehetőségeit tekintve is 
messzire esik egymástól. Bizonyos te-
kintetben azonban a Pest megyében, 
Budakeszi járásban levő nagyközség és 
a Békés megye sarkadi járásában fekvő 
helység erősen hasonlít egymásra: 
mind a kettő zsákfalu, és mind a kettő 
közepén a Tisza család kastélya maga-
sodik. Az 1832 és 1898 között élt Tisza 
Lajos – fiú utódja nem lévén – nem 
csak a Buda közelében lévő, szép kas-
télyt hagyta testvérbátyja, a tizenöt 

TISZA ISTVÁN NYOMDOKÁN

HATALMAS ERDŐ 
TÖVÉBEN 

éven át a miniszterelnöki székben he-
lyet foglaló Tisza Kálmán fiára, 
de grófi címét is. Azt az uralkodó által 
néki adományozott rangot, amelyet az 
1879-es szegedi árvíz után, a város új-
jáépítésének teljhatalmú kormánybiz-
tosaként kapott, mert a kor legjobb 
műszaki és városrendezési elvei sze-
rint, négy és fél esztendő alatt teljesí-
tette feladatát.

Tisza Lajos annak a jó nevű épí-
tésznek (1897-ben állami főépítész-
nek), Benedikty Józsefnek a tervei 
alapján bővíttette ki Nagykovácsi-
ban a vagy negyven-ötven évvel ko-
rábban vadászkastélynak szánt épü-
letet, akinek több látványos pest-bu-
dai objektum is tanúsítja architektusi 
képességeit. (Budán például az a Bem 
téri, műemléki védettség alatt álló 
épület, a Radetzky utászlaktanya, 
melynek lebontását városvédők lelkes 
csapata szinte az utolsó pillanatban 

akadályozta meg.) A külső formáját 
jószerint ma is Benedikty elképzelé-
sei szerint őrző épületen Tisza István 
– mondhatni – semmit sem változta-
tott. Ismereteink szerint csak három-
ezer kötetes könyvtárát költöztette a 
nagykovácsi kastélyba. A szépirodalmi 

Nagykovácsiban, tízhektáros telken áll egy, a – múlt heti számunkban bemutatott – geszti kúriánál 
vagy kétszáz négyzetméterrel nagyobb, klasszicizáló stílusát máig őrző épület, amelyet a száz 

esztendővel ezelőtt meggyilkolt Tisza István a nagybátyjától örökölt.

Az alápincézett, magas tetős, egyemeletes 
kastélyépület tízhektáros telken, 

ősfás parkban áll – szabadon
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Görgei Artúr úgy a cselekvés órájában, mint 
a nemes büszkeséggel elviselt, néma szenve-
dés hosszú korszakában. Küzdött, mint egy 
oroszlán, de midőn a küzdelem folytatásá-
nak céltalanságáról meggyőződött, habozás 
nélkül magára vette a befejezés egész ódiu-
mát, és tűrte, egyetlen szó nélkül a félreveze-
tett nemzet átkát és gyűlöletét.”

Tisza István tragikus halála után – és 
mert fiát alig egy héttel később a spanyol-
nátha-járvány vitte át a „túlsó partra” 

– három kiskorú unokája, Lajos 
Kálmán, József és Jolán örökölte a 
Nagykovácsi kastélyt és a hozzá tar-
tozó birtokot. Közülük később Tisza 
Lajos Kálmán élt huzamosabb ideig 
e szép vidéken. 1946-ban, mint oly’ 
sok hazátlanná váló honfitársunk-
nak, néki is menekülnie kellett. 
Lányának, Tisza Ilonának a vissza-
emlékezése szerint, mielőtt Nagyko-
vácsit elhagyták volna, a családfő 
meghagyta: a birtokon levő épületek 
az erdészek, vadászok gyerekeinek 
az oktatását szolgálják.

A kastély berendezési tárgyaiból 
egy kicsinyke faragott asztal kivéte-
lével semmi nem maradt. A három-
ezer kötetes könyvtár is eltűnt, ment-
hetetlenül. Az épületben 1945 után, 
nyaranta vagy a Vöröskereszt, vagy a 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság, 
vagy a Földművelési Minisztérium 
kiváltságosai pihentek. Volt, amikor 
pártiskola működött az épületben, 
erdészeti nevelőotthon és kollégium, 
mezőgazdasági szakképző intézet… 
És volt, amikor szórakoztató filme-
ket, szappanoperákat forgattak a 
parkban és a kastély falai közt…

Az épület hajdani gazdagságára az 
ezredfordulón már csak egy falépcső-
sor emlékeztetett. Meg a száz évesnél 
is öregebb ajtók, ablakok. Itt-ott fal-
festmény-maradványok is. A homlok-
zat legmagasabb pontján levő Tisza cí-
mer viszont minden időben a helyén 

műveket a földszintre, a biliárdszoba 
és a szalon szomszédságába, a történel-
mi tárgyú köteteket az emeletre, a 
grófi hálószoba közvetlen közelébe.

Elődjének, a birtok XVII–XVIII. 
századi uraságának, Wattay Jánosnak 
a Rákóczi-párti politikája is hozzáse-
gíthette, hogy első miniszterelnöksége 
idején az uralkodó előtt Rákóczi 
Ferenc és bujdosótársai hamvainak a 
hazahozatalát szorgalmazza. (Wattay 
János 1680-ban Thököly Imre segítsé-
gével szabadult ki a törökök fogságá-
ból, aligha írható tehát a véletlen szám-
lájára, hogy 1704-ben a Nógrád vár-
megyei nemesi felkelőknek ő lett az el-
ső kapitánya, majd pedig Pest-Pilis-Solt 
vármegye első kuruc alispánja. Sem 
az, hogy a kurucok számára lőport 
Nagykovácsiban gyártatott…) A ma-
gyar miniszterelnök bölcsen megfo-
galmazott javaslatára Ferenc József 
utasítása egykettőre meg is érkezett; 
az uralkodó 1904 áprilisában rendel-
te el a bujdosók hamvainak Törökor-
szágból való hazahozatalát.

Arról, hogy Görgei Artúr 1849 máju-
sában a nagykovácsi udvarházban ren-
dezte be főhadiszállását, a tábornokot 
visegrádi azilumában meg-meglátoga-
tó Tisza Kálmán és Tisza István a leghi-
telesebb forrásból értesülhetett. Tisza 
István így ítélte meg Görgei Artúr tet-
teit, Görgey Istvánnéhoz 1916. május 
24-én írt levelében: „Nagy ember volt 

A nagykovácsi kastély mai formájának kiépíttetője és első, állandó lakója, Tisza Lajos 
Szegeden, 1904 óta szobor alakban is látható. Az emlékmű talapzatánál a lakatosinasból lett 

művész, Fadrusz János „a munka hőseit” is megörökítette.

Tisza István síremlékének képe az Érdekes Újságból
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felújított kastély legfelső szintjénél 
kezdi az újjávarázsolt kúria bemuta-
tását. Ott, ahol az épület két bástya-
szerű kiemelkedése közti padlásteret 
– az eredeti épület arányait tisztelet-
ben tartva – XXI. századi színvonalú 
rendezvénytérré alakították. Az új te-
rem homlokzati oldala teljes felületen 
eltolható, fűthető üvegből készült, e 
megoldásnak köszönhetően bentről 
és kintről is hatásos látványt keltve. 
Nem lesz könnyű dolga annak az elő-
adónak, akinek e körpanorámás (tan)
teremben kell lekötnie ifjú hallgató-
sága figyelmét! De annak a cserkész-
parancsnoknak sem, akinek esetleg a 
példaértékű eleganciával és korhűség-
gel helyreállított kastély termein kell 
keresztülvezényelnie csapatát. Bálter-
men, könyvtár- és ebédlőtermeken, 
női szalonokon, pipatóriumon… 

A kastély előtt jókora kút, rajta év-
szám: MDCCCXXI (1821), mondják, 
az itteni nagy építkezések kezdetét 
jelzi. Káváján Teleki Pál főcserkész 
mondása. Istenhozzád helyett Nagy-
kovácsiból ezt viszem magammal: 
„Mindenkinek a maga helyén vannak kö-
telességei. És bármilyen kicsinyek legye-
nek, fontos, hogy jól végezzük azokat!”

Lőcsei GabrieLLa

maradt; a kastély szocialista urai reá-
pingált vörös csillaggal aktualizálták.

A két és fél milliárdos állami támo-
gatással felújított és 2018. május 27-én 
átadott kastélyt kívülről Janits Bélá-
nak, a Nagykovácsi Tisza István 
Nemzeti Kör elnökének a kíséreté-
ben tekintem meg. Belülről Szórád 
Előd, a Magyar Cserkészszövetség 
nagykovácsi területének a vezetője 
segít megcsodálni. Janits Béla első-
ként a kastély oldalfalára illesztett 
emléktábla-töredéket mutatja meg, 
az egyetlen történelmi jelentőségű 
rekvizitumot, amely Nagykovácsi-
ban, a Tisza család örökén a száz esz-
tendeje meggyilkolt Tisza Istvánt 
idézi meg. A 97 évvel ezelőtt fara-
gott, hófehér márványtábla – mint 
arról a korabeli Érdekes Újság is tu-
dósított: Kisfaludi Strobl Zsigmond 
díjnyertes alkotása – eredetileg a mi-
niszterelnökség budavári épületéhez 
tartozott. Az 1960-as években, a Far-
kasréti temetőben – omladékeltakarí-
tás közben – töredezetten, sárosan ta-
lálta meg valaki (név szerint L. Vajda 
István), s őrizte, óvta évtizedeken át. 

Szórád Előd a Cserkészszövetség 
mérnökirodája által készített kivite-
li és engedélyezési tervek alapján 

A lőtér fantomja és társai
Mire jók a természetrajzi gyűjtemé-
nyek? – teszi fel a kérdést a Magyar 
Természettudományi Múzeum gon-
dozásában, a honlapjukon megjelent 
blogbejegyzésekből készült válogatás. 
A választ érdekes, könnyed – olykor 
krimiszerű fordulatokkal előadott – 
írásokban kapjuk meg. Akárcsak az 
említett blognak, a kiadványnak is 
nagy erőssége a kiváló minőségű, a 
tudósi érvelést alátámasztó, jól kiegé-
szítő illusztrációk. Az izgalmas törté-
netek szellemes címadásaikkal pedig 
a figyelemfelkeltés remekei, s közben a 
tudomány sem csorbul – tanulhatnának 
belőle a bulvárlapok! A címlapon is sze-
replő bajszos halción elhíresült példáján 
– „A kutató fogott egy gyönyörű madarat, 
amelyet már vagy fél-
évszázada nem láttak 
a tudósok… Azután 
megölte és kipreparál-
ta.” – hangosan gon-
dolkodva a múzeum 
blogíró kutatóival, 
mi magunk is pálcát 
törhetünk.

Több történetet 
is ismertem a blogról már, kézbe 
véve a kötetet mégis az újdonság 
érzésével faltam ismét mindegyiket 
a nyomtatott formában. Én lennék 
régimódi, aki a Gutenberg-galaxison 
ragadt, csak a könyv formában elő-
adott tudománynak hisz? Avagy 
a kötet szerkesztői válogatták be 
a meggyőzés rejtett képességével a 
legjobb írásokat, azokat is egymás-
ra rímeltetve? Ki tudja? – nálam 
mindenesetre bejött ez a „termé-
szettudományi antológia” műfaj. 
Akárcsak a „Darázshiszti és darázs-
gyűjtemény” írás darázsfóbiától szen-
vedő alanyának a Hártyásszárnyúak 
Gyűjteményében tett látogatása, 
ahova a pszichológusa küldte el: „láto-
gasson meg egy rovargyűjteményt, ahol 
biztonságos körülmények közt szembe-
nézhet a félelmeivel”.  Alighanem pszi-
chológusi ajánlás nélkül is kedvet kap 
majd sok „természetfurkász” lélek, 
hogy a kötet olvasása után felkeresse a 
múzeum kiállításait vagy jelentkezzen 
az időként meghirdetett gyűjteményi 
látogatásokra, előadássorozatokra. 

aLbert VaLéria

Az emléktábla a kastély falán 
(JANITS BÉLA FELVÉTELE)

KÖNYVSAROK



ÓRAMUTATÓ

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/48  1519

A vizet a babilóniaiak már az 
i.e. XVI. században felhasz-
nálták az idő mérésére. Náluk 

egy agyagedényből csöpögött ki a víz, 
és az edény belsejében a csökkenő fo-
lyadékszint mutatta az időt. Később a 
kínaiak már a vízimalmokhoz hason-
ló, folyóvízzel forgatott kerékkel moz-
gattak egy csillagászati óratornyot. 

A kecskeméti időmérő szerkezet 
megvalósításának gondolata Hanga 
István órásmester fejében született 
meg, ugyanis egy vakáció alkalmával 

Rómában látott hasonló elven működő szép köztéri órát. 
A szerkezetet három hónap alatt a mester fia, Hanga 
Zsolt készítette el, így született meg bő két éve az ország 
első időmérő „vízórája”.

A Bácsvíz Zrt. kecskeméti ügyfélszolgálatán mutatja az 
idő múlását. Első pillantásra hagyományos ingaórának 
tűnik, de ha egy kicsit figyelmesebben szemléljük, látha-
tóvá válik a működése. A rendszer lelke egy középen gát-
tal elválasztott cső, ez a tetején, illetve a két végén nyitott 

IDŐMÉRŐ VÍZÓRA
A vízóráról legtöbbünknek a vízdíj jut eszébe, nem pedig egy időmérő eszköz. A kecskeméti 
vízszolgáltató ügyfélszolgálatán azonban még az időt is vízzel mérik, köszönhetően a város 

Hírös órásdinasztiája által készített vízmeghajtású ingaórának.

és a cső az inga szárához van rögzít-
ve. Úgy működik, mint egy mérleg-
hinta, a felülről befolyó víz először a 
billegő cső egyik felében gyűlik, 
míg a másikból kifolyik, majd for-
dítva. Ez a folytonos súlyáthelyező-
dés segíti fenntartani az inga moz-
gását. Az óra további szerkezeti ré-
szei megegyeznek a súlyhajtású órák 
felépítésével. Működéséhez persze fo-
lyamatos vízutánpótlás szükséges, ezt 
biztosíthatná akár egy természetes 
vízfolyás vagy az ivóvízhálózat is. 

A kecskeméti ügyfélszolgálaton egy kis kompromisszu-
mot kötöttek a víztakarékosság jegyében. A lefolyó vizet 
keringető szivattyúval juttatják vissza az óra fölé. 

A „vízórának” gyorsan híre ment, és sokan csak azért 
mennek be az ügyfélszolgálatra, hogy megcsodálhassák. 
Az elmúlt évben a konstancai (Románia) vízmű részére 
is rendeltek egyet, így tavasz óta már ott is ketyeg egy 
példány a különleges ingaórából.

SzűcS LáSzLó 
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ALenergy – Az Év Természet-
fotósa 2018 pályázatra 4063 
pályamű érkezett 294 fotós-

tól, nem volt tehát könnyű dolga a 
neves szakemberekből álló zsűrinek. 
Négy fordulóban értékelték a bead-
ványokat, az eredményhirdetést pe-
dig november 6-án tartották a Ma-
gyar Természettudományi Múze-
umban. Ekkor mutatták be Az év ter-
mészetfotói – Magyarország 2018 című 
kötetet, amely ezúttal is két nyelven, 
magyarul és angolul jelent meg.

Az év természetfotóiból rendezett 
kiállítás 2019. január 21-éig tart nyit-
va. Ezen a pályázat utolsó fordulójába 
jutott 125 kép tekinthető meg. Egy-
fajta beszélő képeknek is nevezhetjük 
ezeket, mivel QR-kódok is találha-
tók rajtuk, melyek segítségével a ké-
pek készítőit és a kép készítésének kö-

LENCSEVÉGEN AZ ÉLŐVILÁG

AZ ÉV 
TERMÉSZETFOTÓSA

A NaturArt – Magyar Természetfotósok Szövetségének 27 esztendővel ezelőtti megalakulása után az első 
feladatai között szerepelt, hogy pályázatot írjanak ki a magyar természetfotósok számára. A cél az volt, 
hogy összemérhessék tudásukat, képességeiket. Hamar kiderült, hogy az is fontos a jelentkezők számá-
ra, hogy a nagyközönségnek is bemutathatják alkotásaikat – és ezeken keresztül a természet csodáit. 

Daróczi Csaba: Fázisok – 
Napnyugtától napkeltéig – Helyezés: 1. díj

Pohl András: Nautilus – Élet a vízfelszín 
alatt kategória – Helyezés: Dicséretre méltó

Nagy Bertold: Délutáni pihenő –
Az Év Természetfotója 2018

rülményeit ismerhetik meg az érdek-
lődők. Ez a megoldás jó lehetőség a 
természet és a fotózás népszerűsítésé-
re is, hiszen a közösségi média fel-
használói elküldhetik ismerőseiknek, 
megoszthatják és kommentelhetik a 
képeket a világhálón. A megnyitó so-
rán is sokan szelfiztek és fotózkodtak 
a díjazottakkal a képek előtt.

Idén Potyó Imre nyerte a legmaga-
sabb természetfotós elismerést Ma-
gyarországon. Ő lett „Az Év Termé-
szetfotósa”. A fődíj egy Olympus 
OM-D E-M1MKII kamera és a hoz-
zá tartozó 4/300 mm teleobjektív 
volt. Érdekességként megemlítjük, 
hogy tavaly övé volt Az Év Termé-
szetfotója, s az akkor nyert eszközö-
ket használta az idei képek elkészíté-
séhez. Így lett az év természetfotójá-
ból az év természetfotósa.

2018-ban Az Év Természetfotója 
kitüntető címet a Délutáni pihenő 
című alkotás kapta, melyet Nagy 
Bertold készített. Ő a 220Volt  dí-
jat: egy tetszőlegesen összeállított 
és szabadon változtatható fotós 
felszerelés egy évig történő hasz-
nálatát kapja 1 millió 220 ezer fo-
rint értékben.

Ezek mellett sok más kategóriá-
ban is adtak át díjakat. Köztük a 
drónokról készített felvételekért, 
sőt volt egy „szabadfogásúnak” 
nevezhető kategória is. Ebben a 
minél hatásosabb, látványosabb, 
érdekesebb kép elkészítéséhez még 
szoftveres módosítások is megen-
gedhetők voltak. Igaz, ezekből 
nem lehetett az év természetfotó-
ja, arra tiszta, eredeti felvételekkel 
lehetett pályázni.
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FÓKUSZBAN A NYERTES

Potyó Imre felvételeivel gyakran találkozhatnak olvasóink az Élet 
és Tudományban. A Szegedi Tudományegyetemen végezett kör-
nyezetkutató jelenleg az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató In-
tézetben dolgozik tudományos segédmunkatársként. A megnyi-
tó után kértünk tőle egy rövid interjút.
– Mikor, milyen hatásra kezdett fotózni, és miért éppen a termé-
szetfotózást választotta?
– Már gyermekkoromban érdeklődtem a természet és főleg a ma-
darak iránt. Később az odakint átélt varázslatot meg akartam 
mutatni mindenkinek. Ezért egyre jobb felszereléssel jártam az 
erdőt, és egyszer csak elköteleződtem a műfaj iránt. Fontosnak 
tartom a szemléletformálást is, ezért jeles napokon, művelődési 
házakban, klubokban, iskolákban és egyéb rendezvényeken elő-
szeretettel mesélek látványos prezentációk keretében az élmé-
nyeimről. Ez egy életforma, egy megszállottság, egy belső tűz, 
egy késztetés.
– Mióta vesz részt a versenyen és milyen eredménnyel? 
– 2010-ben neveztem először a pályázatra. Akkoriban az volt a 
kívánságom, hogy valamikor egyszer, legalább egy alkotással 
szerepeljek ebben a bámulatos képi csokorban. 2012 óta ez az 
álmom minden évben teljesül, több képpel és dobogós, illetve 
kategóriagyőztes elismerésekkel is. Tavaly elnyertem Az Év Ter-
mészetfotója díjat az egyik éjszakai képemmel.  
– Mi alapján választ témát, helyszínt? 
– A természetfotósok azon emberek közé tartoznak, akik még is-
merik az évszakok múlását, illetve ezt nem csak abban mérik, 
hogy éppen meleg van-e, vagy hideg. Az adott témák legtöbb-
ször évszakhoz és meghatározott helyszínhez, élőhelyhez kö-
tődnek: vannak nagyon megmozgató, sok fotóst lenyűgöző ter-
mészeti jelenségek, mint például bizonyos fajok tömegrajzásai, 
vonulások vagy párválasztással kapcsolatos tevékenységek. 
Kora tavaszi virágok, az ősz festménye, jégkristályok, megannyi 
izgalmas dolog, amiből válogathatunk.

– A kiírásban az szerepel, hogy mini-
mum 7 megapixelesnek kell lennie a be-
adott kép felbontásának. Ezt már egy 
közepes okostelefon is  könnyen tudja. 
Mennyire szükségesek a mai termé-
szetfotós számára a milliós felszerelé-
sek, pláne, ha valaki nyerni is akar vele?
– Ez témafüggő, ugyanis ha nagyvadakat 
vagy kisebb-nagyobb madarakat szeret-
nénk cserkeléssel fotózni, akkor elenged-
hetetlen az igen erős telezoom vagy még 

inkább a fix gyújtótávolságú, fényerős, erős nagyítású, milliós teleop-
tika. Ezzel az aparáttal kellőképpen el lehet mosni az elő- és hátteret, 
lenyűgöző művészi hatásokat elérve. Ugyanakkor más témáknál nem 
kell a méregdrága felszerelés. Készült már az év természetfotója belé-
pőszintű vázzal és optikával, viszont az okostelefonok világa, illetve 
képérzékelője még messze van a cserélhető optikás DSLR-gépek 
színvonalától. Hiába csilliárd megapixelesek, valójában ez csak mar-
ketingfogás, a felbontásuk és minőségük a gyengébb érzékelők miatt 
messze nem adják az ebben a műfajban elvárható profi szintet.
– Mennyire érzi vízválasztónak ezt a díjat? Hogyan tovább? 
– A díjjal együtt járó egyedi szoborra tekintve csaknem megre-
meg a kezem. Ugyanis ez egy felelősség, egy feladat: további 
unikális témák művészi láttatására és természeti értékeink nép-
szerűsítésére sarkall, inspirál. 
Mindig keresem és szeretem az újat, a különleges hangulatok rabja 
vagyok. Gyakran hosszan kísérletezek egy-egy izgalmasabb téma ki-
dolgozásán, a hangsúly sokszor a szokatlan bemutatáson van!
Hamarosan megérkezik a tél, a hó. Meglepő módon ilyenkor, a havas 
erdőben is találkozhatunk rovarokkal, például 7-8 milliméteres téli 
szúnyogokkal vagy a jeges felszínen, gyönyörű jégkristályok között 
mozgó igen apró ugróvillásokkal. Ezek olyan témák, amelyek még a 
természetfotósok előtt is alig ismertek. Alkotásaimmal az életünket 
körülvevő, de sokszor mégis láthatatlan csodákat szeretném láttatni!

Trupka ZolTán

Potyó Imre: Március – Növények és gombák –
Helyezés: 2. díj

Füssi-Nagy Regő: Szárnyalás – Ifjúsági kategória
Helyezés: 1. díj

Potyó Imre, 
az Év természetfotósa 
(FOTÓ: RAVASZ BALÁZS)
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kis méretüknél fogva nagy reaktivi-
tást mutatnak, emellett jó elektro-
mos, mágneses és egyedi optikai tu-
lajdonsággal is rendelkeznek, így 
számos területen eredményesen fel-
használhatóak.  
– Milyen konkrét területeken vizs-
gálják őket?
– Ilyen lehet például a katalízis, orvo-
si diagnosztika, szenzorika stb. Az el-
múlt 2-3 évben kiemelt területet ké-
pez a katalizátorok fejlesztése mellett 
ezen anyagok optikai bioszenzorként 
történő felhasználásának vizsgálata. 
Olyan nanoméretű szenzorrendsze-
rek előállításán dolgozunk, amelyek 
alkalmasak lehetnek az emberi szer-
vezet számára toxikus ionok vagy 
biomolekulák szelektív és gyors azo-
nosítására. A biomolekulák közül 
elsősorban azokat tanulmányoz-
zuk, amelyek a központi idegrend-
szer betegségeivel hozhatók kapcso-
latba. A sok embert érintő Hunting-
ton-kór vagy a szklerózis multiplex 
kutatása során igazolták, hogy ezen 
betegségek kialakulásakor bizonyos 
molekulák mennyisége az agyvíz-
ben és a vérszérumban megemelke-
dik a normál érték sokszorosára. 

Olyan szenzorok fejlesztésén dolgo-
zunk, amelyek ezeknek a molekulák-
nak a gyors és szelektív kimutatására 
szolgálhatnak. Ha az aranytartalmú 
fluoreszcens szenzoraink kölcsönha-
tásba kerülnek a detektálni kívánt cél-
molekulákkal, akkor a fluoreszcens 

– Hogy került kapcsolatba az arany-
nyal mint a gyógyítást segítő elem-
mel?
– A kémia iránti érdeklődésem már 
az általános iskolában kezdődött, 
2006-ban szereztem vegyész diplo-
mát a Debreceni Egyetemen „kiváló 
hallgatóként”. A PhD doktori foko-
zat megszerzését követően 2010-ben 
csatlakoztam a Szegedi Tudomány-
egyetemen Dékány Imre akadémi-
kus által vezetett MTA-SZTE 
Szupramolekuláris és Nanoszerkezetű 
Anyagok Kutatócsoporthoz. Magyar-
országon az elsők között kezdtünk 
el foglalkozni a nanoszerkezetű 
anyagokon belül a méretszabályo-
zott nemesfém kolloidok fizikai-ké-
miai tulajdonságainak széleskörű 
feltérképezésével. A kutatási terüle-
tet azóta szélesítettük: egy 6-7 fős 
csoporttal közösen dolgozom a 
nanoméretű aranytartalmú anyagok 
minél több területen történő felhasz-
nálásának vizsgálatán. 
– Mit „tudnak” ezek az anyagok, 
amiért érdemesek a kutatásra? 
– Természetesen nem a tömbaranyra 
kell gondolni. A nanométeres mérettar-
tományba sorolható aranyrészecskék 
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Az aranyról a legtöbb embernek nem a gyógyítás jut 
eszébe. Pedig Csapó Edit a Szegedi Tudományegyetem 
adjunktusa ilyen irányú kutatásaiért kapta meg nemré-
giben a L’Oréal és az UNESCO A nőkért és a tudományért 
díját. A fiatal szakember csoportjával azon dolgozik, 
hogy nemesfémtartalmú nanoméretű szenzorokkal derít-
sen fel kezdődő betegségeket az emberi szervezetben.

ÚTMUTATÓ 
ARANYSZENZOROK

Különböző alakú arany nanorészecskéket 
tartalmazó vizes diszperziók fotói (A); 

200-300 nm átmérőjű arany nanorészecskék 
pásztázó elektronmikroszkópos felvétele (B); 
a szenzorként működő kék fluoreszcenciájú 
arany nano–klasztereket tartalmazó minta 

UV-lámpa alatt készült felvétele a detektálás 
előtt és után
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jól ismert, de Magyarországon nem 
mondható intenzíven kutatott terület-
nek. Különösen a fluoreszcens tulaj-
donságú arany nanoszerkezeteknek a 
szenzorikai vagy fluoreszcens képalko-
tásban betöltött lehetséges szerepének 
tanulmányozása ilyen. 

Fontos számomra, hogy együtt dol-
gozhatok több fiatal munkatárssal, akik 
elfogadnak és közösen oldjuk meg a 
nap, mint nap felmerülő kisebb-na-
gyobb problémákat. Az elmúlt tíz év-
ben, beleértve a gyermekvállalás miatt 
otthon töltött másfél évet, közel 50 tudo-
mányos publikációt sikerült megjelen-
tetni, amire büszke vagyok. Néhány év-
vel ezelőtt volt már mélypont az életem-
ben, mert nem úgy jöttek az eredmé-
nyek, ahogyan szerettem volna, ez vissza 
is vetette a kutatási intenzitást. Ennek 
ellenére nem adtam fel, dolgoztam 
kitartóan és tanulságos mára, hogy 
nem szabad feladni a kitűzött célokat, 
mert egyszer eljön majd a várva várt si-
ker és elismerés.    
– Akkor ez a díj egyfajta visszaiga-
zolás is az ön számára?
– Azt hiszem, igen. Nagyon meg-
tisztelő számomra, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia akadémiku-
saiból álló zsűri ebben az évben úgy 
döntött, hogy ezt az igen nívós ösz-
töndíjat a 35 év alatti életkor kategó-
riában én nyerhettem el. Már a díjra 
való jelölés is megtisztelő volt, és bele 
se mertem gondolni, hogy már első 
évben el is nyerhetem. Elismerésre 
mindenkinek szüksége van, hiszen az 
mindig egy megerősítést ad a kutató-
nak – ahogyan nekem is –, hogy ami-
vel foglalkozik és azt, ahogyan végzi, 
mindenképpen megéri folytatni, ese-
tenként még nagyobb intenzitással.
– Ön a L’Oréal és az UNESCO 
díját kapta. Hogy látja, van különb-
ség nő és férfi között tehetség, kuta-
tói kreativitás tekintetében?
– Sok tehetséges női és férfi kutatót 
ismerek a szakterületemen, de talán 
természettudományos téren a férfiak 
nagyobb számban képviseltetik ma-
gukat, hiszen a nők esetében a gyer-
mekvállalás és az anyai szerep kissé 
„lassítja” a kutatói pályán történő 
előrehaladásukat. Kvalitásban vagy 
kreativitásban nem nagyon tudok 
különbséget tenni egy tehetséges és 
ambiciózus nő vagy férfi között. 

Trupka ZolTán

A téma rendkívül fontos, hiszen a 
szennyezett gabonanövényekből élel-
miszer készül és azok, ha bekerülnek 
az emberi szervezetbe például pék-
áruk, gabonapelyhek, müzli stb. for-
májában, akkor daganatos elváltozá-
sok kialakulásához vezethetnek. A si-
keres eredményeket szabadalmi olta-
lom is védi, de a tényleges alkalmazás 
még várat magára. 
– Más témában is kutat?
– Közel 4 éve foglalkozom olyan mo-
lekuláris kölcsönhatások tanulmányo-
zásával is, ahol megérteni szeretnénk, 
hogy egy gyógyszermolekula, ha be-
kerül az emberi szervezetbe milyen fe-
hérjékkel, enzimekkel vagy recepto-
rokkal és hogyan lép kölcsönhatásba. 
Az eredmények a már említett, főleg 
idegtudományi kutatásokban releváns 
rendszerek molekuláris mechanizmu-
sának alaposabb megértéséhez járul-
nak hozzá. Akkoriban indítottuk el a 
kolloidális gyógyszerhordozó rendsze-
rek fejlesztésére irányuló kutatásainkat 
is, ahol egy gyógyszermolekula szer-
vezeten belüli célzott helyre történő 
szállításának, illetve a hatóanyag idő-
ben szabályozott leadásának meg-
valósítására tervezünk nanoméretű 
hatóanyag-szállító rendszereket. 
– Alapkutatást végez, amely már 
csak jellegénél fogva is hosszú éve-
kig tart. Ezek az eredmények mel-
lett mindig vannak hullámvölgyek 
is. Mire a legbüszkébb és mi az, ami 
nehézséget okozott? 
– Ha visszatekintek az elmúlt tíz év-
re, akkor talán nem egy konkrét 
eredményre vagyok büszke, hanem 
arra, hogy olyan területen dolgozok, 
amely bár nemzetközi viszonylatban 

szenzor „nem vi lágít tovább”. 
Ez a rendszer egyfajta gyorstesztként 
működhet abból a célból, hogy me-
lyik embertől vett mintát érdemes to-
vább analizálni, és melyiket nem.  
– Hol tartanak a kutatásban és mi 
kell ahhoz, hogy eljárás legyen belőle? 
A szenzor még csak laboratóriumi 
körülmények között, lombikban mű-
ködik, a vizsgált molekulákat pedig 
mesterségesen hozzuk létre vagy ke-
reskedelmi forgalomból szerezzük be. 
Olyan mérési körülményeket állítunk 
be, hogy a lehető legjobban model-
lezzük az emberi szervezeten belüli 
kémiai környezetet. Ahhoz, hogy ez 
a szenzor vagy ennek továbbfejlesz-
tett változata működjön a szerveze-
ten belül is, még sok kísérlet és anyagi 
forrás szükséges. Orvoskollégákkal 
folyamatosan együttműködve azon 
dolgozunk, hogy a szervezeten belül 
ezek az anyagok ne váltsanak ki mel-
lékhatásokat, illetve a szervezetből 
történő eltávolításuk is megoldott le-
gyen. Nemrégen alakítottunk ki 
olyan infrastrukturális hátteret, hogy 
emberi agyvízben is dolgozhatunk, 
jelenleg a szklerózis multiplex beteg-
ség területén vizsgálódunk.
– Úgy tudom, szabadalma is van 
ezen a területen. 
– Valóban. A kutatócsoportban né-
hány évvel ezelőtt egy uniós pályázat 
keretein belül egy új méréstechnika 
kidolgozásán fáradoztunk. A gabo-
nanövényekben megtalálható, pe-
nészgombák által termelt karcinogén 
hatású aflatoxin–származékok kimu-
tatására kíséreltünk meg egy új arany-
tartalmú anyagot és egy lehetséges 
méréstechnikai megoldást találni. 

Csapó Edit munkacsoportja
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Decemberben, a téli napfordulóhoz közeledve igen 
rövidek a nappalok és egész hosszúra nyúlnak a 
fagyos éjszakák. A Nap járása 21-én fordul, 
vagyis ettől a naptól kezdve újra közeledik 
az ekliptikához. A hónap közepén este hat 
óra tájékán beköszönt a teljes sötétség. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget decem-

ber 15-én este 21 órakor!

Nyugati-északnyugati irányban még búcsút vehetünk a Nagy 
Nyári Háromszög két fényes csillagától: a látóhatárhoz leg-

közelebb az Altair látszik a Sas csillagképben, kicsit magasabban 
a Deneb a Hattyúban. A Deneben keresztül húzódik a Tejút sávja, 
amely majdnem épp a fejünk felett álló W alakú Kassziopeia felé 
folytatódik. Délnyugat felé, de még egész magasan látjuk a Pegazus 
csillagkép nagy négyszögét, melynek bal felső csillagából indul ki az 
Androméda csillagkép három tagból álló íve. A középső csillaga felett keres-
hetjük sötét helyről az Androméda-galaxis halvány foltját. A Pegazus és az 
Androméda alatt van a Halak, míg az Androméda íve alatt található két kis méretű 
és jelentéktelennek tűnő csillagkép: a Háromszög és a Kos. Délkeleten már felkelt a téli 
égbolt egyik legfeltűnőbb csillagképe, az Orion, amelynek fényes csillagok alkotta jel-
legzetes alakját könnyű észrevenni. Legfényesebb csillaga a vöröses színű Betelgeuse 
(a felénk néző Orion jobb válla), a Napunknál több százszor nagyobbra fújódott vörös 
óriáscsillag. A csillagkép közepén helyezkedik el a három, egyvonalban álló csillag 
alkotta „öve”, amelynek irányát jobb kéz felé meghosszabbítva a Bika csillagképhez 
jutunk. Legfényesebb csillaga a narancsos színű Aldebaran, melyet a régi magyarok 
„Bujdosók Lámpásának” neveztek. Körülötte helyezkednek el V alakban a Hyadok 
nevű közeli nyílt csillaghalmaz tagjai. Az Aldebarantól északnyugatra apró csillagcso-
portot látunk, amelynek csillagai egy apró szekérformát alkotnak. Ez a Fiastyúk, egy 
több száz csillagból álló  nyílthalmaz. A keleti horizont felett alacsonyan ott pislog a 
Procyon, a Kis Kutya csillagkép legfényesebb csillaga, kicsit magasabban az Ikrek 

A csillagos ég 2018. 
december 15-én 

21:00-kor

TUDTA-E?

A Mimas a Szaturnusztól számított első nagyobb hold, amely a gyűrűrendszer 
külső részén kering a bolygó körül. Keringése kötött, így a hold mindig ugyanaz-
zal a felével fordul a bolygó felé, ugyanúgy, ahogy a Hold is a Föld felé. A Mimas 
gömbölyű hold, de nem tökéletes gömb: ez a jeges égitest körülbelül 30 kilomé-
terrel hosszabb, mint amilyen széles. Felszínét csésze alakú, mély becsapódási 
kráterek borítják. A 20 kilométernél nagyobb átmérőjű kráterek közül többnek 
van központi csúcsa. A Herschel-kráter messze meghaladja a többit, ez a hold 
legszembetűnőbb alakzata. Mintegy 130 kilométer átmérőjű, csaknem 10 kilomé-
ter mély, és kiemelkedő, központi csúcsa van. Ha a krátert létrehozó becsapódó 
test kicsit nagyobb lett volna, a holdat is kettészakíthatta volna. A krátert William 
Herschel csillagászról nevezték el, aki a Mimast 1789. július 18-án fedezte fel. 
Ez a Szaturnusz hatodik felfedezett holdja volt, és a Herschel által felfedezett 
két hold közül az első. A Mimas is egy titánról kapta a nevét, csakúgy, mint a 
legkorábban felfedezett Szatunusz holdak. 

két legfényesebb csillaga: a Castor és a Pollux. Az Ikrektől északnyugatra látszik a 
Szekeres ötszög alakú csillagképe, legfényesebb csillaga a Capella. Az egyik legismer-
tebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölszekeret most majdnem az északi 
horizont felett alacsonyan láthatjuk, rúdja a horizont felé konyul.
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A Merkúr a hónap folyamán napkelte előtt kereshető a délkeleti látóhatár közelében. 1-én 
már 50 perccel kel a Nap előtt, láthatósága villámgyorsan javul. A hónap közepén kerül 
legnagyobb nyugati kitérésbe. Ekkor két órával kel korábban, mint a Nap, idei legjobb lát-
hatóságát adva. A hónap legvégén is még több mint egy órával kel napkelte előtt. A Vénusz 
magasan ragyog a hajnali délkeleti égen, kiváló észlelési lehetőséget biztosítva. A hónap 
első napján éri el maximális fényességét, néhány napig a nappali égen is láthatóvá válik. 
A hónap elején három és fél, a végén három órával kel a Nap előtt. Fényessége -4,9 mag-
nitúdóról -4,6 magnitúdóra csökken december végére. A Mars előretartó mozgást végez 

a Vízöntő, majd a Halak csillagképben. Az éjszaka első felében látható a délnyugati ég 
alján, éjfél körül nyugszik. Fényessége 0,5 magnitúdóra csökken. A Jupiter előretartó 

mozgást végez a Skorpió, majd a hónap közepétől a Kígyótartó csillagképben. A 
hónap közepétől már újra kereshető napkelte előtt a délnyugati égen, ragyogó fénye 
nagyban megkönnyíti a megtalálását. Fényessége -1,7 magnitúdó. A Szaturnusz 
felkeresése a hónap elején még megkísérelhető napnyugta után. Folytatja előre-
tartó mozgását a Nyilas csillagképben, fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz az 
éjszaka nagyobb részében kereshető, hajnalban nyugszik. A Neptunusz az esti 
órákban figyelhető meg a Vízöntő csillagképben, késő este nyugszik.

*
E havi űrkutatástörténeti megemlékezésünk nem is szólhatna másról, mint az 

éppen 50 évvel ezelőtti Apollo-8 küldetésről. Fél évszázada már annak, hogy az 
első emberek a Hold közelébe kerültek, majd fél évvel ezt követően a felszínére is 

leszálltak. Az eredeti tervek szerint az Apollo-8 küldetésen a holdkompot repülték 
volna be az űrhajósok, ám a fejlesztés késése, valamint a szovjet holdprogram 

előrehaladása miatt merész lépéssel egy későbbi küldetést hoztak előre, és eredeti 
céljait elvetve, a hajót a Hold elérésére küldték. A NASA úgy döntött, hogy az Apollo-8 

1968 karácsonyán repülje körül a Holdat, s ezzel még egy elsőséget sikerül megszerez-
niük a szovjetek előtt. Az űrhajó december 21-én emelkedett a magasba Frank Borman, 
Jim Lovell és Bill Anderson űrhajósokkal a fedélzetén. Ez volt az első alkalom, amikor a 
Saturn-V hordozórakéta emberekkel szállt fel. A NASA szerencséjére a küldetés szinte 

teljesen zökkenőmentesen zajlott, hatása a kíváncsian figyelő világra csaknem ugyanak-
kora volt, mint néhány hónappal később Armstrong és Aldrin Holdon tett első lépéseinek. 
A legénység húsz óráig keringett a Hold körül, és főként a lehetséges holdi leszállóhelyek 
fényképezésével foglalatoskodott. Ezenkívül, szintén elsőként az űrhajózás történetében, 
több ízben adtak élő tévéadást az űrhajósok az űrből, köztük a legnagyobb hatást keltő 
karácsony esti adással, melyben mielőtt az egész világnak boldog karácsonyt kívántak, a 
Teremtés könyvéből idéztek: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet...”. 1968 kará-
csonyán az Apollo-8 legénysége lett az első, akik láthatták a Földet felkelni a Hold egén 
és érzékelhették törékeny bolygónk magányosságát a tér végtelenjében. Az Apollo–8 
így válhatott a legtöbb elsőséget besöprő küldetéssé: űrhajó először érte el a második 
kozmikus sebességet, űrhajósok először álltak pályára egy másik égitest körül és szintén 
elsőként hagyták el ezt a pályát. A legénység tagjai láthatták először saját szemükkel a 
Hold túloldalát és szintén ők látták először bolygóként a Földet. 

L. H.

Az Apollo-8 küldetés 
hivatalos NASA- 

emblémája

Az egyik leghíresebb Apollo-8 fénykép: Földfelkelte, 1968. december 24-én

Az Apollo-8 
legénysége
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN
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Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban küldje az eltud@
eletestudomany.hu címre, és a tárgyrovatba írja: ét-galéria. Jutalma a 
„kiállításban” megnyilvánuló elismerés. A hónap képe 5000 Ft díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 

T öpreng a szerkesztő is hernyómódra az idő elfo-
gyott snidlingszálán. Néhány idei képet még la-

pozgat-latolgat, beküldőjét ne várassa tovább. A türe-
lem ama rózsája is elhervadt a fagyban, de remélhető-
leg a tűzlétra befűtéskor a helyére került. Keressük a 
melegséget. Hüllőink védett zugokban hibernált 
álomba merültek, a gyönyörű tekintetű szemük körüli 
aranyfények már a karácsonyi vásárok díszein csillog-
nak. Az ünnepi konyhában is játszik-e majd a szakács? 
A karácsonyfa alatt C–50-es zakatol-e majd? Vagy va-
lami rokona, s taníthatjuk a kicsiknek a nótát:  „…száll 
a 424-es, /mert az én papám a fűtő / Előre, sohase 
hátra, /előre, sohase hátra, /de jó, hogy nem vagyok 
árva...” (Cseh Tamás – Bereményi Géza: Désiré apja)

H. J.



2018/48  Él e t É s  tu d o m á n y   1527

5

43

1. Gáspár V. Csaba (Piliscsaba, gasparcsa@gmail.com) – 
Kis mozdony a nagy erdőben – Egy októberi hétköznapon jártam az erdőt, ami-
kor általában nem közlekednek vonatok a Szob–Nagybörzsöny szakaszon. Füstös-
forrás megállóhelyen az uzsonnámat fogyasztottam, váratlanul megjelent a kanyarban 

ez a C-50-es mozdony az őszi színekben pompázó fák között.

2. Naszek Norbert (naszeknorbi@gmail.com) – Merre tovább? – 
A metélőhagymánkon próbált közlekedni. 

3. Sterk Pál (Budapest, vbkinizsi@freemail.hu) – Tekintet 

4. Gulyás Gábor (Budapest, gl.gulyas@gmail.com) – Lassú munkához idő kell –  
A kertünkben vízbekötő vezetéket cseréltek, és keletkezett egy 40 centiméter magas 
sánc. Néhány hét múlva esedékes lett a ház tűzlétrájának cseréje. Az iparos leszállított 
két 6 méteres létrát, és a sánc tetejére fektette. Aztán … valami elkaszabolt gyökérda-

rabka megkötött, kihajtott …

5. Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upcmail.hu) – Almamosoly

6. Bodnár Tamás (Encs, thomasphoto@mailbox.hu) – Tekintet – 
Nem mondhatnám, hogy türelmes volt, a fotózás alatt igencsak forgolódott, 

de az eredmény mégis időtlen hangulatú.

6
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LogIQs
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3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Nagy Szilvia feladványa

Megoldás: 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Lőre

(A bal oldali szót a középső szó első szótagjával, valamint a közép-
ső szó második szótagját a harmadik szóval összeolvasva értel-
mes szavakat kapunk. Az alsó sorban: szel-lő, re-szel. De elfogad-

ható megoldás például az elme szó is.)

3. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: 30 
(A bal oldali és a jobb felső számok 

összegét szorozzuk a jobb alsó számmal.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-
adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések 
tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek 
egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-
sére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat 
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, brili-
áns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

A játéktábla kérdőjelei négy színt rejtenek. (A négy szín közt lehet-
nek azonosak is.) A sorokban látható színek a helyes színekre és 
helyükre vonatkozó tippeket mutatják. A tippek pontosságát a sötét 
és világos oszlopban értékeljük. Sötét oszlop: a helyesen választott, 
és jó helyen jelölt színek száma.  Világos oszlop: a helyesen válasz-

tott, de rossz helyen jelölt színek száma.
Milyen sorrendben állnak az elrejtett színek?

Melyik szólás olvasható össze a betűkből, ha a kerítés léceit meg-
felelő sorrendbe áthelyezzük?

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?



A varázstoll

Létezik egy különleges toll, melynek 
semmiféle extra funkciója nincsen – 
mégis, ha valaki ezzel írja meg a 
matematikadolgozatot, könnyen le-
het, hogy lényegesen jobb ered-
ményt ér el, mintha másmilyen író-
szert használna. Lehetséges ez? Alig-
hanem minden racionálisan gondol-
kodó ember azonnal rávágja, hogy 
ez képtelenség, legfeljebb a mesében 
létezhet ilyen varázstoll.

A valóság azonban nem mindig 
követi észszerűnek tűnő elvárásain-
kat, ilyen teljesítményfokozó toll 
ugyanis létezik, sőt ami azt illeti, 
környezetünk tele van efféle „dop-
pingtárgyakkal”. Mindez talán rej-
télyesen hangzik, ám azonnal ért-
hető lesz, ha áttekintjük Ji Kyung 
Park és Deborah Roedder John kísér-
letét, melyről a Journal of Marketing Research című fo-
lyóiratban jelent meg beszámoló. Meglehetősen egysze-
rű kísérletről van szó: a kutatók mintegy nyolcvan egye-
temistát kértek meg különféle kérdőívek és feladatso-
rok kitöltésére. A diákok felének a munkához egy 
teljesen egyszerű, hétköznapi tollat adtak, a többieknek 
viszont egy olyat, melyet a világ egyik legtekintélyesebb 
műszaki egyeteme, a Massachusetts Institute of Technology, 
vagyis az MIT emblémája díszített. A tesztek között 
volt egy 30 feladatból álló felmérő is, mely a résztvevők 
általános matematikai ismereteit vizsgálta. És megtör-
tént a „csoda”: akik az MIT tollával írták meg a matek-
dolgozatot, azok közül sokan lényegesen jobb ered-
ményt értek el, mint azok, akik átlagos tollal dolgoztak.

Azonban nem mindenkire hatott doppingszerként a 
híres egyetem emblémája, és a kutatók azt is meg tud-
ták állapítani, ki volt fogékony erre a mozzanatra. Egy 
kérdéssorral ugyanis felmérték, a résztvevők közül ki 
hogyan vélekedik az egyéni tulajdonságok, képességek 
alakíthatóságáról. Az emberek e tekintetben kétféle 
álláspont valamelyikéhez állnak közelebb. Az egyik 
felfogás szerint mindenkire jellemzőek bizonyos alap-
vető vonások, és ezek az élet során nemigen változtat-
hatók. Mások viszont éppen úgy gondolják, hogy ön-
fejlesztéssel, képzéssel bárki tud változtatni tulajdonsá-
gain. Ez utóbbiak a jó teljesítmény eléréséhez nélkülöz-
hetetlen önbizalmat, magabiztosságot saját magukból 

merítik, úgy érzik, a sikerhez saját erőfeszítéseik révén 
juthatnak közelebb. Aki viszont nem nagyon hisz az 
önfejlesztésben, az kapva kap az olyan külső hatáso-
kon, melyeket magabiztosságának erősítésére használ-
hat fel. És pontosan ezek voltak azok az emberek, 
akiknek lendületet adott, hogy az MIT tollát tartják a 
kezükben. Ez erőt, önbizalmat adott nekik, ami köz-
tudottan javítja a teljesítőképességet.

Nem véletlen, hogy erről a kísérletről egy marketing 
szaklapban jelent meg cikk. Ugyanis a marketing egy 
nagyon fontos jelenségéről van szó: egy márka imázsa, 
a „márkaszemélyiség” gyakran átsugárzik a termék 
használójára, és megváltoztatja az illető önmagáról való 
vélekedését. Park és Roedder ezt egyébként egy másik 
kísérletben is kimutatta: azok a sportolók, akik ugyan-
azt a csapvizet olyan pohárból itták, melyen egy neves 
sportital neve állt, jobban teljesítettek, mint akik felirat 
nélküli pohárból ittak – noha mindenki pontosan tudta, 
hogy csak egyszerű vizet iszik. A márkaszemélyiség át-
vétele – mint azt a varázstollas kísérlet is jelezte – egy 
kicsit megváltoztatja az embert, például javítja a teljesí-
tőképességét. Természetesen egyetlen termék sem ru-
házhatja fel új tulajdonságokkal a fogyasztóját, de arra 
képes lehet, hogy a felhasználó személyiségéből előhívja, 
felszínre hozza azokat a vonásokat, melyek összhang-
ban állnak a márka imázsával.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Szupererő (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kínai holdszondák  
a láthatáron

A Hold az űrkutatás elfeledett el-
sőszülött gyermeke. Az Apollo-

program idején mindenki vele fog-
lalkozott, aztán eltelt pár év, és a lai-
kusok (és a pénzt adó politikusok) 
számára unalmassá vált. Azt hihet-
jük róla, hogy már úgy ismerjük, 
mint a tenyerünket. Ám mi sem áll-
hatna távolabb a valóságtól: vannak 
részei, amelyeket annyira sem isme-
rünk, mint a hátunk közepét.

Például még sohasem szállt le em-
ber alkotta tárgy a Hold túlsó olda-
lán. Ez csakhamar megváltozhat, 
hiszen decemberben fog felbocsáta-
ni a kínai űrügynökség egy szondát, 
amelynek pontosan ez lesz a dolga. 
Ezzel Kína, ha sikerrel jár, végre 
űrkutatás-történeti tettet hajthat 
végre, amivel dicsőséget szerezhet, 
és felzárkózhat a területet a kezde-
tektől uraló Egyesült Államok és 
Szovjetunió (Oroszország) mögé. 

jelölték ki. A medence 2500 kilo-
méter átmérőjű, legmélyebb pontján 
pedig 8,2 kilométer mély. 

A küldetésnek némi magyar vonat-
kozása is van, hiszen a medencén belül 
a leszállás pontos helye a 186 kilomé-
ter átmérőjű Von Kármán-kráter lesz, 
amelyet Kármán Tódorról neveztek el. 
A medence főként azért érdekli az űr-
kutatókat, mert feltételezéseik szerint a 
hatalmas krátert kialakító becsapódás 
egészen a Hold köpenyéig lehatolt, és 
így a köpeny anyagai is a felszínre kerül-
hettek. A medence vizsgálatával ezáltal 
a Hold mélyére nyerhetünk bepillantást.

Kannibál kobrák

A kobrák nemcsak az emberre néz-
vést tartoznak a legveszélyesebb 

kígyók közé. A herpetológusok köré-
ben köztudott, hogy rendszeresen fo-
gyasztanak más kígyókat is. Pontosab-
ban eddig úgy tudták a kutatók, hogy 
más fajba tartozó kígyókat esznek meg 
előszeretettel, a kannibalizmus (vagyis 
az azonos fajhoz tartozó állatokkal való 
táplálkozás) gyakorlatilag ismeretlen 
volt körükben. Ha mégis előfordult 
egy-egy anekdotikus eset, azt a szak-
emberek többsége a ritkán előforduló 
extrém körülményeknek, például a 
szélsőséges éhezésnek tudta be.

Úgy tűnik azonban, hogy e feltéte-
lezés téves lehet, minthogy dél-afri-
kai zoológusok arról számoltak be a 
minap az Ecology című folyóiratban, 
hogy az országban élő kobrák, kü-
lönösen a sárgás színezetű fokföldi 
kobra táplálékbevitelének jelentős 
része származik a fajtársaiból – 
vagyis, hogy ők maguk a táplálék.

Bryan Maritz és munkatársai, a Nyu-
gat-fokföldi Egyetem herpetológusai 
éppen a Kalahári-sivatagban kutat-
tak kobrák után, mivel a forráshasz-

zetességeiket. Egyszer csak rátaláltak 
két hím fokföldi kobrára, amelyek-
ről először azt gondolták, hogy csak 
egy nőstényért verekednek. A csata 
végén azonban már csak egy – jólla-
kott – kígyó maradt a csatatéren. Őt 
azonnal rádióadóval szerelték fel, és 
elnevezték Hannibalnak.

Egy másik, jövőre útjára indítandó 
szonda pedig 1976 óta először hold-
kőzeteket fog hozni a Földre.

Más országok is újra egyre inten-
zívebb érdeklődést mutatnak kísérő 
égitestünk iránt. Az indiai űrügy-
nökség, illetve izraeli és német ma-
gáncégek is robotszondákat tervez-
nek indítani 2019-ben a Holdra. A 
NASA pedig 2023-tól kezdve elő-
ször a Hold körül pályára álló, majd 
az évtized végén leszálló emberes 
küldetéseket is indítana.

A néhány héten belül induló 
Chang’e-4 misszió (amelyet a kínai 
holdistennőről neveztek el), egy lan-
doló és egy belőle kigördülő mozgó 
egységből (roverből) fog állni. Ezek 
az eszközök nem újak, hiszen az 
előző, Chang’e-3 küldetés tartalék 
szondáiként építették őket, és eddig 
a raktárban porosodtak. A mostani 
küldetés leszállóhelyeként a Hold leg-
ősibb ismert, becsapódáskor létrejött 
felszíni képződményét, a túloldalon 
lévő Déli-sark-Aitken-medencét 

nosításukat vizsgálták. E munka ott, 
Dél-Afrikában nem csupán alapku-
tatásnak tekinthető, mivel e kígyók 
jelentős veszélyt jelentenek a háziálla-
tokra és az emberre is. Így rendkívül 
fontos pontosan megismerni táplál-
kozásukat, területhasználatukat és 
általában a viselkedésökológiai jelleg-

Fokföldi kobra, amint éppen egy másik fokföldi kobrát eszik 
(FOTÓ: BRYAN MARITZ/UNIVERSITY OF WEST CAPE)

A Chang’e-4 rover fantáziarajza 
(FORRÁS: CASC)
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A szondán három kamera, egy infra-
vörös spektrométer és két, a talaj mé-
lyére hatoló radar fog üzemelni. Ezek 
mellett egy svéd építésű berendezés azt 
fogja vizsgálni, hogy a Napból érke-
ző töltött részecskék hogyan hatnak 
kölcsön a Hold felszíni kőzeteivel, egy 
német eszköz pedig a sugárzási kör-
nyezetet vizsgálja majd, amely fontos 
információt szolgáltathat a jövőbeli 
emberes küldetések számára. A talán 
legérdekesebb kísérlet keretében pedig 
növénymagvakat és rovarpetéket fog 
a szonda a Holdra vinni, hogy meg-
vizsgálja, képesek-e ezek a holdi kör-
nyezetben kihajtani, illetve kikelni.

Minthogy a Chang’e-4 a Hold sötét 
oldalán fog landolni, a közvetlen rá-
dióösszeköttetés nem lesz lehetséges 
közte és a Föld között. E problémát 
kiküszöbölendő a kínai űrügynökség 
már idén májusban hold körüli pályá-
ra állított egy műholdat, a Quequaót, 
amely kapcsolatot teremt a szonda és 
az irányítóközpont között.

K. M.

állapota azonban erősen afelé mutat, 
hogy a kráter a grönlandi jég megje-
lenése után, de a legutóbbi jégkorszak 
vége előtt keletkezhetett.

A kráterre először 2015 júliusában 
figyeltek fel a kutatók Grönland 
jég alatti felszínének térképezése 
során. Korábban nem észlelt, hatal-
mas, kör alakú mélyedést találtak a 
Hiawatha-gleccser alatt, amely az 
észak-grönlandi jégmező peremén 
helyezkedik el.

A Dán Természettudományi Mú-
zeum részét képező Geológiai Mú-
zeum udvarán, épp a GeoGenetics 
Központ ablakai előtt áll egy 20 ton-
nás vasmeteorit, amelyet a mostani 
felfedezés helyszínétől nem messze 
találtak. „Nem volt tehát nehéz rög-
tön arra gondolni, hogy a becsapódást 
is egy hasonló objektum okozhatta” – 
mondta Nicolai K. Larsen, az Aarhus 
Egyetem munkatársa és a tanul-
mány társszerzője.

Az elképzelést, miszerint a 
hatalmas süllyedék egy me-
teoritkráter lehet, később a 
német Alfred Wegener In-
tézet kutató-repülőgépe erő-
sítette meg, amely elrepült a 
Hiawatha-gleccser felett, és 
egy új, erős radar segítségével 
feltérképezte a jég alatti terüle-
tet. Joseph MacGregor, a NASA 
glaciológusa és a tanulmány 
egyik szerzője elmondta, hogy 
a gleccser korábbi radarméré-
sei az amerikai űrhivatal azon 
hosszú távú törekvésének ré-
sze, amely Grönland változó 
jégborításának nyomon köve-
tését tűzte ki célul. A mostani 
elméletük igazolásához azon-
ban mélyre hatóbb radarfel-
mérésekre volt szükség. Ehhez 
az Alfred Wegener Intézet, 
valamint a Kansasi Egyetem 
munkatársai olyan újgenerá-

ciós radarrendszert használtak, amely 
minden várakozásukat felülmúlta és 
meglepő részletességgel tárta fel a be-
csapódási formára jellemző kör alakú 
peremet, a központi kiemelkedést és 
törmeléktakarót, valamint a zavart és 
zavartalan rétegsorokat.

A következő lépés a kutatással kap-
csolatban, hogy meghatározzák a 
becsapódás pontos korát, illetve azt, 
hogy az ütközés milyen hatással le-
hetett a földi környezetre és az élő-
világ alakulására.

SzoucSeK ÁdÁM

Maritz e tapasztalat után kezdett 
gondolkodni azon, hogy vajon a 
kannibalizmus mennyire elterjedt a 
kobrák körében. E viselkedés elmé-
letben nagyon is elképzelhető, hiszen 
például a királykobráról tudott, hogy 
táplálékának többségét más kígyók 
jelentik. A kutatók tehát mind a hat, 
Dél-Afrikában élő kobrafaj viselke-
dését tanulmányozni kezdték, külö-
nös tekintettel esetleges kannibaliz-
musukra, és kiderült, hogy nem egy  
ritka viselkedésről van szó. Mind a hat 
kobrafaj fogyaszt kígyókat, étrendjük 
14-43 százalékát rokonaik jelentik. 
Különösen a puffogó vipera kedvelt 
ínyencség a kobrák körében, e faj adja 
az elfogyasztott kígyók harmadát.

Még meglepőbb, hogy a hat vizs-
gált kobrafajból öt megeszi fajtársait 
is. Különösen a fokföldi kobra kedveli 
a kannibalizmust, a megfigyelt zsák-
mányolásai négy százalékánál egy 
másik fokföldi kobra volt az áldozat. 
Még furcsább, hogy kizárólag hím 
kobrákat láttak fajtársat zsákmányol-
ni. A kutatók ebből arra következtet-
nek, hogy a kannibalizmus valami-
lyen módon összefügghet a szexuális 
szelekcióval. Ugyanakkor a viszony-
lag kicsi alanyszám miatt az is elkép-
zelhető, hogy csak véletlenül nem ta-
lálkoztak kannibál nőstényekkel.

K. M.

Kráter a jég fogságában

Egy nemzetközi kutatócsoport 
nagy méretű, eltemetett meteo-

ritkráterre bukkant az észak-grön-
landi jégmező mélyén. A tanul-
mány szerint ez az első alkalom, 
hogy ilyen képződményt találtak a 
Föld egyik kontinentális jégmezője 
alatt. A szakemberek az elmúlt há-
rom évben azon dolgoztak, hogy 
igazolják 2015-ben tett felfedezésü-
ket. A kutatómunka eredményeit 
nemrég publ ikálták a Science 
Advances tudományos folyóiratban.

A képződmény több mint 31 kilomé-
ter átmérőjű, ezzel a Föld 25. legna-
gyobb becsapódási krátere. A „sebhely” 
akkor keletkezett, amikor az 1 kilomé-
ter széles vasmeteor Észak-Grönland 
felszínébe vágódott. Ám mindeddig 
láthatatlan maradt, hiszen majdnem 
ugyanilyen vastag jégréteg választja el 
a külvilágtól.

Kurt H. Kjær professzor, a koppen-
hágai Dán Természettudományi Mú-
zeum GeoGenetics Központjának 
munkatársa elmondta, hogy a krá-
ter rendkívül jól megőrződött, ami 
meglepő, ugyanis a gleccserjég meg-
lehetősen hatékony eróziós ténye-
ző, amely könnyedén átformálhatta 
volna a becsapódás formakincsét. 
Ez szerencsére nem történt meg, ami 
azt jelenti, hogy geológiai értelemben 
véve fiatal képződményről beszélhe-
tünk. Eddig nem adódott lehetőség a 
kráter közvetlen kormeghatározására, 

Az egykori becsapódás művészi ábrázolása
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Beszédes tekintet – és még 
a macskák is értik

Az emberi kommunikáció során 
számos olyan jelzéstípust isme-

rünk, amelyek az ismeretek megosz-
tását szolgálják. A gyűjtőnéven 
„mutatásnak” nevezett gesztusok-
kal a jeladó fél viselkedésével irá-
nyítja a jel vevőjének figyelmét egy 
mindkettőjük számára fontos külső 
tárgyra vagy irányra. Mutatni már-
pedig sokféleképpen tudunk, leg-
gyakrabban kinyújtott karral és mu-
tatóujjal, de igen sokszor csak fejfor-
dítással (nézéssel) vagy akár csak a 
szemünk pillantásával. 

Az összehasonlító pszichológiai és 
etológiai kutatásokban sokat vizs-
gálták, vajon az embereknél már ba-
bakorban megjelenő mutatáskövető 
képesség jellemző-e az állatokra 
is. Az eddigi eredmények szerint a 
kézzel-karral való mutatás alapján 
számos állatfaj képes kiválasztani a 
jutalmat rejtő helyet, viszont a fej-
fordítás, illetve a szemmel pillantás 
helyes követése még a főemlősöknek 
is nehézséget okozhat. Eddig gya-
korlatilag csak a kutyáról bizonyo-
sodott be, hogy utóbbi jelzések lát-
tán is helyesen képes dönteni.

A macska kognitív etológiai ta-
nulmányozása eddig sokkal kisebb 
intenzitással folyt, mint a kutyáké 
– talán azért is, mert a társállatként 
tartott macskákat jóval nehezebb 

együttműködésre bírni az emberi 
interakciókkal járó kísérleti hely-
zetekben. Ez a tendencia mostaná-
ban változni látszik, hiszen a macs-
ka–ember kapcsolat megismerése 
rendkívül érdekes a domesztikációs 
folyamatok megértése szempontjá-
ból. Egyrészt, mivel a macska igen 
sikeresen tölti be a társállat funkciót, 
arra következtethetünk, hogy szá-
mos szocio-kognitív képességben 
hasonló teljesítményt nyújthat, mint 
a kutya. Másfelől, mivel a macska 
magányos életmódú őstől származik, 
kérdéses, vajon mekkora mértékben 
tehetett szert a domesztikáció során 
az emberrel való társas együttélést 
megkönnyítő képességekre. 

Magyar etológusok – köztük e 
sorok szerzője – az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen arra a kérdésre 
keresték a választ, vajon a kedvenc-
ként tartott macskák követik-e egy 
számukra ismeretlen személy fejfor-
dítással küldött jelzéseit egy választós 
tesztben; illetve a feladat megoldását 
segíti-e az esetükben az, ha az ember 
verbális figyelemfelhívó jelzéseket 

ÉT-ETOLÓGIA

hallat a nézéssel történő mutatás előtt 
(vagyis jellegzetes hanghordozással a 
nevén szólítja a macskát, és kéri, hogy 
az figyeljen). A teszteket a macska-
tartók otthonában végezték, összesen 
41 egyed esetében sikerült a macskát 
és gazdát próbáló 24 próbát végig-
csinálni. A feladat egyszerű volt: két 
edényke egyikébe jutalmat rejtett el 
a kísérletvezető, majd a földön maga 
elé helyezett edények közül arra né-
zett rá, amelyikben a jutalom volt. 
Ekkor a vele szemben ülő gazda elen-
gedte a macskát, és az választhatott az 
edények közül. A 24 próba felében a 
jelzést figyelemfelhívó megszólítás, a 
másik felében pedig semleges csette-
gés előzte meg. Azt is vizsgáltuk, va-
jon a folyamatos bámulás, vagy a fej 
oda-, majd visszafordításával történő 
tekintés lesz-e a hatékonyabb mutatás. 

Az eredmények szerint a macs-
kák átlagosan mintegy 70 százalékos 
eredményességgel találták meg a ju-
talmat, ami magasan a véletlen szint 
fölötti, kiváló teljesítmény – hasonló a 
korábban kutyáknál mért adatokhoz. 
Ugyanolyan jól teljesítettek a hosszas 
és a rövid ideig történő nézések, illet-
ve a verbális és nem-verbális figye-
lemfelhívás esetén. A néven szólítás 
hatását abban tudtuk kimutatni, hogy 
ilyenkor gyorsabban lehetett szem-
kontaktust létesíteni a macskával.

A tanulmány lényeges abból a szem-
pontból, hogy az ember–állat inter-
akciók terén rávilágít az ember mel-
lett élésre történő szelekció hatására 
egy olyan domesztikált faj esetében, 
amely bár a kutyához hasonló társállat 
funkcióját tölti be sok esetben, viszont 
alapvetően nem társas múlttal (illetve 
őssel) rendelkezik. Ezek az eredmé-
nyek tehát a domesztikáció és az azt 
követő tanulási folyamatok általáno-
sítható következményeinek megisme-
rése szempontjából is érdekesek.

PongrÁcz Péter
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A kis termetű madár (Acrocephalus paludicola) közönséges nevével 
– és közeli rokonaival – ellentétben nem az állóvizeket körülvevő 
nádasokban vagy a nádas mocsarakban költ, hanem a mocsaras 
víztestek zsombékjaiba mélyíti fészkét a tojó, s a kotlással, fió-
kaneveléssel is egymaga bajlódik. Rejtvényünk főszereplője az 
Acrocephalus nem legritkább faja Földünkön, manapság már csak 
Északkelet-Európában fészkel Németországtól Ukrajnáig. Hazánk-
ban csupán a Hortobágyon fordul elő szórványosan s ott sem min-
den évben. Magyarországon fokozottan védett faj.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva 
− egy 125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A madár magyar neve. 6. Oktalan, ostoba. 10. 
Szedheti, akinek távoznia kell! 12. Téli nyakmelegítő. 13. Ellenérték. 
14. A két ...; Jókai Mór regénye. 15. Deciméter, röv. 16. Hím muflon. 
18. Növényt nemesít, népiesen. 19. Leány párja. 20. (Valamilyen) 
peremű. 22. Aljától. 24. Uralkodó, hatalmon levő. 26. Méhek látogatta fa. 
28. Maszk. 30. Szakmai testület. 31. ... regénye; Gárdonyi Géza műve. 
32. Anyagi részecske. 34. Anyagcserét folytat. 35. ... Garašanin; szerb 
politikus, miniszterelnök (1812–1874). 37. A fejére. 38. Hajófar. 40. Jézus 
tanítványainak valamelyike. 42. Anyós párja.

FÜGGŐLEGES: 1. ... Máté földjén; Ady Endre költeménye. 2. Eper-
jes volt e vármegyénk székhelye. 3. A végén kiderít! 4. Tyúkanyó 
véleménye! 5. Duzzogva neheztelő. 7. Távoli előd. 8. Műsorait milliók 

hallgatják. 9. Megszűnő. 11. Antológia, röv. 17. Mozicsillag. 19. Egyet-
len aranylabdás futballistánk beceneve! 21. Bányakincs. 22. Római 
katonai egység volt. 23. Szárnyas légi fegyver. 25. ... hal; konzervipari 
termék. 27. Megemelik, de nem tét és nem is fizetés! 29. A francia fes-
tészet egyik nagyja (Jean-Baptiste-Camille, 1796–1875). 31. Schütz 
...; néhai színművésznő. 33. A birtokában. 36. Zenei félhang. 39. A 
Balaton is ez. 41. Tánc kezdete!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Ritka hegyiszitakötő

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Kékben, zöldben cím-
mel nyílt kiállítás a Ha-
gyományok Házában ta-
lálható  Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeum-
ban. A „kék” a kékfestés-
re, a „zöld” pedig a XIV. 
Alföldi Fazekas Triennálé 
díjazott alkotásaira utal. 

A 2019. január 26-ig látogatható kiállítás textileket és 
kerámiákat együttesen mutat be sajátos módon össze-
válogatva: a textilek ugyanis nemcsak háttérként szol-
gálnak a kerámiákhoz, magukban is látványosak.

A kiállításon a Magyar-
országon megmaradt és 
aktívan működő öt kék-
festő család mutatkozik be 
generációk hagyományai-
val, tárgyaival, emlékeivel. 
A magyarországi kékfestés 
2015-ben került fel a Szellemi Kulturális Örökség listá-
jára és remélhetőleg felkerül az UNESCO Szellemi Kul-
turális Örökségének Reprezentatív Listájára is.

A tárlat másik részét a XIV. Alföldi Fazekas Triennálé 
alkotásai képezik, amelynek idei témája a régi, ritkán 
használt díszítési technikák újrafelfedezése, továbbfej-
lesztése, alkalmazása volt. Különlegesen szép alkotások 
érkeztek a triennáléra, korban és tájegységben sokszínű 
palettáját nyújtva a mai hazai fazekasságnak. A tárlaton 
a díjnyertes művek láthatók.

Omega kiállítás nyílt 
Gyöngyhajú lány címmel 
a szentesi Koszta József 
Múzeumban. A művelő-
dés- és rocktörténeti tárlat 
felidézi az együttes fontos 
pillanatait az 1962-es ala-

kulástól egészen napjainkig, ugyanakkor képet nyújt a 
XX. század második felének Magyarországáról is.

A 950 négyzetméternyi beépített felületű tárlaton ké-
peket, posztereket, az együttes tagjainak személyes 
tárgyait, ruháit, hangszereit láthatja a nagyközönség 
2019. május 30-ig.

A kronologikus tematikát követő kiállítás első terme az 
1962-es indulástól az Omega Red Star from Hunga-
ry című lemez 1968-as londoni megjelenéséig tartó idő-
szakról szól. A következő egység a zenekar legsikeresebb 
korszakát, az 1970-es éveket idézi föl. A Léna teremben 
műhó ropog a látogatók lába alatt, a kiállítótérben pe-
dig egy százéves orosz szánt, egy trojkát is elhelyeztek. 
Az Új Babilon terem a 80-as évektől a jelenig tartó kor-
szakról szól és ott láthatók majd az együttes legsikeresebb 
koncertjeinek felvételei is.

Rutkai Bori leginkább 
énekes-dalszerzőként 
ismert, pedig az ipar- és 
képzőművészeti alkotás 
ugyanolyan fontos szá-
mára, ami nem véletlen, 
hiszen a Magyar Ipar-
művészeti Egyetemen 
diplomázott. 

Általában saját dalszövegei inspirálják mesefestménye-
it, melyeket kiapadhatatlan fantáziával és ragyogó szí-
nekkel jelenít meg. A mesékben a határok feloldódnak a 
képzelet és a valóság között, a felnőtt és a gyermeki lét 
és lélek között. Bori képei a nézőt szinte beszippantják és 
álombeli barangolásra hívják, izgalmas tájak, dimenziók 
nyílnak meg a kalandozások során. 

A Barabás Villában megrendezett Majd ha piros 
hó esik! című kiállításon a festmények „erdejében” 
Bori horgolt lámpásai világítanak, a téli ünnepek 
hangulatát megidézve. A tárlat 2019. január 20-ig 
tekinthető meg.

Egy-egy tudományterület 
megszerettetését soha nem 
lehet elég fiatal korban elkez-
deni. A veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum 2018. de-
cember 6-án, csütörtökön 
16.30 órakor kicsiknek és 
nagyoknak – előadások kísé-
retében – nyilvánosan bemu-
tatja hivatalos kabalafiguráját, 

a kavicsfogú álteknőst. Azért esett a választás 
Magyarország egyik leghíresebb ősmaradványára, mert 
azt a múzeum alapítója és egyben névadója, Laczkó 
Dezső találta meg a városban 1899-ben. A program so-
rán első alkalommal kerül vetítésre Schnitzer Miklós 
vlogger által készített népszerűsítő reklámfi lm. 
Ezt követően Katona Lajos Tamás geológus főmuze-
ológus tart előadást, amelyen keresztül betekintést 
nyerhetünk a tudós tanárnak Veszprém és környékén 
folytatott egykori geológiai térképezéseibe, megtud-
hatjuk a kavicsfogú leletek történetét a megtalálástól a 
tudományos feldolgozásig, valamint röviden megis-
merhetjük Veszprém geológiai képződményeit és élő-
világát a földtörténeti tr iász időszakából.  Ezek után 
S. Dr. Perémi Ágota múzeumigazgató mutatja be a 
plüssből készült kavicsfogú álteknőst és ismerteti a hoz-
zá kapcsolódó reklámajándék tárgyakat 

Noha a múzeum főépülete felújítás miatt 2019. január 
27-től nyárig zárva tart, a Várban, a Hősök Kapuja 
Látogatóközpontban ez idő alatt is megtekinthető 
(és megvásárolható) a kavicsfogú álteknős játékos, ám a 
fontos állattani bélyegeket jól mutató „egyedei”. 

Textilek és kerámiák Mesefestmények

Rocklegendák

Mikulás hozta őslény
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A hátlapon
Fekete hunyor

Az angolok karácsonyi rózsának neve-
zik a fekete hunyort (Helleborus niger), 
mert ott már az ünnepek alatt bontja 
pompás virágait. Nem rokona a ró-
zsáknak, a boglárkafélék családjába 
tartozik. Magánosan vagy két-hármas 
csoportokban nyíló, fehér, alig bókoló, 
nagy (4–8 centiméteres) virágainak 
egynemű lepellevelei és sok sárga por-
zója van. Vastag szára 30 centiméter 
hosszú. Felnyíló, többmagvú tüszőter-
mést érlel. Ekkor is nagyon mutatós, 
mert a rózsásra-zöldesre elszíneződő 
virágtakarólevelek (mint belső képün-
kön) terméséréskor is megmaradnak. 
Magyar neve ne tévesszen meg senkit, 
mert azt nem virágáról, hanem sötét-
barna gyöktörzséről kapta. Bár a mesz-
szire virító virágok mellett méregzöld 
lombja is kifejezetten sötétlő. Nagy, át-
telelő, tenyeresen összetett levelei 7–9 
levélkére tagoltak, fogazott szélűek, a 
szárlevelek kisebbek, lombhullatók.

A Kelet-Alpokban, Észak-Appen-
ninekben, Dél-Németországtól Szer-
biáig, mészkő alapkőzeten, fenyő- és 
bükkerdőkben, cserjésekben és nyílt 
sziklás lejtőkön fordul elő, a tenger-
szint felett 1800 méterig. Élőhelyén 
januártól áprilisig virágzik.

Mérgező növény. Gyökérzete töb-
bek között alkaloidokat és erős, szív-
re ható glikozidokat (bufodienoli–
dok) tartalmaz. Régebben gyógynö-
vényként használták bénulások, 
köszvény és elmebetegség kezelésé-
re, de a többi hunyorhoz hasonló to-
xicitása miatt ma már legfeljebb az 
állatgyógyászat alkalmazza.

Sok szép nemesített fajtája van kerté-
szeti forgalomban. Nálunk is nevelhető, 
mélyrétegű, tápanyagban gazdag, me-
szes talajt igényel, mely jó vízelvezető, 
de nem szárad ki. Napos vagy félárnyé-
kos, szélvédett helyen fejlődik szépen. 
Kertjeink szép kora tavaszi dísze lehet, 
bár ki tudja…enyhe teleken talán már 
nálunk is karácsonyra kivirágozhat.

Kép és szöveg:
 Fráter erzsébet
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Fénylő	drótmadarak
Aki látta 2018-ban az augusztus 
20-i ünnepi tűzijátékot Budapesten, 
minden bizonnyal emlékszik az égen 
apró fénypontokból feltűnő három-
dimenziós mozgó csodaszarvasra és 
a Duna vize fölött 50 méterrel tett 
könnyed lépteire. A mozgást egy-
mással kommunikálva, autonóm 
egyedekként végezték a drónok.

Egy	szerethető	ragadozó
Veszprémben, a Jeruzsálem-hegyen 
főleg a helyi építkezéseket kiszolgáló 
kőfejtők működtek: a vékonypados 
mészkő és a közéjük települő márga 
rendkívül sok kígyókarút, korallo-
kat, puhatestű és gerinces ősmarad-
ványokat rejtett. Közöttük lelte meg 
1899-ben a piarista tanár és geológus 
Laczkó Dezső hazánk egyik leghí-
resebb ősmaradványát, a kavicsfogú 
álteknős csontvázát.

A	harlekinkatica	tíz	éve
2008 februárjában találták meg a 
harlekinkatica első regisztrált egye-
dét Magyarországon, a szigetszent-
miklósi Czuczor-szigeten. A telelő 
bogár egy elhalt nyárfa kérge alatt 
lapult kétpettyes katicák és rózsás 
katicák társaságában. Tíz év múlva 
a kétpettyes és a rózsás katicáknak 
hírmondója is alig maradt – éppen a 
betelepülő jövevény miatt.



Karácsonyi rózsa

A MATUZSÁLEM
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