
ÉLET            TUDOMÁNY
MARSI	SARKI	FÉNY	•	NYÁLAS	TÉMÁK	•	AMIKOR	PIROS	HÓ	ESIK	•	BIOVÉCÉK

Á r a :  3 5 0  F t  

es

E
lQ

fi
ze

tQ
kn

ek
: 

30
0 

F
t  

L X X .  é v f o l y a m    2 7 .  s z á m    2 0 1 5 .  j ú l i u s  3 .

 Digitális változatban: dimag.hu

MAJA KÓDEX



834   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 5/27

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

835 ElsQ kézbQl

 • MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
   A FIUMEI ÚTI SÍRKERTBEN
   Ferenc Kata

 • SCHRÖDINGER MACSKÁJA 
   ÉS A GRAVITÁCIÓS
   IDQDILATÁCIÓ
   Gajzágó Éva
 • ABSZOLÚT KÖRNYEZETBARÁT?
   Hesz Marianna
838 Egy Qsi mexikói könyv Magyarországon 

A FEJÉRVÁRY–MAYER-KÓDEX
 Gyarmati János

 LXX. évfolyam 27. szám  2015. július 3.

841 Modern eljárások a diagnosztikában

 MUTASD MEG A NYÁLAD, 
MEGMONDOM KI VAGY!

 Tékus Éva
843 ÉT-etológia
 JÓLLAKNAK A FARKASOK 
                 A MAJMOKKAL
 Kubinyi EnikQ

844 Interjú Opitz Andreával
 A BOLYGÓK _RIDQJÁRÁSA 
 A FÖLD SZOLGÁLATÁBAN
 Trupka Zoltán
846 Egészség=egész-ség?

 AZ EMBER MINT ÖKOSZISZTÉMA 1.
 Draskovits Gábor
848 Szaharai por a Kárpát-medencében?

 MAJD HA PIROS HÓ ESIK...
 Varga György
851 Pénzügyeink
 ADÓKÍMÉLQ MEGOLDÁSOK 
 Palla Gábor

Címlapon: a kódex címlapja A Fejérváry–Mayer 
kódex cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 

852 Aki a klímaváltozást már 1968-ban leírta

 AZ QRSÉG POLIHISZTORA
 Horváth Katalin
855 A belek csodálatos világa
 NYOLCMÉTERES ORVOSI TÉMA
 Michele Albert
856 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
 IQ-TORNA
 Zsigmond Gyula
857 Adatok és tények
 ELÉGEDETTSÉG AZ EURÓPAI 
 UNIÓBAN
 Jávorszkyné Nagy Anikó
858 A tudomány világa 
 • SZABAD SZEMMEL IS LÁTHATÓ 
   A VILÁG LEGVÉKONYABB 
   IZZÓSZÁLÁNAK A FÉNYE
   G. É.
 • ELSQ GENERÁCIÓS CSILLAGOKRA
   BUKKANTAK?
   G. É.
 • GURULÓ TERMÉSZETBÚVÁR-TEREM
   Albert Valéria
 • MEGHOSSZABBÍTJÁK A 
                ROSETTA-MISSZIÓT
   G. É.
 • BÉCS ELSQ BIOGÁZTISZTÍTÓ
   BERENDEZÉSE
861 REJTVÉNY
 Schmidt János
862 ÉT-IRÁNYT_
 Bánsághy Nóra 
863 A hátlapon 
 NAPFOLTOK KÖZÖTT
 Ladányi Tamás

Mostani lapszámunktól – rövid szünetet köve-
tően – megújult formában ismét jelentkezik 
népszerű fejtörő rovatunk, a Gondolkodást ser-
kentő IQ-torna. A feladványok szerzője, rova-
tunk vezetője a továbbiakban is magyar-
svájci-svéd illetőségű szerzőnk, Zsigmond 
Gyula, aki minden második héten nyári „el-
meolajozó” kihívásokkal várja a logikai fel-
adatok kedvelőit.

Korábbi sorozatunkhoz hasonlóan a fejtö-
rők ezúttal is több lépcsőből állnak, mind-
egyik különféle nehézségi fokú. A korábbi 

sorozat legnehezebb feladatai helyett azonban a feladvá-
nyaink szerzője ezúttal egy kis könnyítést kínál Olvasó-

inknak: összeállítása utolsó feladványa 
mindig klasszikus rejtvény típu-
sú lesz.
A feladatok megoldásait a jól 

bevált eddigi gyakorlatunknak 
megfelelően a következő felad-
vány mellett, vagyis mindig két 
héttel később közöljük.
Reméljük, rejtvénysorozatunkat 

Olvasóink is örömmel fogadják, s 
akkor már tervezhetjük őszi IQ-
torna sorozatunkat is!
Jó fejtörést kíván:

A Szerkesztőség

Kedves Olvasónk!
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	 Múzeumok	éjszakája		
a	Fiumei	úti	sírkertben

A 2015. évi Múzeumok Éjszakáján 
a korábbi évekhez hasonlóan szá-
mos múzeum megnyitotta kapuit 
a látogatók előtt, illetve interaktív 
programokkal készült gyerekeknek 
és felnőtteknek egyaránt. A kínálat 
széles volt, gyakorlatilag mindenki 
találhatott az érdeklődésének meg-
felelő eseményt. A következő he-
tekben lapunkban beszámolunk  né-
hány, az ismeretterjesztés szempontjá-
ból kiemelkedő helyszínről, elsőként a 
Fiumei úti sírkert Kegyeleti Múzeu-
mának programja kerül terítékre.

Némi meglepetésre adhat okot, 
hogy egy temető is részt vesz a Mú-
zeumok Éjszakáján, azonban, a Fiu-
mei úti sírkert tágas tereivel, művé-
szi, olykor monumentális szobraival 
és síremlékeivel, hírességeivel mél-
tán tarthat számot a múzeum cím-
re. Kossuth Lajos, Batthyány Lajos, 
Deák Ferenc, Ady Endre, József At-
tila, Munkácsy Mihály, Blaha Lujza 
csak néhány a legnagyobb nevekből, 
akik itt leltek örök nyugalomra.

A Múzeumok Éjszakájára a Ke-
gyeleti Múzeumban egész este is-
meretterjesztő séták zajlottak, mely 
során anekdotákkal fűszerezve mu-
tatták be a hírességek sírjait. Nagy 
népszerűségnek örvendett a sírfelirat-
vadászat, mely során tizenkét sírfel-
iratot és egy térképet kapott minden 
érdeklődő, amelyen nagyjából be volt 
jelölve, hogy hol kell keresni a felira-
tokat. Aki megtalálta mindegyik sír-
felirat tulajdonosát, visszatérve házi 
süteményt kapott jutalmul.

A Kegyeleti Múzeumban előadá-
sokat hallhattak az érdeklődők a 
halállal kapcsolatos babonákról, 
népszokásokról és tréfákról. Akik 
nem fértek be a terembe, az előtér-
ben élhették ki kreativitásukat a halál 
témakörében. Komoly művészeti al-
kotások is helyt kaptak a teremben, 
képek, szobrok ábrázolták a halál 
valóságát. Vitrinekben halotti masz-
kok, temetési népviseletek, koporsók 
álltak, azonban mindezek komolysá-
gát megtörték festett koponyák és 
mókás csontvázak.
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Az előadások is azt mutatták be, 
hogy a népi szokások hogyan se-
gítettek megbirkózni a komor ese-
ménnyel. A középkorban elterjedt 
haláltánc idővel erotikus felhangot 
is kapott, a halál csábítása, az élő és 
holt lét közti évődés jelent meg a 
táncokban és más művészeti ágak-
ban. Puskin például egyértelműen 
a szerelemhez hasonlítja a halált és 
kijelenti, hogy csak a szerelem és a 
halál elkerülhetetlen az élet során. 
Villon műveiben inkább a halállal 
kapcsolatban megjelenő obszcén 
gondolatok kapnak teret.

Meglepő módon, menyegzők 
alkalmával, obszcén viccek kísé-

retében eljátszották, ahogy a sze-
relem legyőzi a halált. Áltemetést 
rendszeresen tartottak alföldi fal-
vakban, még a XIX. században 
is. Ekkor férfiak beöltöztek, a 
pap szerepét játszó férfi obszcén 
beszédet tartott, majd a jelképes 
temetés után feltámadt a halott. 
Népmesék rendszeresen megjele-
nő eleme a halállal való alkudozás, 
megvesztegetés vagy a halál kicse-
lezése.

A világ más pontjain is érdekes 
szokások vannak a halállal kap-
csolatban. Mexikóban például a 
halottak napja ünnepség, amely 
során az elhunyt életére emlékez-
nek színes, dalos, táncos fesztivál 
keretén belül. Csontváznak öltö-
zött babák, cukorból készült ko-
ponyák támasztják alá ezt a fajta 
életigenlést.

Ghánában a temetés olyan, mint 
egy fesztivál. Fantáziakoporsóba 
helyezik a halottat, amely az életé-
re vagy a foglalkozására utal, így 
lehet hal, kalapács, cipő vagy akár 
fényképezőgép alakú is. A temetés 
nagyobb ünnep, mint egy lakoda-
lom, rengeteg résztvevővel és haj-
nalig tartó mulatozással. Az afrikai 
országban is az elhunyt életén van a 
hangsúly, így például megjelenhet-
nek szórólapok olyan felirattal, hogy 
„ne szervezz péntek estére progra-
mot, anyám életére emlékezünk!”

Visszatérve Európába, érdemes meg-
említeni a máramarosi Szaplonca tele-
pülést, ahol festett sírköveket állítanak 

a halottak számára, haláluk körülmé-
nyeiről vagy életük meghatározó ese-
ményeiről. Itt is és más temetőkben is 
előfordulnak tréfás sírfeliratok, ame-
lyek közül sokat Vecsei Tamás össze 
is gyűjtött Nevető fejfák című köny-
vében. Ezek közül egy: „Tudd meg, 
ki megállsz e síremlék előtt; Bogárdy 
orvos kapott itt pihenőt. Betegei kö-
zül, ó, hányan élnének, ha orvosuk 
meghalt volna már előbb.”

Az este végére érve éjféli túrára in-
vitálták a népes, többségében fiatal 
közönséget, mely során bejárhatták 
a sírkertet. Még itt is akadt játék: a 
sötétben festett koponyákat lehetett 
keresni a fák közt. A Múzeumok 
Éjszakáján igen izgalmas progra-
mokat kínált a Sírkert, melyet az év 
többi napján is mindenképp érdemes  
meglátogatni.

FERENC KATA
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Ez utóbbbiak gyakran a makrosz-
kopikus környezetünkben megszo-
kott, mindennapos tapasztalatain-
kon alapuló szemléletünkbe ütköz-
nek, s a mikrovilágban sokszorosan 
igazolt jelenségek emberi léptékre 
felnagyítva különféle ellentmondá-
sokra, paradoxonokra vezetnek. En-
nek egyik legismertebb, sokat idé-
zett példája Schrödinger macskájának 
esete: a zárt dobozban véletlenszerű-
en elbomló radioaktív izotóppal ösz-

szezárt macska mindaddig a holt és élő 
állat keverékállapotában (úgynevezett 
kvantumszuperpozíciójában) van, amíg 
a dobozt fel nem nyitjuk, vagy más 
módon meg nem győződünk róla, 
hogy él-e még vagy már meghalt. 
Ezt a viselkedésmódot, a szuperpo-
zíció létezését a részecskék világában 
számtalan kísérlet igazolja, miközben 
az is tapasztalati tény, hogy a mi mak-
roszintünkön nem létezik ilyen. Vala-
hol tehát húzódik egy olyan, mérethez 
köthető  határ, amely a kvantumos és a 
klasszikus viselkedésmódot elválasztja. 
Ezt általában azzal hozzák összefüg-
gésbe, hogy minél nagyobb mintát 
vizsgálunk, az a környezetének egyre 
több részecskéjével lép kölcsönhatásba, 
és ezek a hatások egy határt átlépve a 
szuperpozíciót lerombolják. 

A Bécsi Egyetem és a Kvantum-
optikai és -Informatikai Intézet 
fizikusprofesszora, Časlav Brukner 

	 Schrödinger	macskája	
és	a	gravitációs	
idWdilatáció

Idén emlékezik meg a világ 
Albert Einstein általános relativi-

táselméletének centenáriumáról. Az 
azóta kísérletileg is sokszorosan iga-
zolt elmélet (amely egyebek között a 
Világegyetem fejlődését leíró stan-
dard kozmológiai modellt is megala-
pozta), a klasszikus newtoni mecha-
nika gravitációs erőhatása helyébe a 
téridő geometriai szerkezetét helyez-
te, amelynek görbületét helyről hely-
re az anyag eloszlása határozza meg. 
A négydimenziós görbült téridőben 
a magukra hagyott (egyéb külső 
erőhatásoknak nem kitett) testek a 
lehető legegyenesebb világvonalak 
mentén mozognak. Az általános 
relativitáselmélet ma is élő, fejlődő 
területe a fizikának és számos kap-
csolódó határtudománynak (csilla-
gászat, asztrofizika, kozmológia), a 
XX. század másik nagy elméletével, 
a kvantumfizikával azonban máig 
sem sikerült „összegyúrni”. Talán 
ezért is tűnhet meglepőnek az a 
Nature Physics-ben most megjelent 
tanulmány, amelyben egy nemzet-
közi kutatócsoport kimutatja, hogy 
az általános relativitáselmélet egyik 
sokszorosan igazolt jóslata, neve-
zetesen a gravitációs idődilatáció ma-
gyarázatot adhat egy a kvantum-
fizikához kapcsolódó paradoxonra, 
a kvantumos és a klasszikus viselkedés 
közti átmenetre. 

Einstein általános relativitásel-
méletében az anyag eloszása által 
meggörbített téridőben az idődi-
menzió „görbülése” azzal szemlél-
tethető, hogy az anyag jelenléte az 
órák járására is hatással van: erősen 
leegyszerűsítve, nagyobb tömegek 
közelében lassabban jár. Ez a hatás 
mindent és mindenkit kiszámít-
ható mértékben érint: például egy 
épület földszintjén dolgozó ember 
egy év alatt 10 nanoszekundummal 
kevesebbet öregszik, mint egy 
emelettel fölötte dolgozó kollégá-
ja. Ez a parányi effektus nagyon 
pontos (atomi) órákkal ténylegesen 
is kimutatható. Azt azonban mos-
tanáig senki sem vizsgálta meg 
(illetve inkább elhanyagolhatónak 
vélték), hogy ez a hatás miként ér-
vényesül a mikrorészecskék vilá-
gában, ahol a kvantumfizika tör-
vényei uralkodnak.
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vezette kutatócsoport most annak 
járt utána, milyen hatással lehet a 
gravitációs idődilatáció a kvantu-
mos viselkedés elhalására. Számítá-
saik szerint, ahogy a kvantumosan 
viselkedő mikrorészecskék egyre 
nagyobb szerkezetekbe – moleku-
lákba, majd végül mikrobákba vagy 
porszemcsékbe – szerveződnek, 
legalább néhány mikronos méretnél 
már a Föld által létrehozott nagyon 
csekély idődilatáció is elegendő a 

kvantumszuperpozíció lerombo-
lásához. A nagyobb szerkezeteket 
felépítő mikorészecskék ugyanis a 
bonyolultabb szerkezetben elfoglalt 
egyensúlyi helyzetük körül állandó-
an mozgásban vannak, amely telje-
sen sosem szűnik meg. Mivel azon-
ban a téridőben elfoglalt helyzetük 
különbözik, az idődilatáció miatt 
a sajátórájuk is kissé más ütemben, 
lassabban vagy gyorsabban ketyeg. 
A kutatók számításai szerint ez már 
önmagában elegendő ahhoz, hogy 
a kvantumszuperpozíció elemeinek 
fázisai egymáshoz képest elcsússza-
nak, s ennek eredményeképpen az 
szétessen. 

„Számunkra is meglepő volt, 
hogy földi körülmények közt a gra-
vitáció ekkora szerephez juthat a 
kvantumszuperpozíciók redukciójá-
ban – nyilatkozta Igor Pikovski, a 
cikk egyik társszerzője, jelenleg a 

Egy kvantumszuperpozícióban lévQ molekula egyidej_leg lehet a téridQ különbözQ pontjaiban.  
A gravitációs idQdilatáció azonban ezt az állapotot lerombolja

KÉP: IGOR PIKOVSKI, HARVARD-SMITHSONIAN CENTER FOR ASTROPHYSICS
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Harvard-Smithsonian Asztrofizikai 
Központ munkatársa. – Megszoktuk, 
hogy a gravitáció általában csak csillagá-
szati léptékben, nagyon nagy tömegek 
létrehozta, erősen görbült téridőben jut 
számottevő szerephez. Most mégis úgy 
tűnik, földi körülmények között is ha-
tással lehet a kvantumos és klasszikus 
viselkedésmód közti átmenetre.”

A kutatók most azt vizsgálják, ho-
gyan lehetne ezt a hatást kísérletileg 
is kimutani itt a Földön, illetve mi-
lyen megfigyelhető jelenségekre ve-
zethet csillagászati léptékben.  
Forrás: medienportal.univie.ac.at/presse/aktuelle-
pressemeldungen/detailansicht/artikel/einstein-
saves-the-quantum-cat/

	 Abszolút	
környezetbarát?

Bill Gates – a világ leggazda-
gabb embere, mindenkinek a 
Microsoft és a Windows jut 
róla eszébe. De olyan ember is 
akad, aki a nevét hallva először 
a „kishelyiségre” gondol... Mic-
hael Hoffmann, a Pasadenában 
(USA) található California 
Institute of Technology  pro-
fesszora – aki a Bill & Melinda 

Gates Alapítványtól 
100 000 dollárt nyert 
ötletének a megva-
lósítására – biztosan 
egy vécére asszociál 
először. 

Ez egy olyan vécé, 
amely az elektrolízist 
használva áramot ter-
mel. A folyamat lé-
nyege, hogy a vizelet 
alkotóelemeiből hid-
rogéngáz keletkezik, 
ami egy üzemanyag-
cellát működtet. A re-
akció maradék anyagai 
pedig öblítik a vécét. 

Mi szükség van erre? 
A Gates Alapítvány a 
Föld elmaradottabb országaiban az 
egészségügyi körülmények javításán 
munkálkodik, így felkeltette figyel-
mét Hoffmann találmánya, amivel 
urinból (vizeletből) áramot állít elő 
- így a vécék víz és csatornázás nél-
kül működnek, a világításhoz pedig 
nincs szükség külső forrásból nyert 
áramra. Hasznos lehet ez menekült-
táborokban, ahol elsősorban a nők 
biztonságát növeli a mellékhelyiség 
és környékének megvilágíthatósága,  
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de akár nyomornegyedekben is nagy 
szükség lehet az újításra. 

Nem Hoffmann az egyetlen tu-
dós, aki vizeletből fejleszt áramot. 
2013-ban a University of the West 
England kutatóinak ez már sikerült. 
Egy „adag“ elegendő volt arra, hogy 
egy mobiltelefonnal egy rövid hívást 
lebonyolítsanak, vagy egy sms-t el-
küldjenek. 

Az áramtermelésért a vizeletben 
található baktériumok a felelősek:   
a vizelet úgynevezett mikrobiális 
cellákon folyik keresztül. A bakté-
riumok katalizátorként működve az 
anyagcseréjükből származó alkotó-
részeket – pl. acetátot – oxidálnak, 
vagyis negatív töltésű elektronokat 
választanak le.  Ezeket aztán egy po-
zitív töltésű anódra viszik át. Azóta 
a módszert továbbfejlesztették, és ki 
is próbálták.

Az egyetem az Oxfam nevű se-
gélyszervezettel egy kocsma mellett 
felállított egy piszoárt. Minden pisi-
léskor keletkezik energia, melyet a 
kabin világítására használnak. A ku-
tatók egy átlátszó lemezen keresztül 
megfigyelhetik a kémiai folyamatot. 

A szakemberek nagy reményeket 
fűznek a technológiához, annál is 

inkább, hiszen az már zöldebb nem 
is lehetne: mikrobák szaporodása 
közben keletkezett biokémiai ener-
giát használnak, nem pedig fosszilis 
energiaforrást, a működéshez pedig 
az alapanyagot olyan „végtermék“ 
szolgáltatja, amiből óriási mennyiség 
áll rendelkezésre, és elvezetéséről gon-
doskodni kellene. Környezetbarát mi-
voltán kívül a – akár több piszoárt is 
tartalmazó –  rendszer nem túl drága: 
egy egység kb. 250 000 forintba kerül. 

Ha már erről a kissé kényes témáról 
van szó, tegyünk említést egy Ke-
nyában futó projektről is. A helyszín 
Nairobi nyomornegyede, Kibera. Itt 
nagyjából 200 000 ember él – áram, 
víz és vécé nélkül. A fekália az út 
menti árokban gyűlik, ezzel komoly 
higiéniai veszélyforrásnak számít. A 
kenyai Umande Trust országszerte 
úgynevezett bioközpontok felállítá-
sát tervezi. Ezekben a központokban 
az emberi fekáliát biogázzá alakítják 
– és azt főzésre használják.

A Mérnökök Határok Nélkül nevű 
szervezet üdvözölte a kezdeménye-
zést, hiszen ezzel több problémára is 
megoldást lehet találni. Mivel az itt 
élők nagyrésze tűzön főz, a szemet 
és tüdőt irritáló, és betegségek ki-
alakulását elősegítő füst elhagyható 
lenne, és higiénikusabb környezetet 
lehetne teremteni. A nyomornegye-
dekben a fekália ugyanis sokszor 
megfertőzi a vizet, amit főzéshez, 
vagy mosogatáshoz is használnak. 

A bioközpontok ötlete Indiából 
származik, ahol a Sulabh Internatio-
nal Social Service Organisation jó-
voltából már 200 ilyen telep létesült, 
és több millió ember használja az ott 
emberi fekáliából előállított biogázt 

főzésre.
Kenyában jelenleg 70 bio-

központ működik. Az em-
berek 5 kenyai shilling el-
lenében használhatják a 
központ WC-jét, ami nem 
vízöblítéses és egy egyszerű 
lyukból áll. A végtermék az 
épület alatti gyűjtőbe kerül, 
ahol egy kémiai folyamatnak 
köszönhetően metángáz ke-
letkezik.  A folyamat lezaj-
lásához minimum 15 Celsius 
fok szükséges, ami ezen a 
vidéken nem okoz gondot. 
És persze rendelkezésre kell 
állnia a kiindulási anyagnak, 
ami csak akkor lehetséges, 

ha az ott élő emberek haj-
landók elfogadni ezt a megoldást, 
és bekapcsolódnak a bioközpontok 
működtetésébe.

A biovécék gondolata nem 
újkeletű, az emberi fekália haszno-
sítása több kutatót, mérnököt is fog-
lalkoztat. A German Toilet Organi-
zation szerint fontos, hogy a vécék a 
helyi kultúrához, valamint földrajzi 
viszonyokhoz igazodjék, és  anyagi-
lag is fenntartható legyen.

HESZ MARIANNA

Nyomornegyed Kiberaban (FORRÁS: WIKIPEDIA)
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A kódexek jelentős része már csak 
sérülékeny anyaga miatt sem él-
te volna túl a hódítás óta eltelt 

évszázadokat, de szinte teljes mérték-
ben való megsemmisülésüknek az volt 
az oka, hogy a spanyolok a pogány bál-
ványimádás és az új hatalomra veszélyt 
jelentő tudás legfőbb letéteményese-
ként tekintettek azokra. Egyetlen kó-
dex birtoklása elegendő volt ahhoz, 
hogy az inkvizíció máglyára küldjön 
valakit, magukkal a kódexekkel pedig 
szinte kivétel nélkül ez történt, amikor 
1562 júliusában Diego de Landa feren-
ces szerzetes a yucatáni Maníban fel-
lobbantotta a máglyát, hogy egyszer és 
mindenkorra megsemmisítse a maják 
évszázados könyveit. 

Vallás, rítus, naptár
Noha a mezoamerikai írás gyökerei 
az időszámításunk előtti évszázadok-
ra nyúlnak vissza, a jelenleg ismert 
prehispán kódexek kivétel nélkül a 
posztklasszikus időkből (X–XVI. szá-
zad) valók, és négy maja kódex kivé-
telével azték vagy pueblai misték, az-
az közép-mexikói készítésűek. Anya-
guk cserzett állatbőr (pl. szarvas), 
amire fehér mészbevonat került, illet-
ve amate, fikuszfa vagy maguey kak-
tusz kérgéből előállított papír, ame-
lyet ugyancsak mészréteggel vontak 
be. Az így keletkezett hosszú csíkot 
összetekerték, vagy még gyakrabban 
harmonikaszerűen összehajtogatták, 
majd egyik vagy mindkét oldalán ír-
tak rá, jobbról balra és fölülről lefelé.

Az idő és az emberek pusztítását azok 
a kódexek élték túl, amelyek a spanyol 
hódítást követően Európába kerültek, 

EGY 	VS I 	MEX IKÓ I 	 KÖNYV 	MAGYARORSZÁGON

A FEJÉRVÁRY–MAYER-KÓDEX
Bernal	Díaz	del	Castillo,	a	Cortés	kíséretében	1519-ben	Mexikóban	partraszálló	konkvisztádor-krónikás	
csodálattal	emlékezett	meg	az	elsWként	meghódított	veracruzi	városokban	látott	házakról,	ahol	idolok	
mellett	könyveket	is	Wriztek.	Mexikónak	ez	a	középsW	és	déli	része,	valamint	a	mai	szomszédos	orszá-

gok	területe	az	amerikai	kontinens	egyetlen	régiója,	ahol	a	spanyol	hódítást	megelWzWen	fejlett	írásbe-

liség	alakult	ki.	Mindennek	azonban	csak	töredéke	maradt	ránk,	jószerével	csak	a	kWbe,	fába	és	csont-
ba	vésett	feliratok,	agyagedényekre	festett	rövid	szövegek,	és	mindössze	másfél	tucatnyi	a	Bernal	Díaz	
által	említett	könyvekbWl,	Európából	átvett	kifejezéssel,	kódexekbWl.	Ennek	két	alapvetW	oka	van:	a	
kódexek	anyaga	és	a	középkori	európaiak	önhittségébWl	fakadó	szeklátóköresége,	bigott	vallásossága.

így az a két kódex, amelyet maga Cor-
tés küldött egyéb ajándékai mellett 
V. Károlynak, vagy közvetlenül a hó-
dítást követően éppen gyarmatosítók 
megrendelésére, még a kódexkészítés-
ben járatos indiánok állítottak elő. Az 
Európába került kódexek a legkülön-
bözőbb csatornákon keresztül, például 
fejedelmi nászajándékként szóródtak 
szét uralkodói és főúri könyvtárakban, 
ahol egészen a XVIII–XIX. századig 
lappangtak, amíg fel nem ismerték 
mexikói mivoltukat. Mivel pontos ere-
detük ismeretlen volt, őrzési helyük (pl. 
drezdai kódex) vagy tulajdonosuk (pl. 
Borgia-kódex), esetleg megrendelőjük 
(pl. Mendoza-kódex) után nevezték el 
őket. Ezért került az egyik legjelentő-
sebb mexikói kódex nevébe magyar 
név, és viseli mind a mai napig egykori 
tulajdonosa, Fejérváry Gábor nevét.

A közép-mexikói kódexeknek, ame-
lyek közé a Fejérváry-kódex is tarto-
zott, elsődleges témája a vallás, a rítus, 
a naptár. Papok használták ezeket jós-
latokhoz és az istenek akaratának értel-
mezéséhez. Emellett léteznek történeti 
témájúak is, évkönyvek, uralkodócsa-
ládok történetei, tíz évszázadot átfogó 
genealógiák, továbbá adólisták és tér-
képek. Tematikájuk, készítési módjuk, 
megjelenési formájuk alapján a kóde-
xeket csoportokba osztották. A Fejér-
váry-kódexet is magában foglaló Bor-
gia-csoportba, mely nevét a legrepre-
zentatívabbnak tekintett Borgia-kó-
dex után kapta, öt kódexet soroltak. 
Közös tulajdonságuk, hogy a spanyol 
hódítás előtti időkből valók, állatbőrből 
készültek, spanyolfalszerűen hajtogat-
ták őket össze, szimbolikájuk nagyon 
összetett, tartalmuk a 260 napos ritu-
ális naptár ciklusaival áll kapcsolat-
ban, azaz jóslásra használták őket az-
zal a céllal, hogy megismerjék, egy 
adott nap milyen befolyást fog gya-
korolni az eseményekre. Legvalószí-
nűbb származási helyük Közép-Me-
xikó, készítői mistékek lehettek 
1200–1300 között.

Centrumban	a	Tezisten
A Fejérváry-kódex összesen 23 lap-
ból áll, melyek közül 22 mindkét ol-
dalán festett. Hosszúsága széthajto-
gatva 400 centiméter, magassága 
16–17 centiméter. Jellemzője az ele-
mek nagyon gondosan kidolgozott 
térkitöltése, a szép színek, a finom 
rajzolat és a viseletek részleteinek 
pontos bemutatása. A kódex 16 sza-
kaszra tagolódik, az egyes oldalakat 

 Fejérváry Gábor (Nemzeti Portrétár)
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ni, és szinte biztos, hogy a kulcsfontos-
ságú első láncszem örökre rejtve marad 
előttünk.

A köznemesi származású Fejérváry 
Gábor (1780–1851) a XIX. századi első 
felének egyik legjelentősebb hazai ma-
gángyűjteményét építette fel. Noha 
már apja, Fejérváry Károly (1743–1794) 
is jelentős gyűjteménnyel, ezerkötetes 
könyvtárral, 130 kötetes hungarica 
kézirat-, valamint fegyver-, ékszer- és 
régiséggyűjteménnyel rendelkezett, ko-
rai halálakor özvegye csak a gyűjtemény 
eladásával tudta törleszteni adósságait. 

Így Fejérváry Gábor legföljebb gyűjtő-
szenvedélyét örökölhette apjától. Mint a 
legtöbb köznemes, ő is jogot végzett, 
ügyvédi képesítést nyert, majd korának 
módos fiataljaihoz hasonlóan nagy nyu-
gati körutazást tett német földön, Fran-
ciaországban és Itáliában. 1807-től mint 
ügyvéd és az ugyancsak műgyűjtő báró 
Brudern József (1774–1834) vagyonának 
kezelője, Pesten kapcsolatba került a 
XIX. század első harmadának legneve-
sebb magyar gyűjtőivel, Brudern mellett 
Jankovich Miklóssal (1772–1846) és gróf 
Viczay Mihállyal (1756–1831). 

három regiszterre osztották, me-
lyekben egy-egy közép-mexikói is-
ten szerepel a 260 napos rituális nap-
tárral kombinálva. 

A legfigyelemreméltóbb a kódex első 
oldala, amelyen kereszt formájában a 
mezoamerikai kozmogónia öt fő irá-
nya – a mezoamerikai népek világké-
pében a négy fő világtáj mellett létezett 
egy ötödik is, a centrum – jelenik meg 
a hozzájuk tartozó istenekkel. A cent-
rumban a Tűzisten, Xiuhtecuhtli lát-
ható, az onnan kereszt alakban kiindu-
ló négy fa két oldalán pedig egy-egy 
további isten kapott helyet. Fent, azaz 
keleten a napkorongból születő fa két 
oldalán Tonatiuh Napisten és Iztli lát-
ható, míg északon, szemből nézve bal-
ra, az áldozati edényből sarjadó fa két 
oldalán Tlaloc Esőisten és Tepeyollotl, 
a föld belsejének jaguáristene látható. 

Nyugaton, azaz alul egy fantasztikus 
arcból születő fa két oldalán Tlazolteotl, 
a föld és az éjszaka istene, valamint 
Chalchiuhtlicue, a felszíni vizek isten-
nője jelenik meg, míg délen, azaz jobb-
ra a Földszörnyből születő fa két olda-
lán Cinteotl, a kukorica védőistene és 
Mictlantecuhtli, az alvilág istene van. 

A kódexet az akkoriban ismert vala-
mennyi ősi mexikói kódexszel együtt 
az angol Edward Kings bo rough pub-
likálta először Antiquities of Mexico cí-
mű kilenckötetes monumentális mű-
vében 1831-ben, mindössze három év-
vel azt követően, hogy az Fejérváry 
Gábor birtokába került.

De mit keresett egy kora XIX. száza-
di magyar magángyűjteményben egy 
prehispán mexikói kódex? A kérdésre 
sajnos csak részben tudunk választ ad-

Kép a kódexbQl
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Gyűjteményének fő forrását európai 
körutazásai jelentették, melyek nem-
csak közvetlen kapcsolatot tettek lehe-
tővé ottani műkereskedőkkel és gyűj-
tőkkel, hanem alkalmat adtak arra is, 
hogy felkeresse a kor nevezetes ásatása-
it, és azokból is szerezzen be elsőrangú 
remekműveket, például egy pompeji 
freskótöredéket.

A róla elnevezett mexikói kódexhez 
azonban nem külföldi műkereskedőtől 
– bár tudjuk, hogy egy firenzei műke-
reskedőtől vásárolt egy észak-amerikai 
indián pipát is –, hanem magyarországi 
gyűjtőtől jutott.

Gyűjteményének rekonstruálásában 
elsőrangú forrásnak számító szám-
adáskönyve szerint 1828-ban vásárolta 
a már említett Viczay Mihálytól 400 
forintért, ami igencsak magas ár lehe-
tett, hiszen éppen kétszerese volt az ér-
tékben utána következő legdrágább, 
XV. századi kódexnek. Ám még ez is 
messze lehetett tényleges értékétől, hi-
szen tudjuk, hogy Lord Kingsborough 
500 Napóleon-aranyat kínált érte Fe-
jérvárynak, amikor említett művében 
megjelentette, és a Fejérváry-gyűjte-
ményről valószínűleg 1847-ben készült 
kéziratos jegyzékben immár 4000 fo-
rintra értékelve szerepel.

A kódex korábbi tulajdonosa, Viczay 
Mihály két szempontból is párhuzam-
ba állítható Fejérváryval. Apja, id. 
Viczay Mihály (1727–1781) ugyancsak 
jelentős gyűjtő volt, 15 000 kötetes 
könyvtárat és több tízezer darabos 
éremgyűjteményt hozott létre. Ezt fia 
nemcsak továbbfejlesztette, hanem gö-
rög vázákkal, ókori szobrokkal, egyip-
tomi és etruszk darabokkal is kiegészí-
tette, azaz Fejérváryhoz hasonlóan ko-
moly érdeklődést mutatott az egyete-
mes művészet iránt, és gyűjteménye, a 
Museum Hedervarianum – a családi 
székhely a Győr vármegyei Hédervá-
ron volt – nyitva állt a tudomány és a 
művészet kedvelői előtt.

A családi levelezés egy második vi-
lágháború előtt publikált dokumen-
tumából tudható, hogy a Viczay-
gyűjteményben akadtak olyan egzo-
tikus tárgyak, mint egy afrikai ere-
detű elefántcsontkürt, ami már 1770 
táján a család birtokában volt, tehát 
nem kizárt, hogy a mexikói kódex már 
ekkoriban a Viczay-gyűjteménybe ke-
rült, esetleg Bécsből, ahova talán még 
akkoriban jutott, amikor a Habsburg-
család tagjai ültek mind az osztrák, 

Miután kilépett Brudern szolgálatá-
ból, a bécsi Biedermann-bank ház zal 
tizenöt évre kibérelte az Eperjes mel-
letti vörösvágási opálbányákat, és agg-
legény lévén, húga családjához költö-
zött az eperjesi Pulszky-házba. A város 
egyúttal az észak felé vezető borút 
fontos csomópontja volt, így Fejérváry 
a Lengyelországba irányuló tokaji bor-
exportban is jelentős szerephez jutott. 

A	mevészet	történetének	
illusztrálása

Ezekből a polgári foglalkozásokból hú-
zott jelentős bevételek tették lehetővé 
számára, hogy gyűjtőszenvedélyének 
hódoljon, ami azonban teljesen külön-
bözött apjáétól, és a kor legtöbb hazai 
műgyűjtőjétől. Magyarországon első-

ként, érdeklődésének középpontjában 
az ókori klasszikus kultúra állt, de nem 
pusztán a winckelmanni értelemben 
vett Mediterráneum művészete, ha-
nem a közel- és közép-keleti, valamint 
az indiai, kínai és japán művészet is. 
Szemléletét talán legplasztikusabban a 
gyűjteményének 1853-as londoni be-
mutatójához kiadott katalógus foglalta 
össze: célja olyan emlékek gyűjtése 
volt, amelyek alkalmasak a művészet 
történetének illusztrálására, amire ő 
úgy tekintett, mint ami leginkább ki-
fejezi az emberiség különféle családjai-
nak fejlődését, haladását vagy éppen 
hanyatlását.

mind a spanyol trónon. A Fejérváry-
kódex történetének szála azonban, leg-
alábbis visszafelé, ezen a ponton meg-
szakad, mivel a Viczay-család levéltára 
a második világháborút követően az 
Országos Levéltárban elégett.

Ezzel szemben a kódex történetének 
másik vége jól ismert. Fejérváry Gábor 
halálát követően unokaöccse, Pulszky 
Ferenc (1814–1897), akit maga Fejérvá-
ry képzett részint saját könyvtára, ré-
szint közös utazásaik révén kitűnő mű-
történésszé és régésszé, nagybátyja 
gyűjteményével együtt a róla elneve-
zett kódexet is megörökölte. Az örök-
ség átvétele nem volt éppen egyszerű, 
mivel nagybátyja halálakor, 1851-ben a 
szabadságharc egyik vezető személyi-
ségének számító Pulszky londoni me-

nekültként élte életét. Ezért csak úgy 
juthatott örökségéhez, hogy egy lon-
doni barátja névleg megvásárolta a 
gyűjteményt, ami így már kijuttatható 
volt Magyarországról. 

Pulszky, aki maga is jelentős gyűjtő 
volt, Londonban szoros kapcsolatot épí-
tett ki a tudományos élet képviselőivel, 
és a British Múzeum felkérésére nem 
csak előadást tartott a múzeum szer-
vezetének és a kiállítások rendezésé-
nek kérdéseiről, de előadásokkal kísért 
kiállításon mutatta be saját gyűjtemé-
nyét a londoni Régészeti Intézetben, 
végül annak egy részét, az elefánt-
csont faragványokat és a Fejérváry-
kódexet Joseph Mayer liverpooli gyűj-
tőnek adta el 1855-ben. Tőle került az-
tán 1867-ben a liverpooli múzeumba, s 
kapta végleges, ma is használatos ne-
vét: Fejérváry–Mayer-kódex.

GYARMATI JÁNOS

Pulszky Ferenc

Viczay Mihály
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K onvencionális definícióját 
tekintve a nyál 92%-ban a 
három pár nagy nyálmirigy-

ben: a fültőmirigyben, a nyelv alatti 
mirigyben és az állkapocs alatti mi-
rigyben – illetve 8%-ban a szájüreg 
nyálkahártyájában elhelyezkedő kis 
mirigyekben termelődő emésztő-
nedv. 

Naponta kólásüvegnyi
Kevésbé kézenfekvő infor-
máció, hogy ez a testfolya-
dék jelentős szerepet tölt be 
antibakteriális, antivirális, 
antifungális hatása révén a 
szájüreg nyálkahártyájának 
védelmében, pufferhatása 
nyomán a fogszuvasodás 
megelőzésében. A hang-
képzésben és a táplálkozás-
ban is fontos funkciót lát 
el. Ha valamilyen okból za-
vart szenved a nyálelválasz-
tás, az megnöveli az esélyét 
a felsőlégúti megbetegedé-
seknek, de a fogak elrom-
lását is elősegíti. A napszaknak 
megfelelően változik az elválasztott 
mennyisége: a déli órákban, ezen 
belül is az étkezést megelőző és  kö-
vető időszakban a legintenzívebb a 
termelése, az éjszakai nyugalom 
alatt pedig kiválasztása a nullára 
csökken. Az elválasztás sebességét 
befolyásolhatja számos tényező, így 
például az életkor, a nem, a szerve-
zet aktuális hidratáltsági állapota, 
szagingerek, ételek és italok íze, de 
gyógyszerek, a dohányzás, a megvi-
lágítás és a cirkadián ritmus is. Az 
egy nap alatt termelődő mennyisé-
gével akár egy kólásüveget is meg 
lehetne tölteni.

Összetételét tekintve számos külön-
böző anyagot tartalmaz, legnagyobb 
mennyiségben vizet, ionokat (Na+, 
Ca2+, K+ ), de fehérjék (emésztőenzi-
mek, nem enzim fehérjék), hormonok 
(szteroidhormonok), immunglobuli-
nok (IgA) is megtalálhatók benne. 

A szervezetben ismert szerepén túl 

az élet számos területén alkalmaz-
zák vizsgálati anyagként: az 
örökítőanyag (DNS) tanulmányozá-
sakor (apasági teszteknél, bűnelkö-
vetők azonosításában), 
illegális drogok és legális 
gyógyszerek kimutatásá-
ra, illetve napjainkban a 
megbetegedések és fer-
tőzések diagnosztikájá-
ban is. 

A testünk tükre?
Sokak számára talán elképzelhetet-
len, hogy a nyál – hasonlóan a vér-
hez – számos olyan anyagot, mole-
kulát tartalmazhat, amely alkalmas-

sá teszi az általános egészségi állapot 
felmérésére vagy éppen egyes be-
tegségek azonosítására is. Segítségé-
vel lehetséges bizonyos betegségek 
rizikójának feltérképezése. A nyál 
kapcsolatban van a vérrel, így a vér 
összetételi változásait a nyál bizo-
nyos összetevők esetében kis késéssel 

követi. Az optimális 
nyálösszetétel mind mi-
nőségi, mind mennyisé-
gi változása utalhat a 
szervezet működésének 
változására, esetleg be-
tegségek kialakulására 
is. Az egészséges összeté-
tel ismeretében számos 
betegség azonosítása le-
hetővé válik csupán 
nyálminták vizsgálatá-
val. Ilyen gyakran elő-
forduló problémák a 
szájüregi, illetve a szisz-
témás, egész szervezetet 
érintő megbetegedések, 
például az immunrendszer 
túlműködéséből adódó au-

toimmun-megbetegedések (a Sjögren-
szindróma vagy a cisztás fibrózis). 

Bakteriális fertőzések kimutatása 
is lehetséges a testfolyadékban meg-

jelenő antitestek segítsé-
gével. A gyomorfekélyt is 
okozó Helicobacter pylori, 
vagy a vérhas kialakulá-
sáért felelős Shigella-
törzsek is azonosíthatóak 
felhasználásával. 

Szívrohamot követően 
jelentős mértékben meg-

növekszik a nyálban lévő jelölőmole-
kulák mennyisége, ezzel utalva a be-
tegség kialakulására. Lehetséges akár 
a rohamok nyálból történő észlelése. 

M O D E R N  E L J Á R Á S O K  A  D I A G N O S Z T I K Á B A N

MUTASD MEG A NYÁLAD, 
MEGMONDOM KI VAGY!

Az	a	szürreálisnak	 tenW	álom,	mikor	az	orvosi	 rendelWbe	belépW	páciens	egyetlen	nyálmintájának	
segítségével	kimutatható,	hogy	egészséges-e,	fitt-e,	talán	nem	is	teljesen	illúzió	napjainkban.	Ebben	
az	utópisztikus	világban	biztosan	nem	lenne	szükség	teszúrásra	se,	hogy	a	betegségek	alakulását,	

lefolyását	nyomon	kövessük.	A	kérdés	csupán	az,	hogy	napjainkban	lehetséges-e	ez?

A nyálmirigyek elhelyezkedése a szájüregben 

fültQmirigy

nyelv alatti
mirigy

állkapocs alatti
mirigy
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nosztikai eljárások, vizsgálatok már 
nagyszámú kórkép esetén léteznek, 
de a betegségek egy jó részénél még 
csak kísérletek zajlanak a megfelelő 

kimutatási technikák 
kidolgozására.

Fitt vagyok vagy 
sem?

Ha rendszeresen 
sportolunk, ne csak a 
testünk működése, de 
vérünk és nyálunk 
összetétele is kismér-
tékben módosul. Ezt 
a változást kihasznál-
va a fittségi, az 
edzettségi szint is és 
annak változása is 
monitorozható. 

Megfigyelték, hogy 
edzés hatására változik a nyálban lé-
vő hormonok, immunglobulinok, 
fehérjék és ionok mennyisége is. Na-
gyon hasznos lenne, ha a későbbiek-

Egyes tumormarkerek 
is jelen vannak a nyálban, 
így a nyál daganatos meg-
betegedések azonosításá-
ra alkalmas. Például a 
szájüregi laphámdaganatok 
(defensin-1), a mellrák 
(c-erbB-2) vagy a pete-
fészekrák (CA 125) ese-
tében a kimutatásukra 
már léteznek pontos eljá-
rások. A nyálban is meg-
jelenő anti-gliadin ellen-
anyagok segítségével a 
lisztérzékenység azono-
sítása is lehetséges, igaz, 
jelen vizsgálatok szerint nem kellő-
en megbízható a betegség nyomon 
követésére. A Cushing-szindrómánál, 
illetve azon betegségeknél, melyek a 

hormonrendszert (elsődlegesen a 
szteroid-hormonokat) érintik, már lé-
teznek eljárások kimutatásukra. A szer-
zett immunhiányos tünetegyüttessel 
(AIDS) rendelkező betegeknél a kór 
meghatározott szakaszaiban vírus el-
lenanyagok is jelen vannak a nyálban, 
így potenciálisan alkalmas a betegség 
diagnosztizálására. Az illegális – 
mint a kokain, amfetamin, opioid-
származékok – és legális drogok – ni-
kotin, etil-alkohol – fogyasztása azo-
nos érzékenységgel mutatható ki 
nyálmintákból, mint vér felhasználá-
sával. Cukorbetegek nyálának össze-
tétele különbözik egészséges társaiké-
tól, de vércukorszint és nyálból mér-
hető cukorszint között nem találtak 
szoros összefüggést. A hepatitiszvírus 
és a Humán Papilloma-vírus elleni 
antitestek nyálból történő vizsgálatá-
ra jelenleg is számos kutatás folyik. 
Nyálmintákból kivitelezhető diag-

ben a nyál alkalmassá 
válna a túledzettség 
vizsgálatára is. Sporto-
lóknál megfigyelték, 
hogy a nyálban található 
kortizol mennyiségi vál-
tozása kapcsolatban van 
a túlzott mértékű test-
edzéssel, így az a túl-
edzettség mutatója le-
het. Túledzett szemé-
lyeknél a nyálban talál-
ható IgA szintje 
lecsökkent, így a felső 
légutakat érintő fertőzé-
sek gyakoribbá váltak. 

Ez a testfolyadék – hasonlóan a 
vérhez – alkalmas a tejsavszint 
mérésére. A tejsavszint változása 
megmutatja, hogy a személy szá-
mára mennyire volt megterhelő 
az elvégzett testedzés. Kutatócso-
portunk korábban vizsgálta a két 
testfolyadék (vér és nyál) tejsav-
szintje között fennálló kapcsolatot 
és az azt befolyásoló tényezőket. 
A vér tejsavszintjének változásait 
a nyál rövid időbeli késéssel kö-
vette az edzést követően, de ezt 
jelentősen befolyásolja a szervezet 
víztartalma és az idegrendszer 
aktuális működése is. 

Jelen kutatásaink a testedzés ha-
tására harántcsíkolt izomban lét-
rejövő mikrosérülések vér- és 
nyálmarkereinek monitorozásával 
foglalkoznak. Ezek a mikrosérülések 
az izomláz kialakulásának okozói is, 
betegek izomzatában akár izomrost-
pusztuláshoz is vezethetnek, így ront-
va a beteg kilátásait. Fontos kérdés, 

 A nyál feladatai az emberi 

szervezetben 

A nyál, mint a betegségek 

kimutatásának eszköze
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hogy milyen mértékű, mennyiségű 
sérülés keletkezik egészséges és beteg 
személyek mozgása során. 

Miért	kell	akkor	a	vérvétel?
A nyálminta vétele éppen olyan kö-
rülményes lehet, mint a vérvétel. Pél-
dául, ha a test víztartalma lecsökken 
– alacsony folyadékfogyasztás miatt 
vagy betegségek okán – a nyál kivá-
lasztása is csökken, így nehezítve a 
mintavételt. Igaz, fokozható a nyálel-
választás íz- és szagingerekkel, de saj-
nálatos módon ez az összetételben is 
változást indukál. A napszakonként 
változó elválasztási sebesség is nehe-
zíti a dolgunkat. Arról nem is beszél-
ve, hogy jelenleg számos betegség 
azonosítása még nem megoldott 
nyálminták segítségével, illetve több 
kórkép esetén csak kiegészítő vizs-
gálatként használják. A mintavétel 
során a minta tisztaságára nagy fi-
gyelmet kell fordítani, akár a fog-
mosást követő ínyvérzés is problé-
mát okozhat.

A mintában található anyagok stabi-
lizálása is standard eljárásokat kíván, 
ezek kidolgozása még várat magára. 
A vizsgálati protokollokat ritkán pró-
bálták ki nagy tömegeken, szemben a 
vérből történő vizsgálatokkal. 

Még ezen aggályok közepette is 
hangsúlyozandó, hogy a mintavétel 
fájdalommentes, nem kellenek kü-
lönleges eszközök a testfolyadék 
gyűjtéséhez. Számos paraméter ese-
tében szignifikáns kapcsolat áll fent 
a két médium között, így a vérben 
mérhető anyagok nyálban is vizsgál-
hatók. A nyál analízise gyakran 
költségtakarékosabb, mint a vérből 
történő vizsgálatok, már a minta-
gyűjtés fázisában is. A napi többszöri 
mérést, mintavételt igénylő vizsgála-
toknál kiemelt fontosságú lehet, 
hogy nem okoz stresszt a mintavé-
tel folyamata. Rövid tájékoztatást 

követően akár az otthoni gyűjtés 
lehetősége is megoldható. A diag-
nosztikában történő hasznosítása 
kiemelkedő, alkalmas lehet költ-
séghatékony, tömeges szűrővizs-
gálatok kivitelezésére is. A ver-
senysportban alkalmazott tesztek 
nagy része nyálmintákból is elvé-
gezhető lenne, így csökkentve a fi-
zikális és szellemi terhet, így a telje-
sítményre gyakorolt negatív hatást 
is, melyet a vérvétel okozhat. Dop-
pingvizsgálatokra is megfelelő le-
het, hiszen bizonyított, hogy szá-
mos gyógyszerszármazék nyálból is 
kimutatható. Tárolása, szállítása 
egyszerűbben megoldható, mint a 
véré, mivel a minta összetétele vi-
szonylag stabil. 

A bevezetőben feltett kérdésre 
válaszolva, a nyálminták segítsé-
gével az egészség, fittség felméré-
se már nemcsak egy vágyálom. Je-
lenleg a diagnosztikával kapcsola-
tos kutatások egyik forrópontja a 
mérések pontos protokolljainak 
kidolgozása, a további diagnoszti-
kai alkalmazások vizsgálata. A le-
hetőségek száma végtelen, és Pop-
per Péter szavaival élve: „ A tudo-
mányban minden jelentős új felfede-
zésnek három fázison kell átesnie. 
Először azt mondja rá a tudomány, 
hogy nem igaz. Ha bebizonyítják a 
felfedezés igaz voltát, akkor azt 
mondják, igaz ugyan, de nem lénye-
ges. Ha a fontosságot is bizonyítani 
tudják, akkor az akadémikus nyája-
san mosolyogva így szól: de hiszen ezt 
már a régi görögök is tudták.” Kuta-
tásaink a Pécsi Tudományegyetem 
Sporttudományi és Testnevelési 
Intézet, Biológiai Intézet, Labora-
tóriumi Medicina Intézet és 
Egészségtudományi Doktori Is-
kola együttműködésében valósul-
hattak meg.

TÉKUS ÉVA  

Nyál Vér

Mintavétel folyamata egyszer_bb bonyolultabb
Mintavétel költségigénye kisebb nagyobb
Fájdalommal jár? nem igen

Segítségével azonosítható betegségek száma kevesebb több
Protokollok száma kevésszámú sok, változatos

Minta szállítása, tárolása egyszer_bb komplexebb

A nyál és a vér összehasonlítása: elQnyök, hátrányok 

ÉT-ETOLÓGIA

Jóllaknak	a	farkasok	
a	majmokkal

De nem úgy, ahogy elsőre gondol-
nánk. Hiszen a farkasok nem a maj-
mokat eszik meg, hanem az általuk 
felriasztott és megzavart rágcsálókat.

Előfordul, hogy kölcsönös előnyök mi-
att több faj alkot közös csoportot, gon-
doljunk csak a szavannán legelésző zeb-
rákra és struccokra. A struccok remekül 
látnak, könnyen megpillantják a raga-
dozókat. A zebrák viszont kiválóan hal-
lanak. Bármelyikük kezdi el a menekü-
lést, a többiek követik; nagyobb az esé-
lyük a megmenekülésre, ha együtt 
legelésznek. Az azonban rendkívül rit-
ka, hogy egy növényevő faj egy ragado-
zóval társulna. Mégis, az Etióp-magas-
föld egyik, körülbelül kétszáz egyedből 
álló barna (más néven dzseláda-) pávián-

csoportjában gyakori, hogy akár több 
mint egy órán keresztül magányos etióp 
farkasok bóklásznak a füvet és más nö-
vényeket tépdeső majmok között. A far-
kasok minden fenyegető helyzetet ke-
rülnek. Még a könnyű zsákmánynak 
ígérkező kölyköket is figyelmen kívül 
hagyják, csak a rágcsálókra összpontosí-
tanak. Hosszú távon megtérül az önfe-
gyelem: míg a páviánok között három 
zsákmányolási próbálkozásukból kettő 
sikeres, majmok nélkül csak minden ne-
gyedik. A dzseládák hozzászoktak a far-
kasokhoz, a találkozások 70%-ában egy 
tapodtat sem mozdulnak. Ezzel éles el-
lentétben mindig és azonnal a sziklákra 
menekülnek, ha gazdátlan kutyák köze-
lednek feléjük.

Az etióp farkas a világ legritkább ku-
tyaféléje, mindössze 300–500 példány 
él szabadon.

Kubinyi EniKő
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homogén eloszlású, addig a Föld fel-
színének a napsugárzás hatására tör-
ténő felmelegedése az egyenlítőn 
nagyobb, a sarkokon kisebb. Ezért 
az örvények is másként viselkednek 
a két bolygón.
– Innen jött az űridőjárás iránti ér-
deklődése? 

– Majdnem. A csillagász diplomamun-
kámat Szegő Károly űrkutatónál írtam 
az akkor még KFKI RMKI-nak neve-
zett intézetben, amit ma Wignernek hí-

vunk. Ez a téma is kapcsolódott a Jupi-
terhez. A NASA 1997-ben indította a 
Cassini szondát a Szaturnuszhoz és 
2004-ben ért oda. Útközben, 2000 vé-
gén elrepült a Jupiter mellett és az ott 
végzett mérési adatait vizsgáltuk. Ekkor 
ismerkedtem meg az űrplazmafizikával, 
a napszéllel és a bolygók plazmakör-

nyezetével, az űridőjárás legfon-
tosabb összetevőivel.
– Tulajdonképpen mi az űridő-
járás?
– Ez nagyon tág fogalom. Defi-
níció szerint nagyjából a Nap ha-
tása egy égitest közvetlen kör-
nyezetére, légkörére, iono szférá-
jára, mag ne to szfé rá já ra – ha van 
neki. Engem elsősorban a napszél 
érdekel és annak hatása a külön-
böző bolygók környezetére. Töb-
bek között azt is vizsgáljuk, hogy 
milyen hatással lehetnek a napki-
törések az űrszondákra vagy a 
földi technológiákra.
– Több évig dolgozott az ESA 
hollandiai központjában. Ott is 

ezt a témát vizsgálta? 
– Igen. Úgy kezdődött, hogy Svájc-
ban a Berni Egyetemen a NASA 
STEREO-napszondáiból írtam a 

– A csillagászat mellett a meteoroló-
giát is elvégezte. Azért, mert szerette 
volna tudni, milyen idő lesz?
– Ez nagyon praktikus megközelítés 
lett volna, de a valódi ok sokkal egy-
szerűbb. Már általános iskolásként 
holdbázist akartam építeni, és a Ma-
gyar Csillagászati Egyesület táborai-
ban szerzett lelkesedésem egyér-
telművé tette, hogy csillagász 
akarok lenni. Annak idején az 
ELTE-n a csillagászatot csak 
egy másik szakkal párosításban 
lehetett felvenni, én a meteoro-
lógus szakot választottam. Az 
embereknek a meteorológiáról 
általában az előrejelzés jut eszük-
be, de emögött tulajdonképpen 
sokkal mélyebb tudomány áll.

A meteorológus diplomamun-
kám például a Föld és a Jupiter 
légkörének összehasonlításáról 
szólt. Földünket jelentős meny-
nyiségű napsugárzás éri, főként 
ez hajtja a légköri folyamatokat. 
A Jupiter viszont csak 4%-át 
kapja a földi napsugárzásnak, mivel 
ötször messzebb van. Ott inkább a 
bolygó belső hője adja a hajtóerőt a 
légkörzéshez. Amíg ott ez a belső hő 

I N T E R J Ú  O P I T Z  A N D R E Á VA L

A BOLYGÓK _RIDQJÁRÁSA 
A FÖLD SZOLGÁLATÁBAN

a
 h

é
t 

k
u

ta
tó

ja

Opitz	Andrea	erkutató	és	csillagász,	az	MTA	Wigner	Fizikai	
Kutatóközpont	tudományos	fWmunkatársa	12	év	után	tért	
haza	külföldrWl.	Svájcban	doktorált,	Franciaországban	volt	
posztdoktori	 ösztöndíjas	 és	 legutóbb	 az	 ESTEC-ben,	 az	
Európai	 drügynökség	 (ESA)	 hollandiai	 központjában	 dol-
gozott.	Bolygónk	eridWjárásán	kívül	fWként	a	Vénusz	és	a	
Mars	eridWjárását	kutatja,	sWt	az	üstökösök	plazmakörnye-
zetét	 is	 tanulmányozza.	Válaszaiból	megtudhatjuk,	miért	
lehetnek	 nagyon	 hasznosak	 a	más	 égitesteknél	 szerzett	

ismeretek	a	Föld	számára.

A Vénusz, a Föld és a Mars _ridQjárása 
Forrás: ESA
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Europlanet projektben való részvétel, 
amelyet idéntől már a „bolygók űridő-
járása” témával is kibővítettünk. Én 
ezen belül a Marshoz érkező napszél 
tulajdonságait fogom vizsgálni.
– Nemrégiben a nemzetközi sajtó is 
felkapta azt a hírt, mely szerint kék 
sarki fényt lehet majd megfigyelni 
a vörös bolygón. Ön volt az egyik 
társszerzője az eredeti szakcikknek. 
Mesélne erről bővebben?
– Természetesen. A Planeterrella ne-
vű laboratóriumi auróra-szimuláci-
ókat végző francia kollégáim a földi 
nitrogénalapú légkört lecserélték 
a marsi széndioxid alapú légkörre 
a kísérlet folyamán. A felvételen 
látható kék fénylést látták. Számí-
tógépes szimulációk és elméleti 
számítások során azt kaptuk, 
hogy a vörös bolygó felszínéről 
láthatnánk ilyen kékszínű aurórát 
akár szabad szemmel is. A megfi-
gyeléshez nem kell a sarkokra 
utazni, inkább a lokális mágneses 
anomáliák környékén számítunk 
ilyen eseményekre a nagyobb nap-
kitörések során. Űrszondák már 
figyeltek meg aurórát a vörös 
bolygónál, a Mars Express látta 
ultraibolyában, és nemrégiben a 
MAVEN-szonda is megerősítette.

TRUPKA ZOLTÁN

A Földnek van légköre, ionoszférája 
és mágneses tere is, így szerencsére 
többnyire védve vagyunk a káros su-
gárzásoktól. A Marson a gyenge 
kéregmágnesesség viszont nem elég. 
A Rosetta űrszonda révén most az 
üstökösöket is tanulmányozhatjuk. 
Ezeknek az égitesteknek nincs ere-
dendő magnetoszférájuk, viszont ki-
alakulhat az ionoszférájuk. A Vénusz 
és a Mars, akárcsak az aktív üstökö-
sök ionoszférája kölcsönhat a napszél-
lel, így lesz némi indukált mágneses 
terük. Tehát ezen bolygótestek plaz-
makörnyezete igen változékony, na-
gyon érzékeny arra, milyen a napszél 
változása.
– Mit lehet megtudni más bolygók 
űridőjárása alapján a mienkről?
– Gyakran felmerül a kérdés, mi lenne 
a Földön, ha gyengülne a mágneses 
tér. Azt tudjuk, hogy milyen a Vénu-
szon, ahol nincs mágneses tér, vagy a 
Marson, ahol csak pici, illetve a Föl-
dön, ahol erős. Ebből próbálunk arra 
következtetni, hogy mi történne, ha 
gyengülne a földi mágneses tér. A 
földtörténet során voltak és valószínű-
leg lesznek is mágneses pólusátfordu-
lások, melyek során lecsökkenhet a 
mágneses tér erőssége. Az ilyen ese-
ményekre szeretnénk felkészülni.

A Naprendszer különböző pontjain 
végzett kutatásaink másik fontos hasz-
na, hogy ha űrszondákat küldünk vala-
hova, akkor a tervezéshez tudnunk 
kell, milyen űridőjárási körülmények 
közé kerülnek az érzékeny műszereink.
– Ugyanezeket a kutatásokat foly-
tatja itthon, a Wignerben is?
– Igen, a korábbi űrmissziók adatait 
szeretném használni, illetve felkészül-
ni azokra a programokra, amelyekben 
intézetünk is részt vesz. A következő 
években indul a Bepi Colombo a Mer-
kúrhoz, a Solar Orbiter a Naphoz, a 
JUICE pedig a Jupiterhez. A Solar 
Orbiter számomra azért lesz izgalmas, 
mert nemcsak közelebb megy a Nap-
hoz, mint a Merkúr pályája, hanem 
egy ideig olyan sebességgel fog halad-
ni, mint a Nap rotációja, tehát adott 
naprajzi hosszúságon lesz. Így ugyan-
azt a napszélforrást lehet nyomon kö-
vetni, hogy hogyan változik időben. 
Az új megfigyelések a korábbi kutatá-
si eredményeimet pontosíthatják.

További fontos tevékenységünk lesz 
az Európai Unió által finanszírozott 

doktorimat. Ez a start előtti időszak 
főként a két űrszonda műszereinek 
építéséről szólt, ami kutatói és mér-
nöki feladatot is jelentett. Utána 
Toulouse-ban voltam posztdoktori 
ösztöndíjas, ahol a már repülő 
STEREO-napszondák plazmamű-
szereinek méréseit kalibráltam és 
analizáltam. A STEREO és más űr-
szondák plazmamérései alapján fő-
ként a nyugodt napszél tulajdonsá-
gait és viselkedését vizsgáltam. Ez-
után helyezkedtem el az Európai Űr-
ügynökségnél, ahol egy olyan 
kutatási témát választottam, amely-
ben a nyugodt napszél, valamint a 
napkitörések bolygókra gyakorolt 
hatását vizsgáltam.
– Mi a különbség a Föld űridőjárása 
és más égitestek űridőjárása között?
– A Földnek erős a mágneses tere, leg-
alábbis egyelőre. A Vénusznak és a 
Marsnak nincs eredendő globális 
mágneses tere. A Marsnál feltételezik, 
hogy valamikor lehetett, mert a kőze-
tekben van némi kéregmágnesesség, 
úgynevezett lokális mágneses anomá-
liákat figyeltek meg.

A napszél a Napból kiáramló, 
többségében protonokból és elektro-
nokból álló plazma, amelybe be-
fagytak a Nap mágneses erővonalai. 
A plazmafolyamatokban igen fon-
tos, hogy az ezzel a napszéllel talál-
kozó akadálynak milyen tulajdonsá-
gai vannak. Nagy szerencsénk van, 
hogy a Naprendszerünkben minden 
bolygó különbözik egymástól. A 
Merkúrnak nincs légköre, viszont 
van mágneses tere. A Vénusznak 
van légköre, de nincs mágneses tere. 

Kék auróra a vörös bolygón – 

a Planeterella szimulációról készült felvétel
Forrás: NASA

Opitz Andrea az ESA-nak is dolgozott
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be, felismerve az emberrel együtt élő 
egysejtűek jelentőségét. A „flóra” 
kifejezést a növénytantól kölcsönöz-
te a mikrobiológia tudománya, és 
régies szóval élve, de lényegét te-
kintve ugyanazt jelenti, mint a 
mikrobiom.

A XXI. század emberének talán 
már nem újdonság, hogy mikroor-
ganizmusokkal osztja meg a testét, 
pedig ennél sokkal többről van szó. 
Egy felnőtt embernek kb. 5×1013 db 
testi sejtje van, de ennél 1-2 nagy-
ságrenddel több, tehát legalább tíz-

szer ennyi baktériumsejt él a szer-
vezetünkben, illetve a testfelszí-
nünkön. Némi túlzással azt is 
mondhatnánk, hogy (számbeli) ki-
sebbségben vagyunk a saját tes-
tünkben… A mikrobáknak nem 
csak az egyedszáma, de a fajszáma 
is csillagászati. A legújabb felmé-
rések szerint közel 40 000 faj je-
lenlétét sikerült bizonyítani az 
emberi test különböző pontjain. 
Csak a foglepedékből mintegy 20 
000 faj azonosítható! Ezek a nagy 
számok megdöbbentőek lehetnek, 

AZ EMBER 
MINT ÖKOSZISZTÉMA 

Bélflóra,	 normál	 bWrfló-
ra, humán mikrobiom, 

mikrobióta – számos ki-

fejezés, mellyel akár a 

leghétköznapibb kommu-

nikációban is találkoz-

hatunk. Elég hozzá egy 

egyszere	 tévéreklám	
vagy	 egy	 rövid	 ismeret-
terjesztW	 cikk	 kedvenc	
magazinunkban (lapunk-

ban is foglalkoztunk már 

ezzel	 a	 témával,	 például	
2015/12-14-es számaink-

ban). De mit is jelente-

nek ezek a kifejezések 

pontosan? És miért lett 

mindez	 ennyire	 fontos	
napjainkban nem csak 

a	 tudományos	 kutatás-
ban,	 de	 egyre	 inkább	 a	
mindennapi	 életben	 is?	

1.
rész

A mikrobiom egy adott he-
lyen, esetünkben az emberi 
testben élő mikroorganiz-

musok közössége, kölcsönhatásaik-
kal együtt. Tehát maga a szó egy 
komplex ökoszisztémára, életközös-
ségre utal. Eredetileg szinonimaként 
használták, manapság egyre inkább 
megkülönböztetik a mikrobióta ki-
fejezést, mely jobbára csupán a mik-
robák összességét jelenti, kevésbé 
hangsúlyozva az ökológiai megkö-
zelítést. A fogalmakat Joshua Leder-
berg Nobel-díjas genetikus vezette 
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de az igazság ennél árnyaltabb. A 
fajok kimutatása ugyanis úgyneve-
zett metagenomikai megközelítéssel 
történik, mely során az adott helyről 
izolált összes organizmusból kivon-
ják a DNS-t, majd szekvenálással 
azonosítják az örökítőanyag bázis-
sorrendjét, végül bioinformatikai 

módszerekkel összeállítják a geno-
mok teljes szekvenciáját. Ez az el-
járás olyan érzékeny, hogy néhány 
genomi kópia is elég ahhoz, hogy 
azonosítsunk egy fajt, így a fenti, 
sokezres számot olyan élőlények is 
gyarapítják, melyeknek nem ott-
hona az emberi test, csak a szél a 
bőrünkre sodorta vagy lenyeltük a 
táplálékkal, hogy csak néhány le-
hetséges példát említsek. Számos 
további faj pedig csak átmeneti 
utazó a szervezetünkben, melyek 
hosszabb-rövidebb ideig megtelep-
szenek ugyan, de tartósan nem ké-
pesek együtt élni az emberrel. A 
többé-kevésbé állandó közösséget 
alkotó, úgynevezett szimbionta fa-
jok száma a feltételezések szerint 
„csupán” néhány ezer. 

Fontos megjegyezni, hogy a ve-
lünk élő mikrobák több mint 
99%-a baktérium, ezután követ-
keznek az egy- és többsejtű gom-

bák (humán mycobiom), míg a töb-
bi élőlény szerepe elhanyagolható. 
A legtöbb lény (mind a faj-, mind 
egyedszámát tekintve) a bélrend-
szerben, konkrétan a vastagbélben 
él. Ezután következik a szájüreg, 
beleértve a fogakat is. Igen népes 
flórája van a bőrnek (megkülön-

böztetve a száraz, erősen elszaruso-
dott részeket és a lágyabb, nedve-
sebb testhajlatokat), míg az orr-
üregben és a légzőrendszerben a 
felsoroltakhoz képest kevesebb faj 
él. Hölgyeknél az ivarutak alsó, 
nem steril harmada szintén saját, 
speciális baktériumközösséggel bír. 

A mikrobák kategorizálásának 
egy régi, empirikus módszere na-
gyon is emberközpontú: az együtt-
élés káros vagy hasznos számunk-
ra? Ha káros, akkor patogénekről 
és parazitákról beszélünk, melyek 
betegséget okoznak és/vagy raj-
tunk élősködve fogyasztják erő-
forrásainkat. Szimbiózisról akkor 
beszélünk, ha az együttélés mind-
két fél számára előnyös, míg a 
kommenzalisták a számunkra 
emészthetetlen vagy felesleges 
anyagokat, törmeléket, hulladékot 
fogyasztják, így jelenlétük az em-
ber szempontjából közömbös, nem 

jár hátránnyal, de előnnyel sem. Vi-
szont sokszor nem is olyan egyszerű 
eldönteni, hogy egy élőlény hová is 
sorolható, barát-e vagy ellenség. 

Egészséges embert viszonylag ke-
vés kórokozó tud megbetegíteni, de 
az immunrendszer alulműködése 
esetén a legártalmatlanabb egysejtű 
is életveszélyessé válhat. Legismer-
tebb példa erre a Pneumocystis carinii 
nevű egysejtű gomba, melyet álla-
tok terjesztenek, az emberek leg-
alább 70%-a megfertőződik vele 

élete során, de alig észrevehető 
tüneteket okoz csak (hőemel-
kedés, gyengeség). Ezzel szem-
ben a HIV-fertőzöttek egyik 
leggyakoribb haláloka a fenti 

gomba okozta tüdőgyulladás. 
Immunszupresszáns gyógyszerek-
kel kezelt (pl. szerv transzplantáción 
átesett) betegekben akár a sörélesztő 
(Saccharomyces cerevisiae) vagy tej-
savbaktériumok (Lactobacillus spp.) 
is halálos kimenetelű fertőzést 
okozhatnak. Ugyanígy nem mind-
egy, hogy egy baktérium hol is él a 
szervezetben. A Staphylococcus 
aureus közönséges és ártalmatlan a 
bőrön, míg a vérbe kerülve vérmér-
gezést (szepszis) okozhat. Ugyanígy 
a Streptococcus pneumoniae is sok 
ember orrüregében megtalálható 
anélkül, hogy bármilyen tünetet 
produkálna, ám kisgyerekeknél és 
időseknél (akiknek az immunrend-
szere még/már nem olyan haté-
kony) súlyos agyhártyagyulladás 
kiváltója lehet.

A legérdekesebb csoport min-
denképp a szimbionta baktériu-
moké. A mindennapi gyakorlat-
ban ezeket szoktuk a normál flóra 
tagjainak nevezni. Ez az együtt-
élés tehát kölcsönösen kedvező 
mindkét fél számára. A baktériu-
mok védett, kiegyensúlyozott, 
táplálékban gazdag környezetet 
találnak testünkben, cserébe igen 
aktívan részt vesznek az emésztés-
ben, az anyagcserében és még szá-
mos egyéb folyamatban, melyek 
felderítése napjainkban zajlik, szá-
mos érdekes, sőt meghökkentő 
eredményt szülve. Következő cik-
künkben ezekből szeretnék né-
hány izgalmas példát kiragadni.

DRASKOVITS GÁBOR

Joshua Lederberg 

Nobel-díjas genetikus 

1958-ban
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A piros hó – vagy piros, esetleg 
véres eső – kifejezéseket szá-
mos más nyelvben megtalál-

hatjuk. Olyan, viszonylag ritkán meg-
figyelhető eseményekre használjuk, 
amikor a csapadékot valamiféle 
„szennyező” anyag elszínezi. Olykor-
olykor ezt ipari eredetű, valóban káros 
egészségügyi hatásokkal járó szennye-
zőanyag okozza, de az esetek sokkal 
jelentősebb hányadában mindezért 
olyan ásványi poranyag a felelős, ame-
lyet a szél juttatott a légkörbe, még-
hozzá nagy távolságokra található si-
vatagi területetekről. Európa esetében 
ez a sivatagi terület a Szahara, ahon-
nan évente több száz millió tonna ás-
ványi por éri el a kontinensünket, ez-
zel fontos szerepet tölt be számos ég-
hajlati és környezeti folyamatban. 

Mennyire ritka?
A légkörben sodródó finomszemcsés 
törmelék visszaveri, szórja és részben el 
is nyeli a Napból érkező sugárzást, be-
folyásolva ezzel az érintett térségek su-
gárzási egyenlegét. A leülepedő ásvá-
nyi szemcsék a felszín fényvisszaverő 
képességét változtathatják meg és ta-
lajképződési folyamatokat módosít-
hatnak, továbbá az óceánok, tengerek 
ökoszisztémái számára szolgáltatnak 
tápanyagot, fokozva ezzel azok szén-
dioxid-megkötő szerepét. Egyes szem-
csék felhőképződési folyamatokban 
vesznek részt és magas mésztartal-
muknak köszönhetően növelik a csa-
padék pH-ját, csökkentve ezzel a savas 
esők kialakulásának valószínűségét. 

Számos további környezeti szere-
pük mellett társadalmi-gazdasági 
hatásuk is van a porviharoknak. A 
forrásterületek közelében például 
a kőolaj-kitermelést akadályoz-
hatja a megnövekedett porkon-
centráció, de mind a közúti, mind 
a légi vagy a tengeri közlekedés-
ben is nehézségeket okozhat a le-
csökkenő látótávolság.

S Z A H A R A I  P O R  A  K Á R P Á T- M E D E N C É B E N ?

MAJD HA PIROS HÓ ESIK...
Majd	ha	piros	hó	esik.	Hallhatjuk	gyakran,	ha	valamit	lehetetlennek	vagy	nagyon	valószínetlennek	
vélünk. Az igen ritkának tartott eseményekben mégis az a legizgalmasabb, hogy nem teljesen lehe-

tetlenek. Egy-egy ilyen mondás kapcsán érdemes utánajárni, hogy honnan is ered.

Ahogy ezt már több mint száz évvel 
ezelőtt is feltételezték, a szaharai 
porkifúvások egyes esetekben hazánk 
területét is elérhetik. Persze, ezekben az 
esetekben a környezeti hatások jelenték-
telenebbek, mint például a Földközi-
tenger környékén tapasztalhatók. 

Az elmúlt évek vizsgálati eredményei 
alapján megállapíthattuk, hogy a köz-
hiedelemmel ellentétben a szaharai 
porviharos események nem is olyan rit-
kák a Kárpát-medence légkörében. Az 
anekdotikus jellegű, történelmi idők-
ből származó feljegyzések alapján 
messzemenő és számszerűsíthető 

következtetéseket nem áll módunk-
ban levonni. Ezért kutatásainkhoz 
a NASA műholdjainak manapság 
már könnyen hozzáférhető aero-
szol-méréseit használtuk fel, me-
lyek napi rendszerességgel szolgál-
tatnak adatokat a légkörben lebegő 
szilárd és cseppfolyós részecskék 
mennyiségéről. 

Az 1979-től 2011-ig terjedő időszak 23 
teljes adatsorral rendelkező évében össze-
sen 130 olyan eseményt tudtunk azono-

sítani, melyek során szaharai eredetű 
poranyag volt hazánk légkörében. 
Eszerint átlagosan néhány havonta va-
lószínűsíthető egy-egy szaharai poros 
epizód. Ezek az események annyit je-
lentenek csupán, hogy szaharai por 
van a levegőben. A poranyagnak egy 
része kihullik, egy része a csapadékkal 
kimosódik, egy része pedig tovább 
sodródik.

Melyik áramlással érkezik?
Az adatokból az is kitűnik, hogy az 
afrikai poros levegő jellemzően ta-
vasszal és nyáron éri el Közép-Euró-

pát. Ebben az időszakban alakul ki a 
legtöbb porvihar a Szahara területén. 
Ekkor a sivatagi területek fölötti lég-
oszlop hatalmas mennyiségű ásványi 
port tartalmaz és a légnyomásköz-
pontok elhelyezkedése határozza 
meg a fi nomszemcsés törmelékkel te-
lített légtömegek mozgáspályáját. 
Adatsoraink alapján három különbö-
ző időjárási helyzetet tudtunk meg-
különböztetni, melyek a szaharai 
porviharos eseményekért felelősek.

Treitz Péter felhívása hulló por gy_jtésére a Földtani Közlönyben
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Az, hogy a légkörben megjelenik az 
afrikai por, még nem jelenti, hogy a 
felszínt  is eléri. A porkihullás és ki-
mosódás mennyiségét számszerűsítő 
mérőhálózat híján számítógépes mo-
dellek adataira tudunk csak hagyat-
kozni. Ezek szerint a szimulációk 
szerint éves átlagban 0,5–1 grammra 
tehető négyzetméterenként a ha-
zánk területén felhalmozódó szaha-
rai por mennyisége, azaz a teljes or-
szág területére vonatkoztatva ez évi 
50–100 ezer tonna. Ez a mennyiség 
közel sem okoz olyan hatásokat, 
mint a bevezetőben említettek. 

A magasabb porkoncentráció homá-
lyosabbá teszi a légkört, sajátos légkör-
optikai jelenségeket okozhat, valamint 
magas vastartalma révén vörösesre szí-
nezi a csapadékot. A felszínen tapasztal-
ható hatások köre kimerül a gépkocsik 
szélvédőjén és karosszériáján, tetőtéri 
ablakokon, valamint napelemtáblákon 
megfigyelhető felhalmozódásokban. 
Ezeket a jelenségeket 2013-ban és 2014-
ben is megfigyelhettük. 

KlímafüggWk
Azt tudjuk, hogy a porviharok kiala-
kulása és gyakorisága igen érzékenyen 
reagál az éghajlati viszonyok megvál-

tozására – ezért is kiválóan alkalmasak 
a hullóporos eredetű üledékek a klíma-
rekonstrukciós munkálatok során. A 
Földközi-tenger tágabb térsége a klí-
maváltozás szempontjából az egyik 
legérzékenyebb terület, így a megvál-
tozó éghajlati feltételek hatással lesz-
nek az afrikai port szállító légtömegek 
mozgására is. Ennek első nyomai le-
hetnek a szokásostól eltérő időpontban 
jelentkező, a korábbiaktól intenzívebb 
és gyakoribb porviharos események, 
melyeket az elmúlt néhány évben azo-
nosítani is tudtunk. 

2013 áprilisának végén egy nagyki-
terjedésű anticiklon formálta hazánk 
időjárását. A leszálló áramlatok hatásá-
ra kialakult száraz, meleg és felhőtlen 
időképet a halványsárga színű, homá-
lyosnak tűnő légkör tette különlegessé. 
A számítógépes porszimulációk április 
26-tól egészen május 5-ig folyamato-
san szaharai port mutattak hazánk lég-
körében. A szokatlanul hosszú időn ke-
resztül fennálló délnyugati áramlás 
hátterében egy Délnyugat-Európa és 
Északnyugat-Afrika fölött képződött 
ciklon és ennek az alacsonynyomású 
légköri képződménynek a kelet felé tör-
ténő mozgását akadályozó kiterjedt anti-
ciklon álltak. A két eltérő nyomásviszo-

Az esetek csaknem kétharmadában 
az erős délnyugati áramlás az európai 
kontinens nyugati partvonala mentén 
lehúzódó alacsonynyomású központ és 
a szubtrópusi magasnyomású öv keleti 
cellája között alakul ki, jellemzően ta-
vasszal és nyáron. A legerősebb áram-
lások a Földközi-tenger nyugati me-
dencéje fölött alakulnak ki. 33 esetben 
a kelet felé mozgó mediterrán ciklon 
előoldalán kialakuló délies áramlással 
érkezik a szaharai por hazánk területé-
re, döntően tavasszal. A legerősebb déli 
áramlás az Appennini-félsziget déli ré-
szén és a Jón-tenger fölött alakul ki.

A vizsgálati időszak során a legrit-
kább epizódok során egy Északnyu-
gat-Afrika és Délnyugat-Európa fö-
lött kialakuló magasnyomású központ 
anticiklonális áramlása port szállít az 
Atlanti-óceán keleti térsége fölé. Az ily 
módon telített légtömeget a közepes 
szélességeken a nyugatias áramlás so-
dorja a Kárpát-medence irányába.

Útvonalak
A meteorológiai viszonyok határozzák 
meg a porszállítás útvonalát is, további 
támpontot nyújtva így a lehetséges for-
rásterületek meghatározásához. Az 
1-es típus esetében a szinoptikus mete-
orológiai helyzetek az afrikai konti-
nens északnyugati régióiból származó 
poranyag északkeleti irányú terjedé-
sének kedveznek. Ennek megfelelően   
a Taoudenni-medence, a nyugat-sza-
harai hegylábfelszínek és a Tidikelt-
depresszió forrásterületei, illetve a 
Szaharai-Atlasztól délre található le-
folyástalan sós tavak – helyi nevükön 
sottok – környéke jöhet számításba 
mint legfőbb lehordási terület.

A 2-es forrástípus esetében a Föld-
közi-tenger középső medencéje fe-
lett kialakuló ciklon előoldalán lét-
rejövő meridionális áramlás a leg-
közelebbi észak-afrikai lehordási te-
rületek felől szállít port hazánk 
fölé, jellemzően a Szaharai-Atlasz 
déli előterében található sóstavak 
környékéről és a kelet-szaharai le-
hordási régiókból (Kireneika és a 
Kattara-mélyföld).

A leghosszabb és egyben a legrit-
kábban előforduló poros események 
a 3-as típusba kerültek, mely során 
esetenként 6500 kilométeres távol-
ságot is megtesz a nyugat-szaharai 
finomszemcsés törmelék, mielőtt 
hazánk területét eléri.

A Kárpát-medence légkörében azonosított szaharai porviharos események évenkénti és 
szezonális eloszlása 
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lógiai helyzetét meghatározó ciklon 
északi irányba térítette el. A szaharai 
por a Balkán-félszigeten és a Kár-
pát-medence keleti felében mosó-
dott ki nagymennyiségben, a gyűj-
tött mintákban kifejezetten nagy-
méretű (35–40 µm) kvarcszemcséket 
is azonosítani lehetett.

2014 februárjában szintén jelentős 
mennyiségű szaharai por által elszínezett 
csapadék hullott hazánk területén. Egy, 
a jet-stream szokatlanul délre lenyúló 
szárnyáról lefűződött magassági hideg-
csepp alakult ki, melynek következtében 
eső, hó- és porviharok alakultak ki 
Északnyugat-Afrikában. Az északnyu-
gati irányba mozgó alacsonynyomású 
rendszer hatalmas mennyiségű port jut-
tatott a levegőbe algériai és tunéziai for-
rásterületekről. Mivel a rendszer további 
keleti irányú sodródását az Északkelet-
Afrika fölött elhelyezkedő magasnyo-
mású központ blokkolta, a porral telített 
légtömegek észak felé sodródtak tovább, 
és február 19-én érték el a Kárpát-me-
dencét. A 2013. május végi kimosódással 
ellentétben poranyaga jellemzően fi-
nom-kőzetlisztből és agyagfrakciójú 
szemcsékből állt össze.

A februárihoz hasonló meteorológiai 
hátterű esemény alakult ki 2014 no-
vemberének végén is, melynek vég-
eredménye nem a kimosódott por-
anyag miatt vált ismertté, hanem az el-
múlt évtizedek legpusztítóbb ónos esője 
okán. Ebben az esetben Marokkóban 
áradások alakultak ki, majd a délnyu-
gati áramlással megérkező porral telí-
tett szaharai légtömegek jelentős víz-
szintes meleg áramláshoz vezettek.

nyú légköri központ között csaknem 
két hétig állandósult a délnyugatias 
áramlás, mely során hatalmas meny-
nyiségű szaharai por érkezett algériai, 
tunéziai és líbiai forrásterületekről a 
Kárpát-medence légkörébe.

Nem sokkal az előző poros esemény 
után még két szaharai porviharos epi-
zódot azonosítottunk május végéig. 
Május 19-én egy Észak-Afrikától 
Észak-Európáig húzódó, nagykiterje-
désű, kelet felé mozgó ciklon előolda-
lán érkezett hazánk légkörébe sivatagi 
eredetű poranyag, mely hasonlóan az 
előző esethez, csökkentette a légköri 
átlátszóságot. Nem úgy, mint a május 
29-én és 30-án észlelt nedves kimosó-
dással együtt járó eset. Ekkor az ország 
keleti feléből számos helyről jelentettek 
gépjárművek szélvédőjén, tetőablako-
kon és egyéb tereptárgyakon észlelt pi-
rosas színű, finomszemcsés lerakódást. 
Az esemény hátterében egy hosszú 
időn keresztül Közép-Európa fölött 
tartózkodó, mély ciklon állt, mely egy 
rendkívül lassan mozgó planetáris hul-
lám alacsonynyomású részén alakult 
ki. (A ciklonhoz kapcsolódó heves 
esőzések váltották ki a júniusi dunai 
árhullámot 2013-ban.) 

Ezzel egy időben, az Atlasz-hegység-
től délre kialakult egy Sharav-ciklon – 
ez a ciklontípus a Földközi-tenger ke-
leti medencéjének tavaszi és nyári 
porkitöréseiért felelős. A sekély, 
észak-afrikai eredetű, alacsonynyo-
mású rendszer szokásos nyugat–keleti 
irányú mozgáspályáját – és ezáltal az 
előoldalán szállított szaharai poranyag 
sodródását – a Kelet-Európa meteoro-

Ezek a korábbiaktól eltérő jellegű porvi-
haros események jól mutatják, hogy az 
Afrika felől érkező por mennyisége még 
egy viszonylag rövid időszakra vonat-
koztatva sem nevezhető állandónak. 

Árulkodó paleotalajok
A jelenlegi pormennyiség nem jár külö-
nösebb környezeti hatásokkal hazánk 
területén. A földtörténeti múltban ba-
rangolva azonban találkozhatunk 
olyan időszakokkal, amikor a sivata-
gokból kifújt por mennyisége a mainak 
akár 15–20-szorosa is volt. Mélytengeri 
adatok alapján a szaharai porkibocsátás 
a pleisztocén glaciálisok és egyes 
interglaciálisok idején igen jelentős volt, 
az idő tájt nagy valószínűséggel a Kár-
pát-medencében is nagyobb mértékű 
volt az afrikai eredetű szemcsék felhal-
mozódása. Ennek a porkoncentráció-
növekedésnek a nyomait azonban ne-
héz kimutatni, mivel – ahogy azt már 
az ÉT ez évi 10. számában megjelent 
Porrá lett jégkorszakok című cikkben is 
kifejtettük – éppen ezekben a periódu-
sokban voltak a lösztakarónkat kialakí-
tó északi jégpajzsok előteréből kiinduló 
jégkorszaki porviharok a legintenzí-
vebbek. Néhány eltemetett, egykori 
melegebb periódust jelző paleotalaj 
anyagában feltételezéseink szerint talán 
nagyobb esélyünk van egykori szaharai 
porkifúvások nyomait azonosítani, 
hozzájárulva mindezzel a régmúlt idő-
szakok légköri cirkulációs viszonyainak 
pontosabb megismeréséhez. Ez pedig 
alapvető fontosságú a jövőbeli változá-
sok előrejelzéséhez.

VARGA GYÖRGY

A szaharai porviharos eseményekért felelQs 3 idQjárási helyzet és az azokhoz tartozó jellemzQ porszállítási útvonalak (M: magasnyomású 
központ; A: alacsonynyomású központ)
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tranzakciós illetéket. Persze esedékességkor ott kell lennie a 
megfelelő fedezetnek számlánkon, különben kopogtat a ké-
sedelmi kamat! 

Ha a sarki pénzváltónál veszünk eurót, kunát, a vételi ár-
folyamon túl szintén lerójuk állampolgári kötelezettségün-
ket: itt is adózunk, célszerű tehát ügyesen átgondolni nyara-
lás előtt, mennyi idegen pénzre lesz szükségünk. Ugyan ter-
jed a kártyahasználat külföldön is, de előzetesen nem árt tá-
jékozódni, hogy szolgáltatónk milyen árfolyamszámítással 
terheli majd forintszámlánkra költekezésünket. Könnyen 
előfordulhat, hogy jobban jártunk volna árfolyam szem-
pontjából, ha kiutazás előtt a pénzváltónál több valutát vet-
tünk volna.

A megtakarítókat sem kíméli az adózás: többek között a 
betétek, kötvények kamata vagy a befektetési jegyek árfo-
lyamnyeresége nemcsak az általános mértékű 16%-os ka-
matadó alanyai, hanem a már említett 6%-os EHO-t is le 
kell róni utánuk. Néhány szolgáltató az ügyfelek érdekében 
cselhez folyamodott: a jogszabály adta lehetőséggel élve 
olyan befektetési alapokat dobott a piacra, amelyek előírt 
szintű (arányú) állampapír-állományt tartva mentesülnek a 
6%-os EHO megfizetése alól. De ilyen például a kamatozó 
kincstárjegy megvásárlása is, itt sincs EHO. Ám a polgár át-
lát a szitán: az állam azt szeretné, ha a megtakarító inkább 
állampapírokat venne, mint más befektetési eszközt, ezért 
16%-ot adózik és nem 22%-ot.

A hosszú távú megtakarítást ösztönzi a sok megtakarító 
által kedvelt tartós befektetési számla (TBSZ) lehetősége, itt 
betéteket és más befektetési eszközöket is nyilván lehet tar-
tani. Már a rövidebb, 3 éves időtáv is kevesebb (16% helyett 
csak 10%) adóval jár, de aki kellően türelmes és 5 évet is vár, 
az semmilyen adót nem fizet a kamatok, hozamok, árfo-
lyamnyereségek után. Sok szolgáltató díjmentes számlave-
zetéssel is jutalmazza a TBSZ-számlák megnyitását, ez to-
vábbi kedvezmény lehet. A nyugdíj-előtakarékossági számla 
is hasonló előnyökkel jár, érdemes a szolgáltatónál alaposan 
áttekinteni ennek a feltételeit is. 

Az adótörvény egy érdekes lehetőségét is érdemes 
észrevenni és kihasználni: ha önadózók vagyunk, ak-
kor például részvénybe történő befektetés, majd ennek 
későbbi eladása esetén az elért árfolyamnyereséget a 
tárgyévet követő január 31-ig állapítja meg a szolgálta-
tónk, és az árfolyamnyereség 16%-os adóját a tárgyévet 
követő május 20-ig kell lerónunk az adóbevallás be-
nyújtásával egyidejűleg. Így, ha a tárgyévben, mond-
juk, május elején realizáltunk OTP-részvényünkön ár-
folyamnyereséget, akkor annak adóját az állam helyett 
még 1 évig mi fialtathatjuk, ráérünk adózni 1 év múl-
va. Ha viszont adó-visszaigénylők vagyunk, akkor si-
essünk minél előbb az adóbevallást beadni, hogy pén-
zünkhöz jussunk, ne várjuk meg a május 20-át.    

PALLA GÁBOR

PÉNZÜGYEINK

ADÓKÍMÉLP MEGOLDÁSOK

A VILÁG PÉNZEI

A török líra

A z állam mindig pénzéhes, ráadásul folyamatosan túl-
költekezik, sokszor olyanokra is megy az adófizető 
pénze, amivel egyébként az adózó nem is ért egyet. 

És persze az államnak sosincs pénze, ha költeni akar, akkor 
adóbeszedéssel biztosítja annak fedezetét. Sőt, az állam oly-
kor olyan adókat is kivet, melyeknek semmi közük nincs ne-
vükhöz. Például az egészségügyi hozzájárulást (EHO, mér-
téke: 6%), betétkamatok után is fizeti a megtakarító polgár, 
pedig nem kap érte cserébe egészségügyi szolgáltatást. 
Nem árt tehát egy kicsit odafigyelnünk pénzügyeinkre, 
hogy elkerüljünk bizonyos adókat, illetékeket, járuléko-
kat és költségeket. Igen, költségeket is, mert néhány adó 
szépen becsomagolva a nekünk felszámított költségekben 
rejtőzködik. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy 
gyermeki naivság azt hinni, a pénzügyekre kirótt adókat, 
illetékeket, járulékokat majd a szolgáltatók fizetik meg. Át-
menetileg, rövidtávon ez persze igaz lehet, de végül ezeket 
tartósan mégiscsak a polgárok fizetik.

A két éve bevezetett tranzakciós illeték alaposan felkavarta 
a pénzügyi piacot, több százezer fizetési számlát szüntettek 
meg emiatt. Az oknyomozó újságírók annak is utánajártak, 
hogy a háztartásokban lévő készpénzmennyiség két év alatt 
32 százalékkal nőtt, sokan fizetésüket, nyugdíjukat is inkább 
készpénzben kérik, elkerülendő az illeték megfizetését. A 
havi kétszeri, felső összeghatárhoz kötött ingyenes készpénz-
felvétel valamelyest enyhített a helyzeten, de ezzel együtt is a 
szolgáltatók között lényeges eltérés mutatkozik a harmadik 
vagy sokadik készpénzfelvételi illeték mértékében. Érdemes 
azt is kiszámolni, hogy kis összegek felvétele a pénzkiadó au-
tomatákból aránylag százalékosan magasabb illetékkel jár és 
az is megfontolandó, hogy az idegen ATM-használata min-
dig drágább, mint saját bankunké. Ugyancsak hasznos az ál-
talunk kezdeményezett átutalások utáni illetéket havonta 
összeadogatni: csodálkozni fogunk ennek nagyságán! Eny-
híthetünk ezen, ha a közüzemi szolgáltatóknak felhatalma-
zást adunk arra, hogy ők emeljék le számlánkról esedékes-
ségkor a szolgáltatás díját, mert ekkor nem mi fizetünk 
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Az országos évi középhőmérsék-
leti és csapadékmennyiségi ada-
tok alapján igazolható, hogy 

1936 és 1968 között az évi középhőmér-
sékleti értékek néhány év kivételével va-
lóban növekvő tendenciát mutatnak, az 
évi csapadékmennyiség pedig csökken.

Ki is volt Csaba József, aki a klímavál-
tozás jelenéségét ilyen pontosan rögzítet-
te, akit tudományos munkássága alapján 
méltán nevezhetünk az Őrség polihisz-
torának, s akinek a csákánydoroszlói 
templomkertben találhat rá a látogató az 
emlékoszlopára?

Csaba József (eredetileg: Walzel József 
Sándor) 1903. június 1-jén született, gróf 

A K I  A  K L Í M AV Á LTO Z Á S T  M Á R  1 9 6 8 - B A N  L E Í R TA

AZ	VRSÉG	
POLIHISZTORA

„Vidékünkön	arra	következtethetünk,	hogy	a	beállott	klímaváltozás	a	fW	
oka annak, hogy Vas megye területén a hajdina újabban nem hoz magot, 

vagy	ha	igen,	akkor	csak	annyit,	hogy	legtöbbször	a	vetWmag	sem	térül	
meg.” Csaba József 1968-ban publikálta az éghajlat változásának követ-

kezményeként a hajdina termésátlagának visszaesését. A XVI. Országos 

Néprajzi	 és	 Nyelvjárási	 GyejtWpályázatra	 beküldött	 pályamunkájában	
tudományos	 igényességgel	 tárta	 fel	 korának	 jelentWs	 gazdasági	 és	
mézelW	növényeként	is	ismert,	hajdina	termesztésének	és	felhasználá-

sának módjait. 1936-tól 1968-ig összegezte megfigyeléseit, feljegyzéseit, melyeket saját fényképfelvéte-

leivel is illusztrált. Harminc év tapasztalata és az éves termésátlagok alapján az ökológiai változások 

tükrében feltárta a klímaváltozás tényét.

Batthyány Iván szakácsának fiaként. 
Nagycsákányi segédjegyző és körjegyző 
volt. Szerény, alázatos ember, aki magát 
soha nem vallotta tudósnak. Több tudo-
mányterületnek volt kiemelkedő kuta-
tója. Kiváló ornitológus, néprajzkutató, 
tudománytörténész, nyelvész, bibliográ-
fus, botanikus, zoológus, etnobotanikus, 
etnozoológus és fényképész. Mindezek 
mellett olyan emberi humánummal ren-
delkezett, melyben a jóság, a kiemelkedő 
empátia és segítőkészség, az embertársi 
tisztelet megingathatatlan pillérként volt 
jelen.  Horváth Ernő Vas-megyei múze-
umigazgató-helyettes 1983-ban a tudós 
halálakor így jellemezte őt az utókornak: 

„Értékes munkásságát szerényen, csendben, 
egy eldugott falu magányában végezte nagy 
szívóssággal, pontossággal, alapossággal és lel-
kiismeretességgel, mely tulajdonságok csak az 
igazi tudósok sajátjai. Kerülte a csillogást, a 
feltűnést, a szereplést, pedig belső értékei, tu-
dása, embersége révén ezekre sem lett volna 
méltatlan. Szerény ember volt! Jóságos, segítő-
kész.”

 Ornitológus, etnográfus, 
fényképész

A természettudományok iránti érdek-
lődését Herman Ottó és Chernel István 
művei keltették fel középiskolás korá-
ban. Herman Ottó néprajzi és nyelvé-

Magyarország évi középhQmérsékletének anomáliái és csapadékmennyisége 1901 és 2011 között
FORRÁS: HTTP://WWW.MET.HU/EGHAJLAT/EGHAJLATVALTOZAS/MEGFIGYELT_VALTOZASOK/MAGYARORSZAG/

Az idQs kutató fényképezQgépével (1983)
FORRÁS: HTTP://WWW.VASISZEMLE.T-ONLINE.HU
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rajzzal. Rend-
szeresen jelentek 

meg tanul- mányai jelentős 
szakfolyóiratokban, az Ethnographia, a 
Magyar Nyelvőr számaiban és a Néprajzi 
Közleményekben.  Kutatásaihoz, gyűjtő-
munkájához gazdag fényképanyagot is 
készített. Plaubel Makina fényképező-
gépét mindenhova magával vitte. Több 
száz felvételt magába foglaló fényképha-
gyatéka a szombathelyi Savaria Múze-
um tulajdona.

Fényképfelvételeit kutatási, gyűjtési te-
rületein készítette. Szülőfaluja Csákány-
doroszló és közvetlen környékén, az Őr-
ség és Vendvidék területén, a magyaror-
szági szlovén falvak, Nárai és a vele 
szomszédos horvát falvak, valamint a 
Felső-Őrség magyar lakta településein. 

Etnográfusként a 
termesztett növények betaka-
rításának és feldolgozásának módjaival is 
foglalkozott.

A gazdasági növények termesztésén 
túl érdeklődésének középpontjában 
állt az Őrség, a Vendvidék és a felsőőr-
ségi magyarok népi méhészkedése is. 
Méhészetről szóló publikációit rend-
szeresen az Ethnographia folyóiratban 
közölte. Életének utolsó éveiben kez-
dett el foglalkozni az Őrség temetke-
zési szokásaival, fejfáival.

Tudománytörténész
Nagy hangsúlyt fektetett a jeles vasi 
természettudósok emlékének megőr-
zésére. Kiemelten foglakozott a Vasi 

szeti írásait is szívesen olvas-
ta. 1922-től lett a Madár-
tani Intézet külső munka-
társa. Ornitológusként Vas megye 
madártani adatait, madarakkal kapcso-
latos megfigyeléseit hatvan éven át ve-
zette naplójában. Az Aquila madártani 
szaklapban húszéves korában jelent 
meg első kutatási eredménye, s 1926-tól 
rendszeresen publikálta madárvonulási 
adatait. 1934-ben ismerkedett meg 
Pável Ágostonnal, aki a fiatal Csaba Jó-
zsefet egyik levelében így inspirálta to-
vábbi kutatásra: „Ha minden jegyzőség-
ben csak egy ilyen ember akadna, már csu-
dájára járna a nagyvilág annak, amit mi itt 
alkotnánk.” 

1934-től lett munkatársa a Vasi Szem-
lének, melyben etnográfiai kutatási 
eredményeit tette közzé. Kiemelkedő-
en foglakozott tárgyi és szellemi nép-

Len magjának kiverése lapickával   

Kenderszárítás

Gerencsérek

(CSABA JÓZSEF FELVÉTELEI)

(SzerkesztQségünk ezúton 
köszöni a Savaria Múzeum-
nak a hagyaték néhány fény-
képének közzétételét.) 

KópicokFenyQrigó leszedése

Felrakott enyves  

vesszQk között a hívó-  

madár kalitkában
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observatarum Historia (Pannónia, 
Ausztria és a szomszédos tartomá-
nyokban megfigyelt növények leírása) 
címmel. A közel nyolcszáz oldalas 
könyvhöz gyűjtelékes kötetként il-
lesztve található a Stirpium nomenclator 
Pannonicus latin-magyar növénynév-
jegyzék, mely az első magyar flóramű. 

Etnobotanikus, etnozoológus
Csaba József etnobotanikai kutatásai 
közül kiemelkedő tudománytörténeti 
jelentőségű az a tanulmánya, melyben 
feltárja, hogy Carolus Clusius munká-
iban található növényfajok még most 
is megtalálhatók a nyugat-magyaror-
szági peremvidéken. Ugyanakkor a 
Vas megyei népnyelvben  Clusius 1583-
ban kiadott németújvári Nomenclatorában 
leírt  magyar növényfajok többsége  
most is jelen van. Többek között a „Luch 
fenyőfa” (Picea abies L), „a Jauor fa” (Acer 
campestre L.), „Apro buytoryan” 
(Agrimonia eupatoria L.), „egör fa” (Alnus 
glutinosa L.), „tik hur” (Stellaria media L.), 
„feyer malua” (Rubus idaeus L.), „farkas 
alma” (Aristolochia clematitis L.), „ezör io 
fiu” (Dictamnus albus L.), „Kéchke rago 
fa” (Euonymus europaeus L.), „epöry” 
(Fragaria vesca L.), „pöye” (Convolvulus 
arvensis L.), „kijgyo hagyma” (Allium 
scorodoprasum), „Kesereu fiu” (Persicaria 
bistorta L.),  „sárga liliom” (Hemerocallis 
lilio-asphodelus), „vörös fenyő” (Larix 
decidua), „zenz Gyorgy veraga” (Muscari 
racemosum), „zederij fa” (Morus nigra), „vizi 
Tök” (Nuphar lutea L.), „haydina” 
(Fagopyrum esculentum) „Köröztös fenyo” 
(Picea excelsa L.), „Reköttye fa” (Salix 
cinerea L), „bozza fa” (Sambucus nigra L.), 
„bors fiu” (Polygonum hydropiper L.), „Ka-
kuk fiu” (Thymus caespititius L.), „Kákich” 
(Taraxacum officinale), „Berkinye fa” 
(Sorbus domestica L.). 

Az etnobotanika élete során mind-
végig Csaba József kutatási területe-
ihez tartozott. Nemcsak a növényfa-
jok népies neveinek vonatkozásában, 
hanem a népi gyógyászatban betöl-
tött szerepük alapján is. Az őrségi 
emberek táplálkozási szokásainak 
bemutatása során az ehető gombafa-
jokról is érdekes adatokat közölt 
publikációiban.

Ornitológusként a népies madár-
nevek gyűjtésével kiemelten foglal-
kozott. Ugyanakkor sok rovarfaj és 
emlős állatfaj népies nevét is össze-
gyűjtötte. Adatait 38 éven át a Vasi 
Szemlében közölte le.

Szemle több számában Almásy György, 
Dabasi Fromm Géza, Chernel Kálmán, 
Cher nel István, Molnár Lajos és 
Ambrózy- Migazzi István tudományos 
munkásságával. Csaba József a Magyar 
Clusius-kutató Munkabizottság tagja is 
lett. Carolus Clusius (1526- 1609) a 
XVI. század legjelentősebb németalföl-
di botanikusa, polihisztora volt. 

A természettudományok első hazai 
mecénása, Batthyány III. Boldizsár 
(1537/8–1590) humanista műveltségű 
németújvári főúr, törökverő hadvezér 
hívására érkezett Pannónia területére. 
Clusius beutazta Nyugat- Pannónia és 
Horváth- Szlavónország területét, ahova 
botanikai útjaira gyakran elkísérte 
Beythe István (1532–1612) botanikus, re-
formátus lelkész. Pannónia flórájának 
első, tudományos leírása Clusius érdeme. 
1583-ban az antwerpeni Plantin nyom-
dájában készült ez a pannóniai flóramű, 
Rariorum aliquot Stirpium, per Pannoniam, 
Austriam, & vicinas quasdam Provincias 

Botanikus, zoológus
Behatóan foglalkozott az erdei tulipán 
(Tulipa sylvestris L.) Csákánydoroszló 
környéki előfordulásával. A Batthyány- 
kastély és az országút mellett két kis tele-
pét ismertette ennek a növényfajnak, fel-
tüntetve a terület pontos kiterjedését és a 
hagymák darabszámát.  Vas megye te-
rületéről senki nem közölt elvadult er-
dei tulipánnal kapcsolatos adatot. Csa-
ba József Clusius virághonosító „útvo-
nalára” gondolt a növényfaj megjelené-
se miatt, mivel Clusius, a „tulpománia 
elindítója” több virágot honosított 
meg. 1936-ban részletes fenológiai 
adatokat közölt Nagycsákány környé-
ki élőhelyek 110 növényfajáról.

Szenvedélyesen tanulmányozta a 
környék állatfajait. Ismertette a Rába, 
annak holtágai, a Hásika-tó  és a Vö-
rös- patak halfaunáját, az Őrség emlős 
állatait. Fényképeinek köszönhetően 
megörökítette a halászati eszközöket 
és a népi halászat módjait is. Írásait 
szakfolyóiratokban, a Nimród Vadász-
újság, a Természet, a Vasi Szemle, vala-
mint a Természet és Társadalom hasáb-
jain tette közzé. Jelentős tudománytör-
téneti értéket képvisel a Vendvidék 
emberének különleges téli tevékenysé-
gét, a rigászást bemutató közleménye.

Több tudományos társaságnak volt 
a tagja. A Magyar Clusius-Kutató 
Munkabizottságnak, a Magyar-Finn 
Társaságnak, a Magyar Madártani 
Egyesületnek, a Magyar Néprajzi 
Társaságnak, a Magyar Néprokonsá-
gi Egyesületnek, a Magyar Ornitoló-
gus Szövetségének, az Országos 
Erdészeti Egyesület Mikológiai 
Szakosztályának, a Vas megyei 
Környezet- és Természetvédelmi 
Munkabizottságnak, a körmendi 
Magyar- Finn Baráti Körnek. 

Nyugdíjasként 1963-tól a kőszegi 
Jurisich Múzeumban és a szombathelyi 
Savaria Múzeumban tudományos 
munkatársként több éven át dolgo-
zott. Életében megjelent publikációi-
nak száma 203, s halálakor 25 kézira-
ta, tanulmánya maradt kiadásra vár-
va. Gazdag gyűjteményét, régészeti, 
néprajzi, helytörténeti tárgyait és irata-
it, tojásgyűjteményét még életében az 
alakuló körmendi múzeumnak ado-
mányozta. Halála után végakaratának 
megfelelően könyvtárát és szellemi 
hagyatékát a szombathelyi Savaria 
Múzeum őrzi. 

HORVÁTH KATALIN

Csaba József emlékoszlopa 
(FOTO: HORVÁTH KATALIN)
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Magába nézve, bárki is gondolná, 
hogy „bélbaktériumainak összes-
ségében 150-szer annyi génje van, 

mint egy embernek? Ezt az óriási gyűjteményt 
nevezzük mikrobiomnak. Ki tudjuk mutatni: 
a babáknak több aktív génnel rendelkező bak-
tériumuk van az anyatej emésztéséhez, mint a 
felnőtteknek. A túlsúlyos emberekben gyakran 
több, a szénhidrát lebontására szolgáló bakteri-
ális gént találunk, az idősebbekben kevesebb 
baktériumgén van a stressz ellen, Tokióban 
meg tudják emészteni a tengeri algát, 
Pforzheimben nem annyira. Bélbaktériuma-
ink nagy vonalakban arról is tájékoztatnak, 
milyenek vagyunk: fiatalok, rosszkedvűek 
vagy ázsiaiak” – summázza a bélben élő 
baktériumok fontosságát könyvében 
Giulia Enders. A krimik sikerével veteke-
dő ismeretterjesztő könyve, a Bélügyek 
(Corvina Kiadó, 2014) ugyanis tagadha-
tatlanul főleg az orvostudománynak erről 
a kevésbé kutatott területéről szól. Ez va-
lahol érthető is: az orvosi egyetemet épp 
hogy elvégzett szerző jelenleg a frankfur-
ti Mikrobiológiai Kutatóintézet ösztöndíjasa. 
Nem mellesleg évekig húzódó, már-már 
elviselhetetlen bőrbetegségének hátteré-
ben bélproblémák húzódtak meg, mely 
előtt az orvosok sokáig tanácstalanul áll-
tak, s végül ő járt a végére. 

A személyes indíttatás mellett valószínű 
annak is szerepe van témájának népszerű-
ségében a nagyközönség előtt – legyen 
szó tudományos előadásról vagy könyvet 
kitevő fejezetek sokaságáról –, hogy a bél-
rendszer szinte tabunak számít. Holott a 
mintegy 8 méteres hosszúságával bél-
rendszerünk a legnagyobb szervünk. En-
nek ellenére nem szívesen beszélünk róla, 

a gyomorról még csak-csak, de attól lefelé 
már szégyenlősen magánügynek tekint-
jük az itt felmerült problémákat, még or-
voshoz sem megyünk vele. 

Nem így Giulia Enders, aki szellemesen 
és bájosan, de mindvégig szemérmetlenül 
fogalmaz: „Jól ülök a vécén?” – kérdez rá 
mindjárt az első fejezet alcímében, a vég-
bél kapcsán pedig nem restelli bemutatni 
az ürüléket és hozzá a Bristol-székletská-
lát. Könyve a megfelelő fejezetekben bö-
fögéstől, szellentéstől „hangos”, miköz-
ben megtudjuk az okát is. Felhívja a fi-
gyelmet a gyomrunkba, belünkbe kerül-
hető kórokozó baktériumokra és 
parazitákra is, utolsó fejezete viszont a jó 
baktériumokról és a tisztaságról szól. Azt 
hihetnénk, hogy az utóbbiról már csak 
közhelyeket tudunk meg, Enders azon-
ban még itt is újat nyújt. A narráció szem-
pontjából is jó fogás pozitív kicsengésű fe-
jezettel zárni egy könyvet. Ráadásul az 
optimista szemlélet áthatja minden mon-
datát, nem véletlen került a mosolygós, 
kamaszkinézetű kutató a címlapra. Ezért 
az életigenlésért megbocsátom stílusában 
a szlenget is, amely helyenként átjárja a 
könyvet – mintha diáktársaival 
poénkodna az előadások szünetében.

A könyv azonban nemcsak szigorúan a 
belekről szól, hanem éppen arra világít rá, 
hogy mi minden függ össze beleink har-
móniájával vagy éppen rendellenességei-
vel. Immunrendszerünk 80 százalékban 
beleink állapotától függ. Tudományos 
adatok igazolják, hogy a túlsúly, a de-
presszió, a különféle allergiák és számos 
komoly betegség mind-mind összefüg-
genek beleink állapotával és az emészté-

sünkkel. „Gyakran kevés rostot eszünk – a 
prebiotikumokról nem is beszélve. A legtöb-
bünknek megvan a maga kedvenc prebiotikus 
étele, amiből gond nélkül tudnánk többet fo-
gyasztani. A nagyimnak mindig van 
krumplisaláta a hűtőjében, a papám grandió-
zus cikóriasalátát készít mandarinnal, a nővé-
rem szereti a spárgát vagy a feketegyökeret tej-
színes szószban. Ez csupán néhány étel azok 
közül, amelyeket a bifidobaktériumok és a lac-
to ba cil lu sok is nagyon szeretnek” – avat be 
családi titkokba Giulia Enders. 

Sikerének szintén egyik kulcsa lehet, 
hogy a megfelelő problémáknál szemléle-
tes példákat ír le vagy éppen tájékoztat a 
tudomány legújabb arra vonatkozó ered-
ményéről. Még az utóbbiak megértéséhez 
sincs szükség biológiai vagy orvosi előta-
nulmányokra, köszönhetően a szerző jó 
tudománynépszerűsítő vénájának. Mire a 
könyv végére ér az olvasó, észrevétlenül 
átismételte egykori biológiai tanulmánya-
it, csak épp az újabb kutatások összefüg-
gésében látja a leckéket. 

Giulia Enders könyvén teljesen átjön ala-
pos szakmai felkészültsége mellett a dol-
gokhoz való hozzáállása, a kíváncsisága és 
nyughatatlansága, melyek szüntelen arra 
sarkallják, hogy utána járjon a dolgoknak 
– mindezek fényes kutatói jövőképet su-
gallnak. Bízom benne, hogy eredménye-
iről többször is beszámolhatunk majd az 
Élet és Tudomány oldalain, s szemtelenül 
korai sikerei nem kápráztatják el, nem 
szippantja be a rivaldafény.

MICHELE ALBERT

A  B E L E K  C S O D Á L ATO S  V I L Á G A

NYOLC MÉTERES 
ORVOSI TÉMA

Az	elsW	tanulmány	a	rendben	tartott	bélnek	az	egészséges	emberi	agyra	gyakorolt	hatá-
sairól	2013-ban	látott	napvilágot	–	két	évvel	John	Cryan	és	csapatának	egerekkel	vég-
zett	ez	irányú	kutatása	után.	A	kísérlet	vezetWi	meg	voltak	gyWzWdve	arról,	hogy	embe-
rek	esetében	nem	lesz	semmilyen	kimutatható	hatás.	Az	eredmények	nemcsak	Wket,	
hanem	az	egész	tudományos	világot	is	meglepték:	egy	meghatározott	baktériumok-
ból	álló	keverék	négyheti	fogyasztása	után	bizonyos	agyi	területek	–	köztük	elsWsor-
ban	 az	 érzelem-	 és	 fájdalomfeldolgozási	 központ	 –	 egyértelmeen	 megváltoztak.			
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.
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Elégedettség az Európai Unióban

Ma már senki nem tekinti a bruttó hazai terméket a gazdasági 
és társadalmi fejlődés jellemzésére használt kizárólagos muta-
tónak. Az emberi élet minőségének jellemzésére néhány ha-
gyományos objektív mellett, megszokottá vált a szubjektív in-
dikátorok használata. Az unió statisztikai hivatala, az Eurostat, 
ez év elején publikálta a legutolsó (2013) jólléti vizsgálatának 
eredményeit, mely számszerűsíti a jóllét 8 aspektusát, és 
összegző mutatóként az élettel való általános elégedettséget 
(16 évesek és idősebbek körében végzett felmérés). 

Az élettel való általános elégedettségüket a skandináv orszá-
gok lakói értékelték legmagasabbra, a 10 pontos skálán 8 pont-
ra. Magyarország az elégedettségi rangsor utolsó előttije Gö-
rögország Portugália és Ciprus társaságában, 6,2 ponttal. Az 
unióban élők legkevésbé az anyagi helyzetükkel (6) leginkább 
az emberi kapcsolataikkal (7,8), elégedettek. Ez utóbbi az álta-

lános elégedettségnél is magasabb volt minden uniós ország-
ban, és Bulgáriát kivéve mindenütt 7 és 8,5 közötti értéket mu-
tatott. Az uniós országok között nagy különbségek vannak a 
tekintetben, hogy mennyire érzik megfelelőnek az anyagi ja-
vakkal való ellátottságukat a polgárok. Pénzügyi helyzetüket 
a bolgárok értékelték a legkevésbé (3,7), míg a skandinávok a 
leginkább (7,6-7,5) pozitívan. A közmondást, miszerint „A 
pénz nem boldogít”, csak részben igazolják az adatok. A leg-
elégedettebb országok – skandináv-, benelux államok, Auszt-
ria – általános és gazdasági elégedettsége között van a legki-
sebb különbség (0,4-0,6 pont). Az általános és pénzügyi elége-
detlenség jórészt együtt mozog a sereghajtók közül is sokban 
(Bulgária, Görögország, Portugália, Horvát- és Magyaror-
szág), de jellemzően az utóbbi körükben jóval alulmúlja az 
előbbit. Vannak azonban olyan országok – Ír-, Lengyelország 
és Románia –, ahol az emberek anyagi helyzetüket ugyan 
nem tartják túl rózsásnak, általános elégedettségük mégis átlag 
feletti. Vélhetően náluk az elégedettség alapvető meghatáro-
zója nem a gazdagság. Az unió minden tekintetben legelége-
detlenebb országa Bulgária, de a görög adatok is meglehetősen 
sötét képet festenek az ott élő emberek lelkiállapotáról.

Magyarországon csak a munkával való elégedettség (7,1) éri 
el az uniós átlagot, a lakáskörülményeinkkel, az ingázással el-
töltött idővel, a személyes kapcsolatainkkal és pénzügyi hely-
zetünkkel a legkevésbé elégedett 4 ország között vagyunk. 

Az általános elégedettség csak Bulgáriában, a pénzügyi hely-
zettel való elégedettség pedig Bulgáriában, Görögországban, 
Portugáliában és Horvátországban múlja alul a magyarorszá-
git. A megkérdezettek véleménye alapján a magyaroknál csak 
a görögöknek és a bolgároknak jut kevesebb magukra fordít-
ható szabad idejük. Munkába utazással meglehetősen sok időt 
vagyunk kénytelenek eltölteni, e tekintetben csak a bolgárok 
és a görögök elégedettsége alacsonyabb. A lakásviszonyokkal 
való elégedettségünk is alacsony, szintén a bolgárok, görögök 
valamint a lettek elégedetlenebbek nálunk.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szabad szemmel is 
látható a világ legvékonyabb 

izzószálának fénye

Amerikai és dél-koreai kutatók el-
készítették a világ legvékonyabb 

izzószálát: a fémelektródok közé fel-
függesztett, egy atom vastag gra fén-
s zalagok a rajtuk átfolyó áram hatá-
sára olyan intenzív fényt bocsátanak 
ki, ami még szabad szemmel is ész-
lelhető. A kutatásról beszámoló köz-
lemény a Nature Nanotechnology-ben 
jelent meg.

ek (a Napnál több százszor vagy akár 
ezerszer „nehezebbek”) lehettek, ame-
lyek mindössze néhány millió év után 
ellobbantak. Ilyen csillagok nyomára 
bukkanni azonban roppant nehéz, 
ugyanis időben (és térben) iszonyú tá-
voliak, továbbá fényük olyan időszak-
ban indult el felénk, amikor 
az Univerzum még csak-
nem teljesen átlátszatlan volt 
a fotonok számára.

Most egy nemzetközi 
kutatócsoportnak az ESO 
nagyon nagy távcsövével 
(VLT), továbbá a W. M. 
Keck Obszervatórium, a 
Subaru távcső, és a Hubble-
űrtávcső korábbi adatbázisait 
is felhasználva, sikerült be-
pillantani abba a reionizációs 
időszakba, amikor a Világ-
egyetem anyaga kezdett fo-
kozatosan egyre átlátszóbbá 
válni a fény számára, mint-
egy 800 millió évvel a Nagy 
Bumm után. Ennek során 

ElsW	generációs	csillagokra	
bukkantak?

Elméleti alapon már régóta feltétele-
zik, hogy a Világegyetem legkoráb-

bi csillagai – az úgynevezett első generá-
ciós (vagy egy másik besorolás szerint 
III. populációs) csillagok – a kevéssel a 
Nagy Bumm után létrejött, csak hid-
rogént, héliumot és nyomokban lítiu-
mot tartalmazó ősanyagból születtek. 
Ezeknél nehezebb kémiai elemek („fé-
mek”) már csak csillagok belsejében 
termelődhettek, és azok szétrobbanása 
szennyezhette meg velük azokat a gáz-
tömegeket, amelyekből a csillagok ké-
sőbbi nemzedékei létrejöttek. 

Ám abból, hogy a fémek (ideértve 
minden a lítiumnál magasabb rend-
számú elemet, tehát például az élet-
hez nélkülözhetetlen szenet, oxigént 
vagy nitrogént is) a Világegyetem 
anyagában már nagyon korán megje-
lentek, arra lehet következtetni, hogy 
a csillagok első nemzedékének tagjai 
túlnyomórészt nagyon nagy tömegű-

több, nagyon fiatal és meglepően fé-
nyes galaxist fedeztek fel, közülük a 
legfényesebbet, amely a CR7 jelzést 
kapta, tüzetesebben is megvizsgálták. 

A CR7 spektrumában a semleges hid-
rogén- és héliumgázok mellett erősen 
ionizált héliumra utaló vonalakat ta-

„Lényegében a világ legkisebb működő izzó-
lámpáját készítettük el – nyilatkozta James 
Hone, a Columbia Egyetem mérnök-
professzora, a cikk egyik szerzője. – Ez 
a parányi, szélessávú fényforrás beépíthe-
tő csipekbe, és ezzel utat nyit az atomnyi 
vastagságú, hajlékony és átlátszó kijelzők, 
valamint integrált áramkörök grafén alapú 
optikai vezérlésének kifejlesztése felé.” 

A jövő integrált „fotonikus” áramköre-
inek kifejlesztéséhez, amelyekben a jelek 
továbbításának szerepét az elektronok 
helyett fotonok veszik át, nélkülözhetetle-
nek a hasonló, chipbe építhető fényforrá-
sok. Már korábban is számos megoldással 
kísérleteztek e téren, de a legrégebbi és 
legegyszerűbb mesterséges fényforrás, az 
Edison-féle izzólámpa ilyen mértékű mi-

niatürizálása eddig nem sikerült. A ku-
darc fő oka, hogy látható fény kisugár-
zásához a lámpa izzószálának több ezer 
Celsius-fokra kell hevülnie, ilyen magas 
hőfokon azonban a mikroszkopikus mé-
retű fémszálak elolvadnak, emellett már 
felizzásuk közben olyan nagy mennyisé-
gű hőt adnak át környezetünknek, ami 
a chip többi elemét is károsítja. 

Hone és munkatársai a grafénből 
készített izzószál spektrumának elem-
zésével kimutatták, hogy a grafén 
2500 Celsius-foknál forróbbra hevült, 
s olyan intenzíven sugárzott, hogy fé-
nye – parányi mérete ellenére – még 
szabad szemmel is észlelhető volt. A 
kibocsátott fény spektrumában bizo-
nyos hullámhosszaknál kiemelkedő 

Fantáziakép a nagyon távoli CR7-galaxisról, 

amelyben elsQ generációs csillagok nyomaira bukkantak 
KÉP: ESO/M. KORNMESSER

A szilíciumhordozó felett felfüggesztett 
grafénszalag fénykisugárzása a középpont 
körüli parányi „forró folt”-ra korlátozódik

A grafénszálas izzó fényének szabad szemmel látható optikai (balra) és mikroszkóppal 
felnagyított (jobbra) képe (KÉPEK: YOUNG DUCK KIM/COLUMBIA ENGINEERING)
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láltak, de ezen túl semmilyen más, 
nehezebb elemekre utaló jelet nem 
tudtak kimutatni. A CR7 belsejében 
csillaghalmazokat is sikerült azono-
sítaniuk, ezek fénye – egy referen-
ciahalmazhoz viszonyítva – a kék, 
illetve a vörös hullámhosszak felé 
tolódott el, ami arra mutat, hogy a 
halmazok különböző időszakokban, 
több, egymást követő hullámban 
keletkeztek. Alaposabban az utolsó 
(időben hozzánk legközelebbi) hul-
lámban létrejött halmaz csillagainak 
színképét megvizsgálva, azokban 
sem sikerült a héliumnál nehezebb 
elemeket kimutatni, ezért okkal fel-
tételezhető, hogy ezúttal végre sike-
rült első generációs csillagok nyoma-
ira bukkanni, állítják a kutatók az 
Astrophysical Journal-ben megjelent 
cikkükben.

Ennek minden kétséget kizáró igazo-
lására további vizsgálatokat terveznek 
a VLT és az ALMA földi-, valamint a 
Hubble-űrtávcsővel. 

(EurekAlert!)

Guruló	természet- 
búvár-terem

Egy múzeum udvarán nem szokatlan 
dolog, ha kamion áll, hiszen néme-

lyik nagyszabású tárlatára több tonná-
nyi kiállítási anyagot fogadnak be vagy 
éppen kölcsönöznek más intézmények 
számára, netán vándorkiállítást indíta-
nak útjára, amelyek költöztetéséhez el-
engedhetetlen egy ilyen behemót jár-
mű. A Magyar Természettudományi Mú-
zeum bérelt kamionja valami egészen 
más céllal rostokolt jó egy hete a „Lu-
dovikán”: 1 hónap után visz-
szaérkezett országjáró körút-
járól a mini múzeummá ala-
kított járgány, s utolsó állo-
másaként – no meg a 
„Múzeumok éjszakája” 
program részeként – az indu-
lásáról lemaradt budapesti ér-
deklődők pótolhatták kíván-
csiságukat. A múzeum gaz-
dag tárházából csupán ízelítőt 
adó interaktív bemutató célja 
elsősorban a figyelemfelkel-
tés volt a 10 állomáson: Mo-
sonmagyaróváron, Tabajdon, 
Szombathelyen, Veszprém-
ben, Dévaványán, Miskol-
con, Gyöngyösön, Vászolyon, 
Kecskeméten és Szegeden. 

A május 23-án útra kelő ku-
tatók és muzeológus szakem-
berek egy-egy helyszínre 
megérkezve sátrakat vertek a 
kamion köré, ezzel is kibővítve annak 
nem túl tágas „kiállítóterét”, s mint a jó 
mutatványosok, sajátos „kellékeikkel” 
igyekeztek elbűvölni az érdeklődőket, 
a természet titkaiba beavatni a kíván-
csiskodókat. Rovarokat, tollakat, szőr-
szálakat, különböző növényeket lehe-
tett mikroszkóp alatt tanulmányozni. 
Mintha egy Attenborough-film pö-
rögne, olyan élményt nyújtott a moha-
párna kizöldülése néhány másodperc 
után a résztvevőnek, aki maga irányít-
hatta a kivetítő-nagyító kamerát a 
megitatott növényre. A puszta szem-
mel is megfigyelhető lábnyomok vagy 
éppen rágásnyomok, madárköpetek, 
azután a legkülönbözőbb állati ürülé-
kek nagyon jó szolgálatot tudnak ten-
ni az ilyen rögtönzött természettudo-
mányi bemutatókon. Kézbe vehető 
koponyák a fogazatukkal sok min-
dent elárulnak az állat táplálkozásáról, 
akárcsak a bársonyosan puha bagoly-
toll megérintése, amelynek „szőrei” 
tompítják az éjszaka vadászatra induló 

madár szárnysuhogását. Preparált ro-
varok és még sokféle más ízeltlábú, sőt 
liofilizált gombák tüzetes tanulmá-
nyozása a szakértő segítségével – mind 
olyan élmény, amely feledhetetlen az 
állatokat, növényeket, gombákat job-
bára csak a könyvekből, filmekből 
ismerő városlakó számára. Még a fa-
lusi embernek is temérdek újat tudtak 
mutatni a múzeumiak azzal, hogy 
felhívták a figyelmet a részletekre, 
ahogyan megtanítanak látni, észre-
venni, hogy mi minden nyüzsög akár 
egy lakótelepi otthonban, a kertünk-

ben vagy a szomszéd 
játszótéren, parkban. 
Jóllehet elsősorban az 
iskolás korosztályt szó-
lították meg e prog-
rammal, sok felnőtt 
sem szégyellt odamen-
ni „bogarászni”, rácso-
dálkozni a természetre. 

Arra bíztatták a résztvevőket, 
hogy hazatérve fotózzák vagy raj-
zolják le lakóhelyükön az immár ki-
tanult nyomokat, részleteket, a meg-
örökített megfigyelésekkel pedig 
június közepéig lehetett pályázni, 
hogy aztán a program honlapjának 
galériájában ország-világ gyönyör-
ködhessen. A honlapon szerencsére 
(www.kalandhazhozjon.mttm.hu) 
tovább folytatódik a kaland, s a már 
körbejárt témák (lopakodó négylá-
búak: nyest, mókus, sün; városi kala-
posok; velünk élő „bőregerek”; zöld 
szigetek, városi kertek; zoonózisok 
stb.) után még újabb és újabb érdekes 
olvasnivalókat ígérnek a múzeum 
munkatársai a következő roadshow-
ig: hívatlan vendégek a lakásban, 
mohák, zuzmók, allergén növények, 
életnyomok… Remélem,  rendsze-
res szokásává válik a múzeumnak, 
hogy időnként „kereket old” és neki 
indul az országnak. 

ALBERT VALÉRIA

csúcsokat figyeltek meg, amelyekről 
kiderült, hogy a grafénből közvetle-
nül kisugárzott, illetve a szilícium-
hordozóról visszavert, és a fény szá-
mára átlátszó grafénlemezen átmenő 
fény interferenciája hozta létre őket. 
Ennek felhasználásával a kutatók-
nak sikerült a szubsztrátumtól mért 
távolság változtatásával a kisugárzott 
fény frekvenciáját hangolni. (Az izzó 
felépítését és működését bemutató 
videó a https://www.youtube.com/
watch?v=DaxKbATmTCE webcí-
men tekinthető meg.) 

Az, hogy a parányi izzó egyéb al-
kotóelemei (a fémelektródák, vagy a 
szilíciumhordozó) ilyen magas hőmér-
séklet hatására sem olvadtak meg, a 
grafén egy további érdekes tulajdonsá-
gának köszönhető: melegedés közben 
a grafén hővezetőképessége mere-
deken csökken, ezért a „forró folt” a 
grafénszalag középpontjára korlátozó-
dik, s nem hevíti túl a többi elemet.

Yun Daniel Park, a Szöuli Nemzeti 
Egyetem fizikus professzora, a cikk 
egyik társszerzője érdekességként 
megemlítette, hogy az első, tömeg-
gyártásra is alkalmas izzólámpát felta-
láló Thomas Edison maga is szénszálat 
épített izzójába, így ez a mostani mini-
atürizált,  grafénszalagos változat szin-
te közvetlen utódjaként tekinthető. 

(ScienceDaily)
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Bécs	elsW	biogáztisztító	
berendezése

Az osztrák főváros első olyan tisztító 
berendezését adták át, amely fony-

nyadt salátalevélből, rothadt citromból 
és egyéb ételmaradékokból keletkező 
biogázt alakít át a földgáz-
hálózatba is betáplálható 
biometánná. Csaknem ezer 
bécsi háztartást tudnak így 
zöldárammal ellátni, miu-
tán a berendezés  évente 
több mint egymillió köb-
méter biometánt állít elő. 

Az új tisztító berendezés 
a konyhai hulladékok és 
ételmaradékok erjesztésé-
vel keletkező biogázt ala-
kítja át biometánná. Még-
hozzá úgy, hogy egy mo-
dern membránszeparációs 
eljárással kivonják belőle 

a szén-dioxidot, a kénhidrogént, a 
terpéneket és a sziloxánokat. Az így 
kapott 99 százalékos metántartalmú 
biogáz pedig már betáplálható a ha-
gyományos földgázhálózatba. 

Az osztrák fővárosban 2007 óta 
működik biogázfejlesztő, az ott 

termelt évi 1,7 millió köbméter bio-
gázt eddig azonban csak melegvíz 
létrehozására használták, mert nem 
volt elég magas a metántartalma. 
A tisztítás révén ezentúl évi mint-
egy 1 millió köbméter biometán 
kinyerésével több mint évi 3 ezer 

tonnányi szén-dioxidtól 
kímélik meg a környeze-
tet. Az alapanyag-utánpót-
lásról maguk a bécsi ház-
tartások gondoskodnak: 
a biogázfejlesztőbe kerül 
ugyanis a zöldkukákban 
landoló évi 10 ezer ton-
nányi konyhai hulladék és 
a piacokon, éttermekben 
és boltokban keletkező 
évi 12 ezer tonnányi lejárt 
szavatosságú élelmiszer és 
rothadásnak indult zöld-
ség, gyümölcs. 

(www.greenfo.hu) 
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Meghosszabbítják	 
a	Rosetta-missziót	

Mint arról a múlt héten mi is beszá-
moltunk, a 67P/Csurjumov-Ge ra-

szi men ko üstökösön leszállt Philae egy-
ség ébredése, majd kapcsolatfelfétele az 
üstökös körül keringő Rosetta szondával 
lázas újratervezésre ösztönözte a földi 
irányítóközpont vezetőit és kutatóit: 
ennek eredményeként az ESA illetéke-
sei június 23-án bejelentették, hogy a 
küldetést kilenc hónappal, 2016 szep-
tember végéig meghosszabítják, s a 
módosított program befejezéseként a 
szonda is leszáll az üstökösre. 

Addigra az üstökös már újra olyan 
távol kerül a Naptól, hogy az őt kí-
sérő Rosetta napelemei már nem 
kapnak elegendő napfényt a tudo-
mányos berendezések hatékony mű-
ködtetéséhez. 

Az üstökös idén augusztus 13-
án éri el napközelpontját, addig a 
Rosetta (és remélhetőleg az újra 
működésbe lépő Philae) folytatja az 
egyre növekvő aktivitást kísérő fo-
lyamatok megfigyelését. A misszió 
meghosszabbítása pedig majd módot 
ad a fordított folyamat, a csökkenő, 
majd megszűnő aktivitás tanulmá-
nyozására is. Ráadásul nagyrészt 
egy olyan időszakban, amikor látó-
vonalának a Naphoz való közelsége 
miatt az üstökös lényegében eltűnik 
a földi (és Föld körüli) megfigyelő-
eszközök szeme elől.

A napközelpont elhagyása után 
a csökkenő aktivitás lehetővé teszi 
majd, hogy a Rosetta pályáját ismét 
közelítsék az üstökös felszínéhez, és 
a közelebbi képeken talán a Philaet is 
megpillantsák. 

A Naptól ismét távolodva a Rosetta 
napelemei már túl kevés napfényt 
kapnak majd a berendezések ha-
tékony működtetéséhez. Hasonló 
esetre már volt példa 2011 júniu-
sában, akkor a szondát 31 hónapra 
hibernálták, most azonban, mivel 
hajtóanyagtartalékai is kimerülőben 
vannak, ennek már nem lenne értel-

me. „Ezért született az a döntés, hogy a 
Rosetta az üstökösre leszállva fejezze be 
küldetését – mondta Patrick Martin, a 
Rosetta projektmenedzsere. – Előtte 
persze még meg kell győződnünk arról, 
hogy ez egyáltalán lehetséges, s hogy a 
napközelpont után a szonda megfelő 
állapotban van.” 

Ha minden feltétel optimálisan ala-
kul, akkor egy 3 hónapig tartó lassú 
spirálozással közelítheti meg a szonda 
a megfelelő leszállóhelyet. Ezt köve-
tően azonban már aligha van remény 
a további működtetésére. 

(ESA) 

Az üstökös 2015 június 5-én
KÉP: ESA/ROSETTA/NAVCAM 
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Lukács Istvánné (Eger, icamamka@chello.hu) – Generációk – 
cím` képe 24. számunkban jelent meg a 758. oldalon.

A szép virág mindig fotózásra csábít, s ha sajátunk, így eltehetjük 
emlékbe. Ám, hogy a felvétel alkotás legyen, kell valami többlet. 
„Jelen, múlt és jövendR egy tR hibiszkuszon” – értelmezi a címet az 
aláírás. „Az elnyílt virág, ha önmagába csavarodva is, megfejthetRen 
Rrzi szépsége emlékét.” Ez már egymondatos vers! „A bimbók: egy 
újszülött s egy gyermek reménykeltR növekedésben” – nyitjuk a 
távlatot. A még zárt bimbó mellet, alig észrevehetRen egy már üres 
kocsány…, két diszjunkt nemzedék.                   (H. J.)

JÚNIUS
A HÓNAP KÉPE

dezés”. 10. E város algimnáziumában három évig tanult PetQfi. 12. Az 
ötödik „berendezés”. 17. Motívum. 18. Állatcsoportot karámba hajt. 
23. Az egyik égtáj. 25. ... Mandela; a Dél-afrikai Köztársaság néhai 
elnöke. 28. Igen régi idQszak. 30. Ital dukál hozzá. 32. ÉrzQrost. 34. Az 
orrához. 37. Lenvégek!

A 24. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: KELET-ÁZSIAI 
SZAPPANFA; SAPINDUS MUCOROSSI. Az Ökonapló – a környezet-
tudatos háztartás cím_ munkát (Corvina Kiadó) nyerte: Halmai István 
(Jászkisér), Kolonics Józsefné (Székesfehérvár), Posztós Éva (Szek-
szárd), Sári Edit (MezQcsát) és Tóth Imréné (Monor). A nyerteseknek 
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Cser Kiadónál látott napvilágot Orbán Zoltán tollából a Madárbarátok 
könyve. Ez alapján kérünk 5 olyan „berendezést”, amelyet mi magunk 
is elkészíthetünk ahhoz, hogy minél több madárvendégünk legyen. A 
megoldást beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést! 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2015. július 14-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas 
kémikus nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR „berendezés”. 9. TüzelQanyag. 11. Kocso-
nyássá változtatás. 12. Gyógykezelés. 13. Ady Csinszkája szólította 
így Babitsot baráti levelezésükben. 14. Tavasz vége! 15. A skót fülnek 
kedves zene! 16. Fa levélzete. 19. Só, latinul. 20. Edzés eleje! 21. 
Tájvédelmi körzet, röv. 22. Európa-kupa, röv. 24. Majtissal egyesített 
szatmári község. 26. Czuczor Gergely írói álneve. 27. A másik „beren-
dezés”. 29. Citrom nedve. 31. Tovaiszkolás. 33. ... b_n; az eredendQ 
b_n másik teológiai elnevezése. 35. Szlovákia, szlovák, idegen röv. 36. 
Felirat számítógépi billenty_n; töröl, törlés. 37. Helyben, latinul (LOCO). 
38. Ájulásszer_ állapotba jut. 39. ... Bengt Ekelöf; XX. századi svéd 
költQ, kritikus.

FÜGGQLEGES: 2. A harmadik „berendezés”. 3. ... novarum; XIII. 
Leó pápa enciklikája. 4. ... Diavolo; Auber operája. 5. Sümeg része! 6. 
Romulus ikerfivére. 7. XX. századi erdélyi költQ. 8. Középhegységek 
tölgyeseiben, cserjés lejtQkön tenyészQ növény. 9. A negyedik „beren-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
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Kassák Lajos első folyóirata, az 1915-
ben alapított A Tett művészeti és poli-
tikai szempontból egyaránt támadta a 
háború kultúráját. A Kassák Múze-
umban látható Jelzés a világba – 

Háború, avantgárd, Kassák című kiállítás azt mutatja 
be, hogyan szegült szembe A Tett a baloldali, szociális, 
társadalomkritikus felfogásán és újszerű folyóirat-szer-
kesztői elvén keresztül a háború kultúrájával, vagyis az el-
lenséget megbélyegző beszédmóddal. A Tett radikális 
művészeti és politikai álláspontot képviselt, ez azonban a 
mai olvasó számára kevéssé érzékelhető. Száz év távlatá-
ban elhalványodnak azok a viszonyítási pontok, amelyek-
hez képest a lap egykor normasértőnek, felforgatónak, sőt 
a „hadviselés érdekeit veszélyeztetőnek” hatott.

A kiállítás azokat A Tett hátterét jelentő hazai és nem-
zetközi kontextusokat vázolja fel, amelyek relációjában a 
lap úgy tűnt fel, mint egy jelzés a világba – ahogy a ki-
állítás címéül is választott Kassák-kiáltvány fogalmaz. A 
tárlatnak ugyanakkor nem célja kultikus módon meg-
ünnepelni Kassák folyóiratának a centenáriumát. Túlsá-
gosan leszűkítő lenne A Tettet csupán bátor háborúelle-
nes kiállásként bemutatni. 

A szeptember 27-ig látható kiállítás elsődleges forrá-
sokra támaszkodva rekonstruálja A Tett legfontosabb 
kontextusait: a tömegsajtót, a háború kultúráját, a lap 
művészeti és politikai hátországát, valamint Kassák 
ezekre válaszul felépített háborúellenes internacionális 
művészet elképzelését.

Néhány eredeti üveg-
festménnyel, a látoga-
tóként nehezen hozzá-
férhető helyeken talál-
ható munkákról készült 
felnagyított művészi 
fotókkal, eredeti vázla-

tokkal, illetve korabeli és újabb fényképekkel idézi meg 
az üvegfestő és mozaikművész Róth Miksa életét és 
munkásságát a Balassi Intézet új, Megszínesített nap-
fény című jubileumi kiállítása.

A XX. század talán legismertebb és legsikeresebb ma-
gyar iparművésze, akinek keze nyomát számtalan világ-
hírű épület üvegablakai őrzik Oslótól Mexikóvárosig, 
Tiffany-féle üvegből készült munkáival megújította a ha-
zai mozaiktervezést és üvegablak-művészetet. Az ő mun-
kái díszítik többek között az Országház, a Gresham-palo-
ta, a Magyar Nemzeti Bank és a Zeneakadémia épületét, 
illetve a Pannonhalmi Bencés Főapátság Szent István-ká-
polnáját. A komoly együttműködéssel megvalósult tárla-
ton Róth saját tervezésű és műhelymunkái mellett helyet 
kaptak a kor neves festőivel, többek között Székely Berta-
lannal és Vaszary Jánossal folytatott közös munkák tervei 
is. A kiállítás szeptember 14-ig várja az érdeklődőket.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A magyar zsidó kép-
zőművészet a XX. 
század első felében 
címmel nyílt kiállítás a 
zalaegerszegi Városi 

Hangverseny- és Kiállítóteremben. Az augusztus 30-ig 
látható tárlat egy válogatás a Kecskeméti Katona József 
Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből.

Kecskemét egyik ékessége az 1902/3-ban épült Cifrapa-
lota. Itt található a Kecskeméti Katona József Múzeum 
Képzőművészeti Gyűjteménye, mely kategóriájában az 
egyik legnagyobb és legjelentősebb Magyarországon. Fő 
gyűjtési területévé a XX. század első felének magyar mű-
vészete vált, miután olyan kiemelkedő magángyűjtemé-
nyek anyagai lettek a részei, mint Nemes Marcellé és Wolfner 
Józsefé. Maguk az említett műgyűjtők is zsidó származású-
ak voltak, így talán nem is annyira meglepő, hogy általuk, 
illetve a későbbi vásárlások nyomán számos magyar zsidó 
festő és szobrász alkotása került a kecskeméti múzeumba.

A vándorkiállítás immáron 4. helyszíne a zalaegerszegi zsina-
góga, melyhez kétnyelvű (angol-magyar) könyvkatalógus jelent 
meg, mely az összes kiállított mű színes reprodukcióját tartal-
mazza, illetve részletes tanulmányban olvashatunk a magyar zsi-
dó festészet aranykoráról, a kecskeméti képzőművészeti gyűjte-
ményről és annak alkotóiról, remekműveiről. A könyvvel ezen 
kívül bepillantást nyerhetünk a kecskeméti zsidóság múltjába, 
megismerkedhetünk egykori zsinagógáikkal, s kiemelten a ma-
gyar zsidó építészet Kecskeméten látható századfordulós-sze-
cessziós emlékeivel, így például a Cifrapalotával. 

Peter és Irene Ludwig 
1989-ben részben az-
zal a céllal alapította 

meg a budapesti Ludwig Múzeumot, hogy kulturális 
hidat képezzen a Nyugat és Kelet között. A német 
műgyűjtő házaspár a hetvenes évek végén, a Szov-
jetunió németországi nagykövetének hatására kez-
dett érdeklődni a kortárs szovjet művészet iránt, és 
fogott a Nyugaton akkor még lesajnált poszt-sztáli-
nista művek gyűjtésébe. Az általuk megálmodott in-
tézménybe ekkor ajándékként, majd két évvel ké-
sőbb tartós letétként negyven darab orosz-szovjet 
műtárgy került, a gyűjteményhez a következő évti-
zedben pedig további műveket vásárolt a múzeum, 
amely most ezen anyag bemutatására vállalkozott 
Vörös horizont címmel. 

A szerteágazó gyűjtemény sokféle stílusú darabjait te-
matikus csoportokba rendezve láthatjuk: a realizmus 
különféle irányzataihoz tartozó, valamint geometri-
kus, illetve konceptuális művek fő rendező elve azok 
hatalomhoz való viszonya, alkotóik rendszer- és hata-
lomkritikus szemlélete, a legfőbb témák pedig a mun-
kás, az Isten és az emlékezet. A különös tárlat szep-
tember 6-ig látható.

A Tett

Szovjet kortársAz üvegm_vész

Kecskemét gy_jtQi
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KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

Róma végnapjai
Róma alapító királya Romulus 
Augustulus volt. Utolsó császára is 
Romulus Augustulus. Az Augustus, 
vagyis Magasztos névhez biggyesz-
tett „ulus” kicsinyítő képző hordo-
zott némi gúnyos felhangot. Az ala-
pító hőst ikertestvére, Rémus gú-
nyolta ezzel, míg az utolsó császár ti-
zenkét éves gyermek volt csupán, 
amikor 475-ben megkoronázták, 
ezért lett „Magasztosocska”.

Egy gigászi vízi ragadozó, 
a	Megalodon
Mai tudásunk szerint a Megalodon volt 
a legnagyobb ismert, mak ro pre dá tor 
cápafaj: fogmaradványai alapján a kifej-
lett egyedek testhossza elérhette a 18 
métert.  Mindenesetre a ma élő legna-
gyobb cápa – egyben a legnagyobb ma 
élő hal –, a cetcápa méretében messze 
alulmarad a Me ga lo don nal szemben, 
ráadásul békés planktonevő.

TWzsdézzünk,	de	hogyan?
A megtakarítások és a befektetések 
jelentős része a pénzpiacon belül a 
tőzsdét részesíti előnyben, mert a ha-
gyományos bankbetétek az elmúlt 
két évben itthon és Európában is ala-
csony hozammal, illetve pontosab-
ban reálhozammal kecsegtetnek. A 
tőzsdei befektetések azonban kocká-
zatokkal járnak.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 114496 
PUB-I 113547

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Országos Tudományos Alapprogramok - OTKA támogatásával jelenik meg.

A hátlapon
Napfoltok között

A hátlapon közölt kép a veszprémi 
Castor Csillagvizsgálóból készült, és 
gondos előzetes tervezést igényelt. A 
napkorong előtt átvonuló repülőről 
nyilvánvalóan csak akkor sikerülhet 
jó felvétel, amennyiben a Nap a pá-
lyáján éppen egy légifolyosót keresz-
tez. A megfigyelőhelyről erre a dél-
előtti órák a legkedvezőbbek, ilyen-
kor megfelelőek a Mediterráneum 
térségéből reggel Nyugat-Európába 
induló gépek pozíciói.

A korai napszaknak a napfelszín 
részleteinek megörökítésében is 
fontos szerepe van, mert a felmele-
gedő levegő az idő előrehaladtával 
egyre jobban elmossa a kép finom 
részleteit. A kép 1200 mm fókusz-
távolsággal készült, így a nagyszá-
mú napfolt is található rajta: balról 
jobbra haladva az AR 2356 – AR 
2363 számú csoportok azonosítha-
tók a fotoszférán.

A gépek követésére szoftveres támo-
gatást is kaphatunk; a „Flightradar24” 
program valós időben mutatja a 
légtér forgalmát. Az említett al-
kalmazás segítségével utólag azo-
nosítható volt a megörökített re-
pülőgép is, amely a görögországi 
Kos szigetéről éppen a prágai Vác-
lav Havel repülőtérre tartott. A fé-
nyes felszínen a széles körben hasz-
nálatos, Boeing 737 sziluettje raj-
zolódik ki, amelyet a cseh tulaj-
donú SmartWings légitársaság 
üzemeltetett.

Kép és szöveg: 
LADÁNYI TAMÁS
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