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A 2015/2016-os tanévben rendezik a 7. országos „Kulin 
György” csillagászati versenyt általános iskolásoknak és a 
csillagászati, asztrofizikai diákolimpiai válogatóversenyt kö-
zépiskolásoknak.

A Bajai Obszervatórium Alapítvány, az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatórium, a Magyar Csillagászati Egye-
sület, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és 
Informatikai Kar Kísérleti Fizikus Tanszékcsoportja és Csil-
lagvizsgálója, valamint Bajai Obszervatóriuma, a TIT Ko-
márom-Esztergom Megyei Egyesülete, a TIT Budapesti 
Planetáriuma támogatásával két év után először ismét két ka-
tegóriában (általános iskolai és középiskolai) hirdet országos di-
ákvetélkedőt a kulini örökség ápolása jegyében. 

A versenyben részt vehetnek hazai és határon túli magyar 
ajkú, a 2015/2016. tanévben általános vagy középiskolába já-
ró diákok. Az I. kategóriában általános iskolás (ezen belül is 
elsősorban felső tagozatos) diákok jelentkezését várják, 3 fős csa-
patokban. A II. kategória a középiskolások egyéni versengése 
(főleg 10-12. osztályosok jelentkezését várják). Nevezés: a lentebb 
megadott verseny-honlapról letölthető nevezési lap kitöltésé-
vel, és a nevezési díj befizetésével. Mindkét kategóriában 3 
internetes forduló után egy nyilvános döntő hozza meg majd 

a végeredményt, 2016. első negyedévében. A középiskolások 
élen végző diákjaiból kerül ki a 2016. évi indiai nemzetközi 
diákolimpiára kiutazó csapat! 

Mindkét kategória hivatalos weblapja a  http://www.bajaobs.
hu  fő lapról érhető el, a Kulin ikonra kattintva. Minden továb-
bi tudnivaló, és az egyes fordulók feladatainak letöltése, a meg-
oldások beküldése ezen keresztül érhető el, de személyesen, 
e-mailben is kommunikálhatnak az érdeklődők a verseny 
szervezőivel, az alábbi e-mail címeken: I. kategória: 
kulinvetelkedo@gmail.com; II. kategória: kulin@bajaobs.hu

Bár önálló felkészüléssel is eredményre juthatnak a verseny-
ben a lelkes, önképző diákok – mégis sokaknak segítséget je-
lenthet, hogy az ország több pontján, 2015 októberétől olim-
piai felkészítő csillagászati szakkörök indulnak, várhatóan 
két-három hetenkénti, szombati foglalkozásokkal, területi 
alapú „beiskolázással”. 

Érdeklődni, jelentkezni az alábbi módokon lehet: 
Bács-Kiskun, Baranya, Csongrád, Tolna megyei és vajda-

sági diákoknak: Hegedüs Tibor, SzTE Bajai Obszervatórium, 
E-mail: hege@electra.bajaobs.hu; Győr-Sopron, Vas, Vesz-
prém, Zala megyékből: Kovács József, ELTE Gothard Aszt-
rofizikai Obszervatórium, E-mail: jkovacs@gothard.hu; Bu-
dapest, Felvidék, és a többi, fel nem sorolt megye: Udvardi 
Imre, Könyves Kálmán Gimnázium (Bp.), E-mail: imre.
udvardi@gmail.com 

Jó felkészülést és versenyzést kíván: a Szerkesztőség

Kedves Olvasónk!
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	 Közelebb		
a	rákos	megbetegedések	
megértéséhez

Az orvosi genetika egyik legna-
gyobb kihívására adott választ 
az a nemzetközi kutatócsoport, 
amelynek kutatásaiban Csabai Ist-
ván, az ELTE egyetemi tanára is 
részt vesz. Az úttörő eredmények 
a Nature Medicine szeptemberi 
számában jelentek meg. 

A folyóirat szeptemberi, elektronikus 
kiadásában megjelent cikk az orvosi 
genetika egyik legnagyobb kihívásá-
ra kínál választ: a nemzetközi együtt-
működéssel kifejlesztett, úgynevezett 
CAUSEL (Characterization of Alleles 
Using Editing of Loci) módszer képes 
arra, hogy pontosan azonosítsa azo-
kat a mutációkat, amelyek közvetlenül 
hozzájárulnak egyes betegségek kiala-
kulásához. 

Jól ismert néhány olyan gén, melyek-
nek fehérjekódoló DNS-régiójában 
lévő örökletes mutációk egyértelmű-
en növelik egyes rákbetegségek koc-
kázatát. Az ilyen típusú hibák azon-
ban az örökletes kockázatokat okozó 
mutációk csupán 5%-áért felelősek, 
a maradék 95% a nem-fehérjekódoló 
szakaszokon következik be. A kódoló 
régiók működését már az 1960-as évek 
óta ismerik a kutatók, a nem-kódoló 
szakaszok szerepéről azonban eddig 
sokkal kevesebbet tárt fel a tudomány. 
Az emberek genetikai variabilitása ha-
talmas, az öröklődés során bonyolult 
kombinációkban adódnak át a mutáci-
ók. Sok éven át szinte reménytelennek 
tűnt, hogy a kutatók pontosan megha-
tározzák, hogy a milliónyi eltérés kö-
zül pontosan melyik az, amely egy-egy 
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betegség kialakulásában funkcionális, 
„okozó” szerepet játszik. Az utóbbi 
évek technológiai fejlődése egyre ha-
tékonyabb eszközöket ad a kutatók 
kezébe: a rendelkezésre álló hatalmas 
adatmennyiséget azonban csak mul-
tidiszciplináris módszerekkel lehet 
feldolgozni. 

Csabai István, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Komplex Rend-
szerek Fizikája Tanszék professzora 
hasonló, adat-intenzív tudományos 
problémákat vizsgál. Spisák Sán-
dorral, a bostoni Dana-Farber Rák-
kutató Intézet kutatójával közösen 
évek óta foglalkoznak molekuláris 
genetikai problémákkal. A Nature 
Medicine hasábjain megjelent pub-
likáció egy olyan eljárást mutat be, 
amely a genomszerkesztés legújabb 
eredményeire támaszkodva, egy 
jól összeállított laboratóriumi és 

bioinformatikai elemzéskombináci-
óval képes nem-kódoló DNS régi-
ókban is beazonosítani az „okozó” 
mutációkat. 

A magyar kutatók részvételével 
kifejlesztett új módszert a 6-os kro-
moszómán elhelyezkedő mutáci-
ókon igazolták, melyeket előzetes 
kutatások a prosztatarákkal hoztak 
kapcsolatba. A finomabb vizsgá-
latok 27 darabra szűkítették le a le-
hetséges „okozó” mutációk számát 
az RFX6 gén szabályzó régiójában, 
majd ezek közül epigenetikai, azaz 
a DNS-szekvenciát nem befolyásoló 
markerek elemzésével azonosítot-
ták a legvalószínűbb pozíciót. Több 
ezer genomszerkesztett sejtkolónia 
szekvenálási adatainak vizsgálatával 
tudták létrehozni azt a három sejt-
vonalat, melyek közül az első nem 
tartalmazta a mutációt, a második a 
két DNS-kópia („allél”) közül csak az 
egyikben, a harmadik pedig mind-
kettőben hordozta. A sejtvonalak 
elemzése kimutatta, hogy a két mu-
táns allélt tartalmazó variáns a rákos 
sejtekre jellemző viselkedést mutatja, 
míg a mutációk nélküli sejtvonal az 
egészséges sejtekre jellemzőt. 

Jelenleg 17 000 olyan genetikai 
variánst tartanak számon, melyeket 
különböző betegségekkel vagy tu-
lajdonságokkal hoztak kapcsolatba, 
és ezek száma az egyre szélesebb 
körben elérhető DNS-szekvenálás 
kapcsán szaporodik, azonban a va-
riánsok csupán 0,1%-ánál ismert a 
funkcionális mutáció, a többi eset-
ben nem tudjuk, hogy mi okozza a 
korrelációt. A CAUSEL-módszer 
reményt ad arra, hogy a maradék 
99,9%-ról is információt kapjunk, 
és a folyamatok feltárásával közelebb 
kerüljünk egyes betegségek ponto-
sabb diagnosztizálásához és gyógyí-
tásához.
Forrás: ELTE és Nature Medicine

Csabai István professzor

Prosztatadaganat rákos sejtjei

Dana Farber Rákkutató Intézet Bostonban



E
LS

V
	K
É
Z
B
V
L

A T
UD

OM
ÁN

Y ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

1284   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/41

visszatérő sötét lejtősávok 
(recurring slope lineae: 
RSL) – is erről kapták.

Bár már korábban is 
újra és újra felmerült 
a gyanú, hogy ezek a 
legfeljebb néhány méter 
széles, ám helyenként 
több száz méter hosszú 
alakzatok a kevéssel a 
felszín alatt megbúvó 
vízjégtömbök idősza-
konkénti megolvadá-
sával és felszivárgásával 
hozhatók kapcsolatba, 
egyértelmű bizonyíték 
erre a feltételezésre nem 
volt, és egyéb magyará-
zatok is elképzelhetők 
voltak. A hidratált sók 
jelenlétének kimuta-
tása most ezt az eddig 
hiányzó láncszemet pó-
tolta: a vízben oldott 
sók ugyanis jelentős mér-
tékben csökkenthetik az oldat fagyás-
pontját (elegendő csak a földi utak téli 
jegesedés elleni sózására gondolnunk).

„A színképelemzés szoros korreláci-
ót mutatott ki a sók jellegzetes jegyeinek 
megjelenése, és a sötét lejtősávok szezonális 
felerősödése között, ami azt sugallta, hogy 

	 Ma	is	folyik	víz	a	Marson	

Nemzetközi sajtótájékoztatón je-
lentette be a NASA, hogy a Mars 
körül keringő Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) szonda megfigye-

lései alapján kutatók minden eddiginél 
meggyőzőbb bizonyítékokat találtak 
arra, hogy időszakosan ma is fel-fel-
bukkan cseppfolyós víz a vörös bolygó 
felszínén, ahol jellegzetes, jól látható 
nyomokat is hagy. 

Az MRO fedélzetén lévő beren-
dezések adatait elemezve a kutatók 
hidratált ásványok jellegzetes jegyeire 
bukkantak a meredekebb marsi lejtő-
kön már régóta megfigyelt rejtélyes 
sötét sávok színképében. A hosszú 
évek óta tartó, folyamatosan ismétlő-
dő megfigyelésekből már korábban 
kiderült, hogy ezek a sávok, amelyek 
jellemzően a déli félteke 25 és 40 fokos 
szélességi körei közti lejtőkön tűnnek 
fel, szezonális változásokat mutatnak: 
a melegebb nyári időszakban (amikor 
a nappali hőmérséklet maximuma mí-
nusz 23 Celsius-fok fölé emelkedhet) 
fölerősödnek, a hűvösebb időszakok-
ban pedig elhalványodnak. Nevüket – 
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vagy maguk a sávok, vagy az őket létrehozó 
folyamatok a hidratáció forrásai. Így vagy 
úgy, mindkét lehetőségből egyértelműen az 
következik, hogy a víz alapvetően fontos 
szerepet játszik a sávok létrejöttében” – 
nyilatkozta a kutatást vezető Lujendra 
Ojha, a Georgiai Műszaki Egyetem 
(Georgia Tech) planetológusa, a felfe-
dezésről a Nature Geoscience-ben meg-
jelent cikk vezető szerzője.

Ojha először 2010-ben, akkor még az 
Arizonai Egyetem hallgatójaként, az 
MRO nagy felbontóképességű kamerája 
(HiRISE) felvételeinek tanulmányozá-
sa során figyelt fel a rejtélyes sötét sá-
vokra. A HiRISE megfigyelései mos-
tanra már a Mars több tucatnyi pont-
jában rögzítették RSL-k jelenlétét. 
Ojha és munkatársai most ezek közül 
választottak ki több célterületet, ahol a 
HiRISE megfigyeléseit az MRO egy 
másik berendezése, a látható és a kö-
zeli infravörös tartományban több száz 
csatornán működő, felszíni ásványok 
azonosítására alkalmas képrögzítő spekt-
rométer (CRISM) adatait vetik össze. 
(E berendezés eredeti célja is elsősorban 
vizes környezetben képződött ásvá-
nyok kimutatása volt.)

A CRISM megfigyelései egyér-
telműen csak olyankor mutatták ki 
a hidratált sók jelenlétét, amikor az 
RSL-ek a vizsgált helyen maximálisan 
felerősödtek, a gyengülésükkel párhu-
zamosan pedig fokozatosan eltűntek. 
Az Ojha és munkatársai által azono-
sított ásványok kémiai összetételüket 

Néhány száz méter hosszú sötét lejtQsávok a Hale-kráter oldalában. A hamis színezés_ kép az MRO 
HiRISE kamerájának topografikus méréseibQl számítógépes 3D modell segítségével készült, a 

szemléletesség kedvéért a függQleges dimenziót a vízszinteshez képest 1,5-szeresre nyújtották. 

 Sötét lejtQsávok a Palikir-kráterben
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tekintve perklorátok, nevezetesen 
magnézium-perklorát, magnézium-klorát 
és nátrium-perklorát keverékei. Az oldat 
koncentrációjától függően bizonyos 
perklorátos oldatok fagyáspontja akár 
mínusz 70 Celsius-fokig is csökkenhet. 
A Földön természetes körülmények 
között képződött perkloráttartalmú 
ásványok főként sivatagos területeken 
fordulnak elő, a vegyületcsoport egyes 
képviselőit pedig rakéták hajtóanyaga-
ként használják fel.

Perklorátokat korábban már más 
missziók is kimutattak a Marson. Pél-
dául a NASA Phoenix leszállóegysége 
és Curiosity marsjárója is feltárta jelen-
létüket a bolygó talajában, sőt, egyes 
kutatók szerint már az 1970-es Viking 
küldetések adataiban is fellelhetők. 
Azok a megfigyelések azonban a fel-
szín más régióiban, és nem hidratált 
formákban mutatták ki a vegyületeket. 

Az MRO, fedélzetén hat tudomá-
nyos berendezéssel 2006 óta vizsgálja a 
Marsot bolygó körüli pályájáról. Immár 
sok évre kiterjedő vizsgálatai jelentős 
mértékben hozzájárultak a sötét lejtő-
sávok felfedezéséhez, szezonális válto-
zásaik megfigyeléséhez, és a mostani 
elemzéssel keletkezésük okainak meg-
fejtéséhez. 

Azt már régebb óta tudjuk, hogy a 
Mars éghajlata kezdetben a mainál sok-
kal nedvesebb és melegebb volt, valaha 
óceánok boríthatták, és felszínén fo-
lyók és tavak voltak. Felszíne alatt ha-
talmas tömbökben ma is rengeteg víz-
jég található, és valamennyi a sarkvidé-
ki jégsapkból is kimutatható. A mostani 
felfedezés jelentősége ezekhez képest 
abban van, hogy a ma száraz, hideg 
sivatagnak tűnő bolygón még jelenleg 
is feltörhetnek kisebb vízfolyások, még 
ha csak időszakosan, és sós oldatok for-
májában is.

Ami az esetleges marsi 
életformákkal kapcsolatos 
elképzeléseket illeti, azok 
is új lendületet kaphatnak 
a felfedezéstől, hiszen a 
Földön is ismerünk számos 
olyan extremofil szerveze-
tet, amelyek elképesztő kö-
rülmények között (extrém 
forróság vagy hideg, magas 
sókoncentráció, intenzív ra-
dioaktív sugárzás) képesek 
meg- és túlélni.  
Forrás: http://www.jpl.nasa.gov/news/
news.php?feature=4722

	 A	grafén	textilipari	
alkalmazása

A grafén egymáshoz méhsejtsze-
rűen, hatszög alakban kapcsoló-
dó szénatomokból álló, egyetlen 
atom vastagságú réteg. Átlátszó, 
kiválóan vezeti az elektromossá-
got és a hőt, szilárdsága nagyobb, 
mint az acélé, mégis hajlékony, 
kopásálló és gázátersztő. E kitűnő 

tulajdonságai folytán a grafén az ipar 
számos területén hasznos lehet.

Bár a grafénnal kapcsolatos kutatá-
sok nagy lépéssel haladnak előre, a tex-
tilipar csak mostanában figyel fel rá. 
A textilipari alkalmazások kutatásai 
kétféle irányba mutatnak: a hőhatás 
ellen védő, illetve az „intelligens” 
(„okos”) ruházatok, az úgynevezett 
„viselhető elektronika” tökéletesítését 
célozzák.

A bönnigheimi Hohenstein Institut 
für Textilinnovation GmbH kutató-
intézet több más partnerrel együttmű-
ködve ezzel a témával kezdett foglal-
kozni. A projekt, amelynek vezetője 
Roshan Paul, az Európai Unió M-era.
Net kutatási programjába illeszkedik. 
A kutatásvezető tájékoztatása szerint 
az elkövetkező három évben a kon-
zorcium megvizsgálja, milyen mér-
tékben változtathatják meg a textíliák 
felületét a grafén-modifikációk, külö-
nös tekintettel a hővédő ruházatokban 
való alkalmazhatóságra. A kutatócso-
port célja stabil technológia kidolgo-
zása a vízoldható grafén alkalmazá-
sára, hogy különböző textilfelületeken 
tartós bevonatot lehessen létrehozni. 
Különböző grafénmódosulatokkal 
vé geznek kísérleteket, mert ezeknek 
különbözők a tulajdonságaik. Majd 
mindenféle textílián megvizsgálják 
a hővédő ruházatok céljára újonnan 
kifejlesztett felületmódosítások alkal-
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mazhatóságát. Ezután következik az 
eljárás ipari alkalmazhatóságának ki-
dolgozása és annak biztosítása, hogy 
az így kezelt textília konfekcionálható 
és a ruhadarab tisztítható legyen. A cél 
egy demonstrációs példány megalko-
tása.

Jelentős előrelépés várható a lángálló- várható a lángálló- a lángálló-
ság fokozása terén is. A grafén fizikai 
védőrétegként működik, hatásos vé-étegként működik, hatásos vé-tegként működik, hatásos vé-
delmet nyújtva a hő és a gázok beha-
tolása ellen. Ugyanakkor megvédheti 
a textília anyagát a hőbomlás ellen is. 
További előnye a nagy kopásállósága 
és szakadásállósága, ami 200-szor na-
gyobb, mint az acélé. A személyi vé-
dőfelszerelésekben alkalmazott textí-
liáknak általában több funkciót kell 
ellátniuk, ami a grafén alkalmazásá-
val egyetlen kelmével megoldhatóvá 
válhat. Az így készült védőruha vé-
konyabb és így könnyebb lehet, ami 
azzal jár, hogy viselője könnyebben 
tud mozogni.

Emellett a grafén elektromos vezető-
képességének is nagy szerep juthat az 
intelligenes ruházatok terén. Ezekbe 
a ruhadarabokba ugyanis különböző 
elektronikus készülékeket építenek be 
(GPS, telefon, MP3-lejátszók, a test 
funkcióit érzékelő szenzorok stb.), ame-
lyekhez elektromosan vezetőképes szá-
lakból készülnek a vezetékek.

Az Exeteri Egyetem kutatói – együtt-
működve több más intézménnyel – si-
kerrel alakították át a grafént a textil-
iparban használható szálakká. A kuta-
tócsoport egyrétegű grafénnal dolgo-
zott, amely hajlékonysága, mechanikai 
szilárdsága és elektromos vezetőké-
pessége révén nagyon jól használható 
az adott célra. Az anyagot a kémiai 
gőzfázisú rétegleválasztás (chemical 
vapor deposition, CVD) módszerével 
sárgarézfólián hozták létre. Ezután a 
grafént leválasztották a rézfóliáról és 
abból egy közönséges polipropilén-
szálon hoztak létre bevonatot.

Európán kívül is folynak hasonló 
kutatások: az Azad Iszlám Egyetemen 
(Yazd, Irán) grafén-oxid bevonatot 
hoztak létre pamutszöveten, amivel a 
terméket elektromosan vezetőképes-
sé tették. A dél-koreai Jeju Nemzeti 
Egyetem kutatói is vizsgálták a grafén-
oxiddal bevont pamutszövet tulajdon-
ságait, és megállapították, hogy ez a 
kezelés javítja a textília hőellenállását, 
UV-besugárzás hatására fotovoltaikus 
aktivitást mutat és baktériumölő tulaj-
donságot ad a terméknek.

LÁZÁR KÁROLY

Sötét lejtQsávok a Garni-kráter falán 
(KÉPEK: NASA/JPL-CALTECH/UNIV. OF ARIZONA)
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Ökológiai válság, gazdasági krízis, demográfiai 
katasztrófa, éghajlatváltozás; szociológiai prob-
lémák, melyekkel az Európai Unió, a világ és 

gyakorlatilag minden ember szembesül. Egy 2014-es 
Európai Unió által kiírt pályázat felteszi a kérdést: mi a 
fiatalok válasza a mai világ problémáira?

Antal Z. László, az MTA Szociológiai Intézetének 
munkatársa kutatása során több olyan fiatal párral is 
találkozott, akik sajátos választ adtak a fenti kérdése. 
Közülük néhányan szerepeltek az MTA Szociológiai 
Intézet Kutatók Éjszakájának családias előadásán. Az 
egyik pár Budapesthez közel, egy ökológiai hajót 
épített magának, a másik pár Pécs közelében, az erdő 
szélén jurtában lakik és a szomszédokkal cserekeres-
kedelmet folytat.

A hajón való életvitelszerű tartózkodás Európa-
szerte nem annyira szokatlan jelenség, mint nálunk. 
Az eredeti ötlet a nagyvárosban erősen megnöveke-
dett ökológiai lábnyom csökkentése volt, anélkül, 
hogy elhagynák a helyi barátaikat és munkahelyü-
ket. A hajón a meleg vizet és az áramot napenergia 
biztosítja, a szennyvíz pedig helyi tisztítás után fo-
lyik bele a Duna vizébe. És bár a kertet csupán egy 
vékony földréteggel bevont zöld tető és néhány dé-
zsába ültetett palánta képviseli, a folyó élete és válto-
zatossága sok mindenért kárpótolja a családot.

K U TAT Ó K  É J S Z A K Á J A  2 0 1 5

ÉLETMÓDVÁLTÁSTÓL 
A PLETYKÁIG

Antal Z. László elmesélte, hogy egyetemista korá-
ban, a szocializmus idejében még szóba sem került a 
környezetvédelem, olyannyira, hogy először egy né-
metórán, egy nyugatnémet könyvben találkozott a 
fogalommal. Élete során Százhalombatta, az olajfi-
nomító és hőerőmű közt fekvő város gyerekeinek 

Idén	lett	tíz	esztendWs	a	Kutatók	éjszakája,	az	ismeretterjesztés	egyik	legnagyobb	és	legismertebb	
fesztiválja.	Szerte	Európában	a	rendezvénysorozat	keretében	280	városban,	ezen	belül	hazánkban	
negyven	településen,	150	program	keretében	várták	a	szervezWk	a	kutatói	pálya,	az	innováció	és	a	
tudomány	eredményei	iránt	érdeklWdW	diákokat	és	idWsebbeket.	Összeállításunkban	a	teljesség	igé-

nye	nélkül	szemezgettünk	a	gazdag	kínálatból.

A FÉNY ÉVE JEGYÉBEN

A jubileumi évben a Kutatók éjszakája rendezvények sok helyen 
az UNESCO által 2015-re meghirdetett Fény Nemzetközi Éve je-
gyében zajlottak. 

A Kutatók éjszakájának egyik kiemelt elQadását Kroó Norbert i zi-
kus, akadémikus, a Fény Nemzetközi Éve magyarországi program-
bizottságának az elnöke tartotta a Budapest-Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban. „Fényes új világ” címmel elmon-
dott gondolatai után lapunknak felidézte, hogy em-
lékezetes pillanatokként maradtak meg számára 
azok a képsorok, amelyeket az elQadása után látott 
a diákoktól. A fasori tanulók ugyanis a XX. század 
egyik legtragikusabb vakító fényjelenségét, a hiro-
simai atomrobbanást idézték fel a nézQknek. Vetí-
tett archív képeken bemutatták az atomtámadás 
elQtti Hirosimát, az atomtámadást, valamint hogy 
mi maradt a városból a bomba után, miközben a 
tragikus történetet a gyerekek  tánccal illusztrálták. 
A robbanást úgy érzékeltették, hogy valamennyien 
a földre feküdtek. 

Kroó Norbert elQadásában bemutatta többek között Kepes 
György munkásságát, aki az Egyesült Államok-beli híres m_sza-
ki egyetem, az MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
fénym_vészeti intézetének az alapítója, s a Fasorban érettségi-
zett. A róla elnevezett egri gy_jteményben és kulturális központ-
ban ezen alkalomból új kiállítást is avattak, ahol a megnyitó be-
szédet szintén Kroó Norbert tartotta. 

A fizikus akadémikus kiemelte még, hogy a Fasorból jövet 
örömmel látta, amint a fQváros utcái tele voltak fiatalokkal, diá-
kokkal, akik a Kutatók éjszakája helyszíneit keresték, illetve 
azok között „cikáztak”. Pk valószín_leg „beoltódtak” a termé-
szettudományok szeretetével.

GÓZON ÁKOS

Lakóhajó
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rossz egészségügyi állapota tett rá nagy hatást. Ez 
paradigmaváltáshoz vezetett, aminek eredménye-
képp az autójáról és az addigi egész életviteléről is le-
mondott.

A következőként megszólaló pár női tagja, miután 
csalódott a természetvédelmi mérnök szakma táját-
alakítás iránt megengedő ter-
mészetében, először a Cserhát-
ba költözött egy tanyára, ahol 
állatokat kezdtek tartani és nö-
vényeket kezdtek termeszteni. 
Ezután hat év leforgása alatt 
fokozatosan mondtak le min-
denről, elektromosságról és fű-
tésről, míg végül egy jurtába 
költöztek. Saját tehenük bizto-
sítja a tejet és a sajtot; ez utóbbi 
az egyetlen, amihez szükségük 
van hűtésre. Ezt az ásott kút 
vizéből oldják meg. Lovakat 
használnak közlekedésre és a 
környező tanyák tulajdonosaival 
cserekereskedelmet folytatnak. 
Hogy ez a tendencia fenntartha-
tóvá teszi-e az életünket ezen a 
bolygón, arra vonatkozó kutatási 
eredmények még nincsenek.

Az ezt követő előadás valami-
vel általánosabb volt: Szvetelszky 
Zsuzsa beszélt a pletyka társa-
dalomban betöltött szerepéről. 
A pletykakutatás három éve elnyerte a legrangosabb 
európai támogatást, az European Research Council 
grantjét. A kiindulási pont a sokak által használt 
Facebook közösségi portál volt, ahol a napi tartalom 

TUDOMÁNYOS ÉJ 
A PLANETÁRIUMBAN
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is számos prog-
rammal várta az érdeklQdQket a TIT Budapesti Pla-
netárium a Kutatók Éjszakája alkalmából. A legnép-
szer_bb eseménynek számító planetáriumi m_so-
rok és élQszavas elQadások délután négy órától 
kezdQdtek a kupolateremben, melyeken csillagá-
szati szakemberek tartottak tudományos beszámo-
lót kutatási eredményeikrQl népszer_sítQ formában. 
Emellett az odalátogatók megtekinthették a Puli 
Space csapat interaktív bemutatóját, az ÉgbQl poty-
tyant kövek meteorit-kiállítást, A világ éjszakai arca 
cím_ asztrofotó-sorozatot, valamint bepillantást 
nyerhettek a Marie Curie program egészségkutató 
projektjének részleteibe. A gyerekek számára csilla-
gászati kézm_ves foglalkozásokkal, illetve a Plane-
tárium melletti sétányon található Sétáló Naprend-
szer elnevezés_ bolygóvadászattal készültek a szer-
vezQk, így a felnQttek mellett a legkisebbek is ízelítQt 
kaphattak a csillagászat tudományos világából. 

PAPP CSILLA

meghaladja minden más portálét, anélkül, hogy 
egyetlen újságírója is lenne. A szerveződése a meg-
szokottól eltérően, alulról fölfelé épül és nagyban tá-
maszkodik a pletykára. A pletykát a történelem so-
rán a legtöbb korban a hatalom által kézben tartott 
felülről induló szerveződés nem támogatta, hiszen 

nem tudta kontrollálni. Való-
színűleg ezért üldözik nagyon 
régóta a pletykát, ezért is van 
a szónak negatív töltete, an-
nak ellenére, hogy gyökere a 
világ legtöbb nyelvében a 
„fonni, hálózni, összekapcsol-
ni” igékből ered.

Dunbar, genetikus-antro-
pológus kutató 150-ben hatá-
rozta meg azt a számot, 
ahány tagból ál ló hálózatot az 
emberi agy még észben tud 
tartani. Mivel ennél több em-
berrel létesítünk kapcsolatot 
életünk során, a legfontosab-
bakat tartalmazó  „top 150” 
folyamatos változásban van. 

Humánetológusok egyetértenek abban, hogy em-
berként semmire sem figyelünk jobban oda, mint 
társaink viselkedésére, gondolataira, érzéseire. 
Akár még mimikával is tudunk pletykálni. Kimu-
tatták azt is, hogy azokat tartjuk fontosnak, akik-
nek az arcát látjuk és a hangját hal ljuk. Tehát, ha 
egy rokonunkkal csak havonta találkozunk, de egy 
bizonyos hírességet nap mint nap látunk a tévében, 
akkor ez utóbbiról szívesebben olvasunk híreket, 
amiket aztán meg is osztunk a közeli barátainkkal. 
Ez lenne a pletyka?

Ron Schick és  

Gene Pelham 

fotótanulmánya 

Norman Rockwell 

pletykakutatásaihoz  

1948-ból

Játék a Pulival
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A pletykát nem szabad összekeverni a rágalommal 
vagy az intrikával, hiszen a pletyka nem egyértel-
műen negatív. Nem csupán tényanyag, hanem ér-
tékítélettel körített információ. Előadónk szerint, 
ahogy a majmok kurkászással tartják fenn a szociális 
kapcsolataikat, úgy mi pletykával. Ha nagy tömeg 
előtt jelentünk be egy kétes információt, az nem 
pletyka, hanem botrány. A pletyka intimitást felté-
telez. Fontos, hogy akivel pletykálunk, azt jól ismer-
jük, tudjuk, hogy amit mondunk azt társunk is 
szenzációsnak érzi. Ez nagyobb közösségben már 
nem működne, illetve már három lépés után sokat 
veszít a hírértékéből.

A témája bármilyen lehet – leggyakoribb a szex, 
hatalom, pénz – ugyanakkor igen fontos az integrá-
ciós pletyka. Ez utóbbi annak az esete, mikor új al-
kalmazott érkezik egy céghez, és az, aki körbeveze-
ti, a kollégákról is mond néhány keresetlen szót, 
majd az új tagról is beszámol régi kollégái körében. 
A pletyka normakövetésben betöltött szerepe is ki-
emelkedő. Ennek típusesete lehet, mikor faluban, a 
padon ücsörgő nénik fiatal lányok öltözködési és 
párválasztási szokásairól beszélgetnek. Gyógypletyka 
is létezik, amit leginkább azzal a példával lehetne le-
írni, mikor valaki panaszkodik, hogy három nap 
alatt volt csak képes megírni egy beszámolót és a 
társai nagy hévvel nyugtatják, hogy „az semmi, 
másnak egy hónapba is bele tellene”.

A portrépletykát már Arisztotelész is említi. Ez az 
a típusú pletyka, amikor két személy egy harmadik-
ról beszél. Meglepő módon ez egyszerre három kap-
csolatot is befolyásol: a két beszélgető kapcsolatát és 
mindkettőjük kapcsolatát a tárgyszeméllyel. Ez ve-
zet oda, hogy azt mondhatjuk, a pletyka közösség-
építő és közösségformáló ereje igen nagy. Tartsuk 
észben tehát Lukács evangélista szavait,  „Jaj annak, 
akit mindenki dicsér”!

F. K.

Eugene de Blaas: Baráti pletykálkodás

W right walesi ősöktől származik, családjában erős 
unitárius nevelést kapott. Édesapja zenetanár, 
ügyvéd, egyházi elöljáró, édesanyja tanítónő volt. 

A család Wisconsin államban élt, ahol Wright 1886-tól egy 
éven keresztül a helyi egyetem hallgatója lett mérnöki ka-
ron, szabadidejében pedig Allen Conover helyi építész mel-
lett dolgozott segédként. 1887-ben abbahagyta felsőfokú 
tanulmányait és Chicagóban Joseph Lyman Slisbee építész-
nek kezdett dolgozni (később egyébként számos díszokle-
velet kapott, 1955-ben a Wisconsin-i Egyetem képzőművé-
szeti díszdoktori címmel tüntette ki). Slisbee-nél egy éven 
belül felmondott, és az Adler és Sullivan céghez csatlako-
zott, melynek vezetője Louis Sullivan, „a felhőkarcolók 
atyja” tekinthető Wright első, igazi mentorának. 

Sullivan, a felhőkarcoló-építészet első nemzedékének leg-
nagyobb alakja 1873-ban költözött Chicagóba, és 1890-ben 
üzlettársával elkészítette a 16 emeletes Auditorium Buildin-
get. Az ő nevéhez fűződik továbbá a 10 emeletes Wainwright 
Building Saint Louisban és a 16 emeletes Guaranty Building is 
Buffaloban. Építészetének lényege a függőleges vonalvezetés-
ben állt, tehetségét azonban beárnyékolta nehéz természete, és 
a gazdasági ügyekben való járatlansága.

Chicago az 1871-es nagy tűzvészt követően, amikor a város 
nagy része leégett, robbanásszerű fejlődésnek indult. A Michi-
gan-tó partján hosszan elnyúló település az USA második, sőt 
1900-ban New York, London és Berlin után a világ negyedik 
legnagyobb városa lett. Az erősödő urbanizáció hatására és a 
telekárak növekedése miatt egyre kisebb alapterületen egyre 
magasabb épületeket emeltek az előre gyártott vas- és üveg-
egységekből álló elemek segítségével. A „Windy City”-ként is 
emlegetett város a felhőkarcolók (skyscraper) szülőváros-
ává vált, ahol 1900-ig több mint 20, legalább 12 emeletes 
toronyház épült. (A felhőkarcoló  szó eredetileg tengeré-
szeti szakkifejezés volt, amellyel a kora újkorban a három ár-
bocos hajók legmagasabb, középső árbocát jelölték.)

A Central Park madártávlatból



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/41   1289

ért és apám is nagyon szerette őket! Tudom, hogy mindannyian je-
lentősen hozzájárultak ahhoz, hogy egy modern amerikai stílus 
bontakozott ki, amelyért ma mégis apámat éri a dicsőség, a fejfájá-
sok és az elismerés is!”

Úgy gondolta, az épületeknek szerves (organikus) egységet 
kell alkotniuk a környezetükkel, a legfontosabb a helyszín és 
az épület közötti szoros kapcsolat megtartása. A harmonikus 
egységet a felhasznált anyagok, az épületek mérete, alakja, 
gondolatisága biztosíthatja. A gyakorlatban az úgynevezett 
Prairie-házak jelentették az organikus építészet megvalósulá-
sát. Wright hozzávetőleg 15 éven keresztül tervezett ilyen tí-
pusú házakat, amelyek arról kapták a nevüket, hogy teljesen 
beilleszkedtek a Chicago körüli tájba. A házak hosszú, ala-
csony épületek voltak, lejtős tetővel, elnyomott kémények-
kel, teraszokkal, kiugrókkal. Építéskor a terület különböző 
természetes anyagait (fa, kő stb.) is felhasználták. 

Az Oak Parkban 1904-ben épített Unity Church különösen 
szép példája az új stílusnak. Wright Buffalóban (New York 

1 4 0  É V E  TÖ R T É N T :  E L K É S Z Ü LT  A  C E N T R A L  PA R K 

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A TÁJÉPÍTÉSZET 
AMERIKAI ÚTTÖRQI

Idővel Wright Sullivan legfoglalkoztatottabb tervezőjévé 
vált, 1890-től ő tervezte a cég összes lakóépületét. 1893-ban 
azonban több okból kifolyólag kilépett mentora árnyékából. 
Kettős vita alakult ki közöttük: Wright szakmailag a zsúfolt-
ság alapelemét kifogásolta, mesterével szemben ő úgy gon-
dolta, hogy a városok kora hanyatlóban van és az emberiség 
fokozatosan a vidéket fogja birtokba venni. Másrészt számos 
magánfelkérésnek is eleget tett, Sullivan ezért becsapva érez-
te magát, és megkérte Wrightot, hogy távozzon a cégétől.

Az	épület	és	a	környezet	harmóniája
Ezt követően Wright saját céget alapított, Chicago kül-
városában, Illinois államban, ahol 1901-ig hozzávetőleg 
50 épületet tervezett, nagy részüket abban az Oak Park-
ban, ahol a nagy író, Ernest Hemingway szülőhelye, ko-
rai otthona is volt. 

Építészirodája fiatal tervezők lelkes csapatából állt, akikről 
Wright egyik fia később így nyilatkozott: „Rajongtak a papá-

Frank	Lloyd	Wright	az	egyik	legnagyobb	amerikai	építész,	Frederick	Law	Olmsted	pedig	a	legismer-
tebb	tájépítész	az	amerikai	történelemben.	Olyan	épületek	és	parkok	tervezése	fezWdik	nevükhöz,	
mint	a	Fallingwater-ház	Pennsylvániában	és	az	1870-es	években	megnyíló	Central	Park	Manhattanben.	
Wright	önálló	építészeti	stílusa	késWbb	többek	között	a	Bauhausra	is	hatással	volt,	Olmsted	pedig	a	

világ	elsW	hivatásos	tájépítésze	lett.
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állam) és Springfieldben (Ohio állam) is tervezett házakat. A 
késői prairie-stílusára már hatott a japán építészet is. Összes-
ségében a Prairie-házakkal Wright az amerikai szellemet pró-
bálta kifejezni: a demokráciát, az úttörő szellemet és az össze-
tartást. Utóbbit a házak lelkének számító tűzhely mint a kö-
zösség, a család központi találkozási helye szimbolizálta.

Wright először 1905-ben látogatott Japánba, később önálló 
irodát is nyitott Tokióban. Leghíresebb épülete az 1922-ben el-
készült Imperial Hotel. Az épülethez kötődik az a legenda, hogy 
az 1923-as pusztító erejű kanto földrengés nyomában fellépő 
cunamik és tornádók közepette a Hotel egyedüli épületként 
maradt állva a városban. A japán művészet hatása később szá-
mos művén érezhető, például az érdekes, távol-keleti motívu-
mokat felvonultató festett üvegablakok használatában. 

Broadacre	City,	Fallingwater-ház	és	 
Guggenheim	Múzeum

Az 1900-as évek második felében magánéleti válsága alkotói 
szünettel párosult, nem kapott nagyobb megrendeléseket. 
Ekkor Olaszországban élt egy éven keresztül, majd Ameri-
kába visszatérve Wisconsinban vásárolt egy hatalmas telket, 
melyen felépítette Taliesin nevű stúdiólakás-komplexumát 
1911-ben (Taliesin eredetileg egy VI. századi walesi költő 
volt). Az U alakú, egyemeletes ház egyik oldala egy tóra né-
zett. Az épület egyben a Wright építészeti stúdió otthonául is 
szolgált, ahol bentlakásos rendszerben éltek és tanultak az if-
jú gyakornokok. A ház később kétszer leégett, ma a Taliesin 

III. áll az eredeti helyszínen. Arizona államban Wright meg-
építette a ház téli szállás variációját is, amelyet Taliesin West-
nek nevezett el.

Az 1930-as években egyszerű geometriájú, mégis elegáns 
lakóházakat tervezett. Ezek az úgynevezett Usonian-házak 
jelentették a képzeletbeli város, Broadacre City alapsejtjeit is. 
Wright nemcsak hozzávetőleg 500 elkészült épületet terve-
zett életében, de körülbelül 20 könyve is megjelent. Ezek 
egyike az 1932-ben kiadott The Disappearing City (Az eltűnő 
város) című munkája, amelyben az óriási makettvárost, a jö-
vő közösségét kezdte tervezni. Úgy gondolta, hogy ebben az 
Usoniában nem lesz zsúfoltság, hanem ötezer fős települések 
strukturális hálózatából fog állni a terület, ahol minden csa-
lád a saját telkén, saját házában fog élni. Az elképzelt város-
ban sok zöld terület mellett újszerű praktikusság érvényesül-

ne. A város közepén kapna ugyanis helyet az átmenő forga-
lomtól mentes lakóterület, ahol csak kerékpárral és gyalogo-
san lehetne közlekedni, a hivatalok és gazdasági intézmények 
pedig a perifériára kerülnek, és a motorikus közlekedés is itt 
kapna csak szerepet. A kereskedelmi negyedet a két terület 
határára tervezte. A képzeletbeli város mellé autópályát és két 
kisebb repülőteret is felvázolt. Utópisztikus gondolatai élete 
végéig foglalkoztatták, fő célja egy decentralizált város meg-
alkotása lett volna.

A híres Fallingwater-
ház 1935 és 1939 között 
épült fel az Allegheny-
hegységben, 80 kilomé-
terre délre Pittsburghtől, 
Pennsylvania második 
legnagyobb városától. A 
megrendelő, Edgar J. 
Kaufmann kérése az 
volt, hogy leendő házá-
ból legyen megfelelő 
kilátása a közelben lévő 
vízesésszerű patakra. 
Wright erre azt javasol-
ta, hogy magát az épüle-
tet építsék a vízesés fölé. 
Első hallásra ez sokkolta 
a tulajdonost és mérnöki 

stábját. Wright azonban így vélekedett: „Azt szeretném, ha 
Ön a vízeséssel élne, nem csupán kinézne rá. A víznek az élete ré-
szévé kell válnia”. A ház tartóoszlopai eredetileg kőből és be-
tonból készültek. Az épületet számos konzolos erkély és te-
rasz tördeli. Kaufmann saját mérnökei statikai szempontból 
nem tartották elég biztonságosnak a házat, de véleményüket 
nem vették figyelembe. Végül nekik lett igazuk, mert az 
1990-es években a konzolok megereszkedtek és acél oszlo-
pokkal kellett megerősíteni őket.

Az építtető ragaszkodott ahhoz, hogy a nagyobb sziklákat 
ne mozdítsák el, így azok immanens részei lettek az elkészült 
háznak. Az épületben folyamatosan hallatszik a vízcsobogás, 
de nem látni a patakot, csak az épületből kilépve. További ér-
dekesség, hogy a ház ajtaja gyakorlatilag egy képen sem lát-
szik. A teljesen jellegtelen, kicsi főbejáratot ugyanis a ház 

Fallingwater-ház Central Park
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egyik sarkába helyezte a tervező. Az épülethez egyébként 
egy vendégház is tartozik, amely szintén természetes építő-
anyagokból és organikus módon lett megtervezve. A 
Fallingwater-ház 1964-től múzeum, amelynek napjainkig 
már több mint négymillió látogatója volt. 

Wright másik híres munkája, a New York-i Central Park 
és az ötödik sugárút mentén található Guggenheim Múzeum. 
Az épületen 16 éven keresztül, 1943 és 1959 között dolgozott. 

A múzeum tulajdonkép-
pen egy kagyló formájú 
fehér spirál, amely egyedi 
geometriája révén lehető-
vé teszi, hogy a látogatók 
egy lassan emelkedő spirá-
lis feljáró két oldalán te-
kinthessék meg a kiállítá-
sokat. Wright eredetileg 
egyébként pont fordítva, 
úgy tervezte, hogy az em-
berek először lifttel a mú-
zeum tetejére emelked-
nek, és onnan leereszked-
ve tekintik majd meg a 
kiállításokat.

Az Amerikai Építészek 
Intézete által 1991-ben a 
„legnagyobb amerikai 

építésznek” választott Wright számos más épületet is terve-
zett, amelyek közül 300 építmény még ma is áll. Oklahomá-
ban 1956-ban építették fel második toronyházát (egyben az 
első olyat, amelyet az építész szakma is elismert), ez a Price To-
wer. A hozzávetőleg 70 méter magas, 19 emeletes épület kü-
lönlegessége abban állt, hogy az első toronyház volt, amely 
kifejezetten lakóépületként funkcionált.

A	tájépítészet	feltalálója
Frederick Law Olmsted tájépítész a legismertebb amerikai 
városi közparkok tervezőjeként vonult be a történelembe. 
New Yorkban két jelentős műve található: az egyik a 
Manhattanben elterülő, hozzávetőleg két Margitsziget nagy-
ságú Central Park (épült: 1858-1875), a másik a Brooklynban 
található Prospect Park (épült: 1865-1873). Mindkét parkot 

hosszú ideig alakították, egyben mindkét létesítmény tulaj-
donképpen különálló parkok összefüggő rendszere.

Olmsted Wrighthoz hasonlóan félbehagyta felsőfokú ta-
nulmányait, mert egy szömörcemérgezés miatt szembeteg-
séget kapott. Ezt követően végül az újságírói karriert válasz-
totta, sikeres publicista lett. A mai New York Times képvisele-
tében öt évig végzett az „amerikai délen” kutatómunkát a 
rabszolgasággal kapcsolatban, amit elítélt, és nemcsak erköl-
csileg, de anyagilag is rossznak tartott. Beszámolóiból több 
kötet is született, melyek ma is érdekes olvasmányok.

Egyik barátja és mentora Andrew Jackson Downing java-
solta először a Central Park létrehozását. Ő mutatta be 
Olmstedet angol származású építészbarátjának, Calvert 
Vauxnak, akivel korábban már többször együtt dolgozott. 
Downing hamarosan meghalt, és az iránta érzett tiszteletből 
a két tervező közösen pályázott a Central Park tervezésére ki-
írt versenyben 1858-ban. Pályázatuk győzött, és ezzel egy 
hosszú távú együttműködés vette kezdetét. 

Olmsted sikerét mutatja, hogy Brookline-ban (Massachu-
setts állam) 1883-ban létrehozta az első hivatásos, tájképter-
vezéssel foglalkozó irodát. Valamint az 1893-ban rendezett 
chicagói világkiállítás campusának tervezésében is nagy sze-
repe volt, annak helyszínét is ő választhatta ki. 1898-ban be-
tegsége miatt visszavonult, viszont cégét a fiai egészen 1950-
ig továbbvitték.

New	York	szívének	megszületése
Már pusztán a park tervezése jelentős hatással volt Manhat-
tanben az ötvenhetedik utcától északra található területre, 
ahol addig a durva természeti környezet, a sziklás és dim-
bes-dombos táj csupán olcsó fából készült bérkaszárnyák 
építését ösztönözte. A gáz- és vízellátás 150 évvel ezelőtt 
csak Manhattan alsó részén (Lower Manhattan) volt kiépít-
ve, és a tizenhatodik utcától északra teljesen hiányzott. Sőt, a 
területet még a máshol már jellemző négyzetrácsos felosztás-
ba sem integrálták be, továbbá a Broadway kivételével egyik 
sugárút sem érte el a hatvannegyedik utcát, mert a legtöbb 
„mocsarakba és kisebb szakadékokba torkollott azon a ponton.”

A park építésének ötlete érdekes módon éppen a kedvezőt-
len természeti adottságokból kiindulva adódott. New York 
városatyái úgy gondolták, hogy a házépítés nem lenne prak-
tikus ezen a területen, de a park kiépítése a környék beépíté-
sét kedvezően befolyásolná. Pontosan ez történt. Az a vára-
kozás, hogy a barátságos természeti környezet vonzza a tulaj-
donosokat és a bérlőket, az ötvenkilencedik utca környékén 
komoly ingatlanspekulációt váltott ki, már jóval a park befe-
jezése előtt. Hasonló megfontolásokból épített a város aszfal-
tozott járdákat, szennyvízcsatornákat, gáz- és vízvezetéke-
ket. Ezek a lépések vonzották az ingatlanbefektetőket és ez-
zel hosszú távon növelték a város adóbevételeit.

A Central Park kedvező hatással volt az ingatlanok értékére, 
és hozzájárult a középosztály számára épített kőházak növek-
vő számához. 1890-re Manhattan mindkét oldalán észak fe-
lé húzódott. A park mindenekelőtt az esélyegyenlőség jegyé-
ben született, mert tervezői úgy gondolták, hogy egy zöld 
területhez minden polgárnak ugyanannyi joga van. A par-
kok rendszeréből álló Central Parkban összekötő utak sokasá-
ga található. 1875-ös, véglegesnek szánt elkészülte után még 
többször átépítették, amíg elnyerte a mai formáját.

MACZÁK MÁRTON
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dolgozni; homoki gyepek vegetáció-
dinamikai folyamataival foglalkoz-
tam. Ezzel egyidejűleg az Ökológiai 
Tanszéken is dolgoztam, Tóth-
mérész Béla professzornál. Ide ke-
rültem Ph.D. hallgatóként, később 
gyakornokként, és azóta is itt dolgo-
zom – most már mint egye temi do-
cens.
– Mi a sikeres kutatómunka titka?
– Univerzális recept nem létezik. 
Egyrészt fontos mindenkinek tud-
nia, mi az, ami igazán érdekli. Talál-
nia kell egy olyan csapatot, amiben el 

tudja képzelni a jövőjét. A leg-
fontosabbak között kell emlí-
tenem azt is, hogy a kutató-
munkában nem a versengés a 
legfontosabb, hanem az, hogy 
egymással együttműködve 
sokkal sikeresebben tudjuk 
előre vinni a dolgokat, mint 

egyedül. És persze nélkülözhetetlen a 
humor és az (ön)irónia.

Fontosnak tartom a tudományos 
eredmények társadalmi és tudomá-
nyos kommunikációját. Ennek okán 
indítottam el 2013-ban a szakmai a 
blogomat (http://grassland-restora-
tion.blogspot.hu/), ahol igyekszem a 
kutatásomhoz kapcsolódó eredmé-

nyeimet naprakészen és közérthető 
formában elérhetővé tenni. A blog-
gal indultam a Kut@tók a neten pá-
lyázaton is. 
– Kutatásainak egyik fő eleme a 
gyeprekonstrukció. Európában a vé-
dett, veszélyeztetett fajok hány szá-
zaléka kötődik a gyepekhez?
– Nagyon kevés olyan vizsgálat van, 
ami ilyen százalékértékeket közöl. 
Azt lehet mondani, hogy a veszé-
lyeztetett vagy védett fajok legalább 
ötöde kötődik valamilyen életszaka-
szában a gyepekhez. Ez magas szám-
nak tekinthető, így a gyepek megőr-
zése, vagy épp helyreállítása kiemelt 
fontosságú feladat.
– A turistakatalógusokban Magyar-
ország képéhez szorosan kötődik a 
puszta. Viszont szakmai vita van 
arról, hogy milyen képe volt egykor 
az Alföldnek. Lehet, hogy egy mo-
csaras erdőspuszta volt régen? Mi az 
álláspontja ebben a kérdésben?
– Azt gondolom, hogy a Kárpát-
medencében található élőlény-kö-
zösségek összetételét mindig sokféle 
tényező befolyásolta. Ennek köszön-
hetően rengeteg féle összetételű kö-
zösség megtalálható itt, ami külön-
legesen kiemelt értéke a Kárpát-me-

– Ön fiatal kutató, most lesz 36 
éves. Az önéletrajza alapján ed-
dig egy igen sikeres szakmai pályát 
tudhat magáénak. Hogyan indult a 
pályája és mikor találta ki, hogy bi-
ológus szeretne lenni?
– Gyermekkoromtól kezdve foglal-
koztatott a tudományos pálya, már 
akkor is botanikus szerettem volna 
lenni. Ez növénynevek megtanulá-
sával, növények felismerésével kez-
dődött, majd a botanika mély szere-
tetévé alakult át. Az érdeklődésem-
hez leginkább kötődő pályát vá-
lasztottam: erdészeti 
szakközépiskolába je-
lentkeztem Sopronba, 
ahová fel is vettek, és 
erdésztechnikusi ké-
pesítést szereztem. A 
típusjelző növények 
ismeretén keresztül a 
lágyszárúak, a dendrológia gyakor-
latokon a fásszárúak ismeretét sajátí-
tottam el, amit a későbbiekben na-
gyon jól tudtam kamatoztatni.
– Ezután Debrecenbe került. Ott ki-
nek az „iskolájába” járt?
– A Debreceni Egyetemen kezdet-
ben Matus Gábor témavezetésével a 
Növénytani Tanszéken kezdtem el 
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PetWfi	rajongott	az	Alföld	pusztáiért	–	de	régen	egészen	
változatos	 életközösségeket	 találhattunk	 ezen	 a	 táj-
egységen.	Mekkora	lehetett	az	Alföldön	a	puszta	kiter-
jedése,	 és	 milyen	módszerekkel	 lehet	 helyreállítani	 a	
gyepeket?	Az	egykori	hortobágyi	lWterek	rehabilitáció-
járól	 szóló	 írásunk	 (2015/33.	 1047.	 o.)	 után	 Török	
Péterrel,	a	Debreceni	Egyetem	Ökológiai	Tanszékének	
egyetemi	 docensével,	 és	 az	 MTA-DE	 Biodiverzitás	
Kutatócsoport	munkatársával	a	gyepek	biológiai	sokfé-

leségérWl	beszélgettünk.

GYEPESÍTÉS 
TUDOMÁNYOSAN

PD 100192
PUB-I 117209
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park munkatársai például elvetnek egy 
bizonyos magkeveréket a célterületen, 
aztán később nyomon követik a vál-
tozásokat és értékelik, hogy mennyire 
sikerült a gyeptelepítés?
– Azért ennél annyiból komplexebb a 
dolog, hogy bár a nemzeti parkok saját 

vagyonkezelésben is lehetnek 
gyeptelepítésre alkalmas 
földterületek, gyakran a pá-
lyázati forrásokra van szük-
ség a megfelelő helyen fekvő 
terület megszerzésére és va-
gyonkezelésbe vételére. A 
gyeptelepítést követően na-
gyon fontos a gyepesített te-
rületek megfelelő utókezelése. 
A kezdeti időszakban gyak-
ran erőteljes gyomosodás fi-
gyelhető meg. Ilyenkor cél-
szerű kaszálással és szárzúzás-
sal visszaszorítani a gyomo-
kat. Emellett hosszú távon 
meg kell oldani ezen gyepek-
nek a fenntartható használa-

tát többnyire legeltetés, vagy rendszeres 
kaszálás alkalmazásával.
– Van egy olyan program, melynek 
keretében az egykor őshonos, nagy 
növényevőkhöz hasonló állatokkal, 
azaz Przewalski-lovakkal és Heck-
marhákkal legeltetnek. Elképzelhető, 
hogy ez előbb-utóbb nagyobb területekre 
is kiterjedjen, ily módon visszahozva 
egy ősibbnek tekintett állapotot? 
– A módszer nagy léptékű alkalmazá-
sára én nem látok túl nagy esélyt, 
azonban a szikes gyepek kedvező álla-
potának fenntartásához szükséges a 
legeltetés. Nagyon kevés az olyan vizs-
gálat, ahol például a tradicionális szür-
ke marha legeltetést összehasonlítják a 
teljesen extenzív módon zajló 
Przewalski-lovas, Heck-marhás keze-
léssel. Én úgy gondolom, hogy a sok-
féleség a kulcsszó a kezelések esetében 
is. Tehát a magas tájléptékű mozaikos-
ság és diverzitás fenntartásához nem 
jó, ha bármilyen kezelést csak kizáró-
lagosan alkalmazunk. Úgy gondo-
lom, mindegyiknek megvan a helye és 
létjogosultsága a táji mozaikban, sőt 
néha ennek a tér- vagy időbeli mintá-
zatának megváltozásával lehet elérni a 
legmegfelelőbb állapotot és a gazdál-
kodási és természetvédelmi célok har-
monizált megvalósulását.

BAJOMI BÁLINT

gyeprekonstrukciós munka során?
– A gyeprekonstrukciós módszer 
megválasztását számos tényező befo-
lyásolja. A helyreállítás tervezése során 
olyan kérdések merülnek fel, mint: mi 
az adott gyeptípus, amit helyre aka-
runk állítani, és mennyi olyan gyep 

van az adott táji környezetben, amely 
magforrásként szolgálhat ehhez. Ha 
sok olyan gyepfolt van jelen a tájban, 
mint amit helyre akarunk állítani – 
mondjuk egy szántóterület helyén –, 
akkor gyakran csupán a spontán bete-
lepülési folyamatok segítésére van 
szükség. Ha kevés ilyen foltunk van, 
akkor szükséges a célfajok magjait ve-
téssel, vagy növényi anyag terítésével 
bejuttatni a területre.
– A gyepesítés során tehát a nemzeti 

dencének. Térségünk élővilágát 
rendkívüli sokféleség jellemzi, ami 
egyúttal rengetegféle vizsgálati ob-
jektumot és témát is kínál a kutató-
nak. Úgy gondolom, a legfontosabb 
„hungarikumunk” éppen a változa-
tosság. Ennek az egyik hangsúlyos 
eleme az említett puszta 
vegetáció is, amely az 
egyik legnagyobb kiterje-
désében hazánkban fordul 
elő. A puszta kapcsán azt 
mondanám, hogy a pros-
pektusokban mutatott ké-
pet kiegészítve egy facso-
portokkal tarkított, erdős 
puszta jellegű közösségek 
re is kell gondolni, ame-
lyet a mélyebb fekvésű he-
lyeken mocsarasabb, vize-
sebb élőhelyek mozaikja 
egészített ki egykor.
– A történelem folyamán 
ennek jelentős része el-
tűnt. Mostanában önök 
lényegében ennek a visszaállításán 
dolgoznak?
– Igazából a probléma nem a szikes 
élőhelyek eltűnése, hiszen ezek az élő-
helyek jelentős kiterjedésben és jó ál-
lapotban vannak jelen. A nagy gon-
dot főleg a magasabb térszíneken, 
kedvező talajadottságok mellett elő-
forduló szárazabb löszpuszták feltöré-
se jelentette. Ezeknek napjainkra csu-
pán apró töredékei maradtak meg.
– Milyen módszerrel dolgoznak egy 

Az Qstulokhoz hasonlító visszakeresztezett Heck-marha a Hortobágy Pentezug területén 
(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

35 fajból álló kísérleti löszgyep-magkeverék összekeverés elQtt 
(MIGLÉCZ T. FELVÉTELE)
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egy részének további vizsgálatát vé-
gezték. Egyik jelentős csoportjuk a 
galektinek; ezek a glikoproteinek 
(béta-galaktózt képesek kötni) első-
sorban sejtek egymással, illetve az 
extracelluláris mátrixszal való kap-
csolatáért felelősek. Szerepük jelen-
tős a jelátviteli folyamatokban és a 
sejtek differenciálódásában, apop-
tózisában, valamint fontos résztve-
vői az immunválaszoknak, mivel 
gyulladásos folyamatokat, immun-
toleranciát, gazda-patogén interak-
ciókat közvetítenek.

Az egyik legfontosabb fehérje 
amivel dolgoztak, a PP13 különö-
sen kiugró mennyiségben fejeződik 
ki a placentában, ahonnan az anyai 
keringésbe is bekerül. Ezen kívül 
rendkívül nagy affinitást mutat a 
méhlepényben termelődő szénhid-

rát-molekulák iránt. Az emberen 
kívül a fehérje génje csak az óvilági 
majmokban és a főemlősökben van 
jelen. Fajok közötti összehasonlítás-
ból kiderült, hogy a fehérje köz-
ponti része nagyon konzervált, míg 
a szélső régiók gyors evolúción 
mentek keresztül. Az emberi popu-
láción végzett genomanalízisek a 
gén több mutációját is megtalálták, 
amelyek megjelenése egy-egy adott 
terhességi komplikáció gyakoribb 
előfordulásával jár együtt. Színes 
bőrű nők körében elterjedtebb korai 
STOP-kodont okozó mutációk ho-
mozigóta formában növelik a kora-
szülés és vetélés valószínűségét, míg 
heterozigóta formában a pre e clam-
p sia előfordulását.

Immunfestések bizonyítják, hogy a 
PP13 elsősorban ott expresszálódik, 

Az életünk alakulásának szempontjá-

ból	 egyértelmeen	 kulcsfontosságú	 a	
méhen	 belüli	 szakasz,	 hiszen	 a	 fejlW-
désünk	legfontosabb	lépései	ekkor	ját-
szódnak	le.	A	magzat	a	placentáris	kerin-
gésen keresztül jut a tápanyagokhoz, így 

a	méhlepény	keringésének	nem	megfelelW	
kialakulása	fejlWdési	rendellenességeket	és	
számos egészségügyi problémát vonhat maga 

után.	Hans	Bohn	a	folyamatban	szerepet	játszó	fe-
hérjék	kutatásának	úttörWje	volt,	W	fedezte	fel	a	PP13-
at	(placentális	fehérje	13).	Ez	a	fehérje	nagy	mennyiségben	
fejezWdik	ki,	és	jelenleg	úgy	tenik,	kulcsszerepet	játszik	a	placenta	érhálózatának	kialakulásában.

A méhlepényes emlősök eseté-
ben a fejlődő utódot a pla-
cen tális keringés látja el táp-

anyaggal. Ez a főemlősök és az em-
ber esetében különösen fejlett, ahol a 
hosszú gesztációs időszak és az erő-
teljes agytérfogat-növekedés na-
gyon stabil energiaellátást igényel. 
Ember esetében a magzat úgyneve-
zett spirális artériái mélyen belenyo-
mulnak az anyai keringésbe. Ennek 
a folyamatnak az alapja egy olyan 
környezet létrehozása, amiben az 
anyai szervezet nem reagál kedve-
zőtlenül a magzat szöveteire, amik 
immunológiai szempontból idegen 
testet jelentenek.

Hans Bohn számos fehérjét azono-
sított, amik nagy mennyiségben ta-
lálhatók meg a placentában, és Than 
Nándor Gábor és munkatársai ezek 

MOLEKULÁRIS 
KAPCSOLATOK	
ANYA ÉS MAGZAT 
KÖZÖTT
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ahol az anyai és a magzati szövetek 
találkoznak, és immunreakciók zaj-
lanak. Szintje a terhesség 6-8. hete 
körül a legmagasabb, majd fokoza-
tosan csökken. Kifejeződését a 
cytotrophoblast-synctitiotrophoblast 
átalakulást irányító jelátviteli folya-
mat indítja be, ami cAMP és PKA 
mediált jelátviteli ösvény. A 
synctitiotrophoblast felszíne felelős 
nemcsak a tápanyagkicserélődés biz-
tosításáért, hanem az immuntole-
rancia kialakításáért is. 

Az egyik legjelentősebb pla cen tá-
ciós hibához kapcsolódó betegség a 
preeclampsia, aminek közvetlen 
oka a méhlepény érhálózatának 
nem megfelelő kialakulása. A pla-
centában ebben az esetben oxigén-
hiány léphet fel, ami gyulladásos 
folyamatok elindulásával és sza-
bad g  yökképződéssel jár együtt. A 
betegség legjelentősebb tünetei a 
terhességi magas vérnyomás, az 
ödémásodás, illetve fehérje ürítése 
a vizeletben. Súlyos esetekben vér-
képzési zavarokat, vesekárosodást, 
nehézlégzést is okozhat. Minél ko-
rábban jelentkeznek a tünetek a 
terhesség során, annál súlyosabb 
esetről beszélünk, és a betegség 
gyakran jár vetéléssel, koraszülés-
sel, halva születéssel. Fő kockázati 
tényezői a magas vérnyomás, elhízás, 

a cukorbetegség, illetve első terhes-
ségek és ikerterhességek esetében 
gyakoribb. Jelenleg egyetlen meg-
bízható kezelése a placenta eltávolí-
tása, ami szinte kivétel nélkül meg-
szünteti a tüneteket. A szülés idő-
pontját úgy kell optimalizálni, 
hogy az mindkét fél számára a lehe-
tő legkisebb kockázattal járjon, ez 
azonban nehezen kivitelezhető. 
Nem véletlenül áll a kutatók érdek-
lődésének középpontjában az, hogy 
vajon a placentáris fehérjékről szer-
zett tudást felhasználhatjuk-e a be-
tegség kezelésében.

Bár a preeclampsia molekuláris 
alapja kevésbé ismert, azt már tud-
juk, hogy bizonyos, a trophoblast 
fúziónál jelen levő transzkripciós 
faktorok szintjének csökkenésével 
jár együtt. Ezen transzkripciós fak-
torok közül néhányan felelősek a 
PP13 átírásáért is, amiről bebizonyo-
sodott, hogy a későbbiekben pre-
eclamp siában szenvedő nők esetén 
az első trimeszterben a szintje jóval 
alacsonyabb volt, mint az egészsége-
sekben. Ez a legkorábban mérhető 
elváltozás, ami nagy valószínűséggel 
előrejelzi a betegség kialakulását, 
így a klinikumban jó prognosztikus 
faktor lehet. 

A terhesség harmadik trimeszteré-
ben a preeclampsiában szenvedő 
nőkben a PP13 fokozott exocitózisa 
figyelhető meg. Ezeknek a transz-

portfolyamatoknak megha-
tározó résztvevője a sejt 
aktinhálózata, és másodla-
gos jelátvivő anyagként a 
kalcium is jelentősen befo-

lyásolja a folyamatot. Gyulladásos 
folyamatok esetén a szövetek bizo-
nyos veszélyjeleket bocsátanak ki, 
amik aktivizálják az immunrend-
szert, és a méhlepényben pre eclamp-
si ához vezetnek. Arra még nincs 
közvetlen bizonyíték, hogy a PP13 is 
ilyen veszélyjel lenne a harmadik tri-
meszterben, de a fokozott exocitózisa 
erre utalhat.

A galektinek bizonyítottam ké-
pesek aktivált T-sejtek és mak ro-
fá gok apoptózisát előidézni. A 
PP13-nak különösen erős hatása 
van, emellett serkenti bizonyos 
citokinek termelődését is, ezért 
minden bizonnyal részt vesz az 

anya-magzati immunreakciók mo-
dulálásában. A ga lek ti nek képesek 
az AB0-antigénekhez kötődni, ez 
a tulajdonságuk befolyásolhatja a 
parakrin hatásukat. Ez egybevág 
azzal a megfigyeléssel, hogy az AB 
vércsoportú nők gyakrabban szen-
vednek preeclampsiában.

A fentieket figyelembe véve el-
mondható, hogy érdemes megfon-
tolni annak a lehetőségét, mikép-
pen tudjuk a PP13-at a preeclampsia 
kezelésében felhasználni. Mivel ala-
csony szintje a placentában jó esély-
lyel előre jelzi a betegséget, ezért 
prognosztikus faktorként értékes 
lehet, mindazonáltal változó mérté-
kű kikerülése az anyai keringésbe 
nehezíti egy hatékony vizsgálati 
módszer kidolgozását. Magasabb 
érzékenységű RNS-vizsgálati mód-
szerekkel történő kimutatására je-
lenleg is folynak kísérletek. Hosszú 
távon valószínűleg más markerek-
kel együtt alkalmazva jó eséllyel a 
klinikai tünetek megjelenése előtt, 
illetve a harmadik trimeszterben a 
betegség korai szakaszában kimu-
tathatóvá teszik a preeclampsia ki-
alakulását és annak súlyosságát. 
Vemhes állatokon végzett kísérle-
tekben a PP13 csökkentette a vér-
nyomást az erek kitágításával, így 
az sem kizárt, hogy idővel terápiás 
hatóanyag válhat belőle.

SZILI PETRA

A placenta 

érhálózatának 

sematikus rajza
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Felhagynak a memória edzésével, és 
csak az írott szóra hagyatkoznak, 
a dolgokat pedig ezentúl nem ön-

nön maguk belső lényegéből idézik em-
lékezetükbe, csupán külső feljegyzések 
segítségével – mondja Platón Phaedrus 
című művének egyik szereplője, 
amikor az írás elterjedéséről és an-
nak hatásairól elmélkedik. Aktuális 
ez az idézet ma is, sőt manapság csak 
igazán az, amikor az internet hasz-
nálata átszövi minden gondolatun-
kat, lassan kihat minden mozdula-
tunkra, cselekedetünkre az újabb és 
újabb okoseszközök terjedésével. A 
legváltozatosabb kütyükön keresztül 

 I N F O R M Á C I Ó S  T Ú LT E R H E LT S É G

FELEDÉKENYEBBÉ TESZ 
AZ INTERNET

elérhető internet – miközben ko-
moly függőséget alakít ki főleg a fi-
atalokban – szinte sugallja, hogy 
nem kell fáradoznunk mindenféle 
adatok megjegyzésével, helyette 
elég, ha a Google és társai könnyen 
elérhető, gyors szolgáltatásait igény-
be vesszük. Némi túlzással azt is 
mondhatjuk, hogy a klasszikus érte-
lemben vett tanulásról is lebeszél.

Munkamemória
Az okostelefonok tulajdonosainak 
mintegy harmada már azelőtt on-
line van, hogy egyáltalán kikászáló-
dott volna az ágyából. Vajon milyen 

hatással van az emlékezetünkre ez a 
rengeteg internetezés? Erik Fransén, 
a stockholmi KTH Royal Institute of 
Technology számítógép-tudomány-
nyal foglalkozó professzora szerint a 
válasz egyértelmű: ha folyamatos in-
formáció-túlterhelésnek tesszük ki 
az agyunkat, a rövid távú memória 
egyértelmű romlásával kell számol-
nunk. 

A rövid távú memória – másnéven 
munkamemória – felelős többek kö-
zött azért, hogy képesek legyünk 
követni egy mindennapi beszélge-
tést, és innen kerülnek át az emlékek 
a hosszú távú memóriába, amelynek 

Manapság	 általánosan	 jellemzW,	 hogy	 egyre	 inkább	
„összeolvadunk”	az	okoseszközeinkkel,	például	egy	ame-
rikai	legalább	napi	nyolc	órát	ül	a	számítógépe	elWtt,	ami	
több	mint	az	alvással	 töltött	átlagos	 idW.	A	 tinédzserek	
ennél	is	többet	vannak	online,	amennyiben	a	mobiltelefo-
nos	netezést	is	beleszámoljuk.	Holott	ha	folyamatos	infor-
máció-túlterhelésnek	tesszük	ki	az	agyunkat,	a	rövid	távú	

memória	egyértelme	romlásával	kell	számolnunk.	
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éri az agyunkat az egymást követő 
másodpercekben, ami nagyban 
megnehezíti, hogy észben tartsuk a 
számunkra fontos dolgokat, és pél-
dául mindeközben még beszélges-
sünk is valakivel, valóban odafi-
gyelve rá. 

Offline	állapotra	is	
szükségünk	van

Agyunknak szüksége van rá, hogy 
az aktív információfeldolgozást 
időnként kevésbé aktív periódusok 
kövessék, amely időtartamok alatt 
mód nyílik például arra, hogy a rö-
vid távú memóriában tárolt infor-

mációk átkerüljenek a 
hosszú távú memóriá-
ba. Ha túlhajtjuk az 
agyunkat, és éjjel-nap-
pal a Facebookot bön-
gésszük, megfosztjuk 
agyunkat attól a ke-
vésbé aktív, de egyál-
talán nem felesleges ál-
lapottól, amelyben az 
addig beérkezett infor-
mációk a helyükre ke-

rülhetnek. Fransén mindezek miatt 
úgy véli, hogy a legjobban tesszük, 
ha a folyamatosan online töltött 
életünkbe rendszeresen beiktatunk 
olyan időszakokat is, amelyeket 
okostelefon vagy számítógép nél-
kül, offline töltünk. 

Természetesen Fransén – aki ed-
dig egyebek mellett a Nature-ben, 
a Hippocampus-ban, a Biophysical 
Journal-ban és a PloS One-ban pub-
likálta ez irányú eredményeit – nem 
az egyetlen kutató, aki az online 
megszerzett információmennyiség és 
az emlékezeti folyamatok működése 
közötti összefüggéseket, illetve az in-
ternetezésnek az agyműködésre és az 
általános mentális állapotra gyakorolt 
hatásait kutatja. A neves magyar 
neurobiológus, Freund Tamás – aki az 
agykéreg működésének nemzetközi-
leg elismert kutatója – a Magyar 
Tudományos Akadémián megtar-
tott egyik beszédében például így 
vélekedett a jelenkori információ-
áradatnak az agyunkra gyakorolt 
hatásairól: „Az információrobbanás, a 
globalizáció agyunk környezetében je-
lent óriási változást, ami egyfajta adap-
tációs nyomásként is felfogható az em-
beri agy és az emberi gondolkodás fej-
lődésének szempontjából. Agyunk per-

sze próbál kibúvókat keresni, de ezek 
gyakran zsákutcába vezetnek. Nem 
lesz adaptív stratégia – bár manapság 
egyre gyorsabban terjed – az alkoholiz-
mus és a drogos kiútkeresés. Ezek nem 
segítenek, ahogyan az sem, ha faljuk 
az információt, az internet és mobilte-
lefonjaink révén óriásira terjesztjük 
online szociális kapcsolatrendszerünk 
hálóját, és megpróbáljuk feldolgozni a 
szelektálatlanul halmozott ismerettö-
meget. A felszínesen tárolt, érzelmi és 
motivációs impulzusokkal nem társított 
információcsomagok sohasem állnak 
össze kreatív új gondolatokká, és a tö-
megessé váló online személyes kapcso-
latok is kiüresednek, lelkileg elsiváro-
sodnak. Mindennek elkerülhetetlen kö-
vetkezménye az állandóan jelenlévő 
frusztráció, a sikertelenség érzése és a 
stressz, amely jól magyarázza a pszi-
chiátriai betegségek, például a depresz-
szió, a szorongás, a pánikbetegség roha-
mos terjedését. Társadalmi szinten pe-
dig fokozódik az elmagányosodás, az 
individualizmus és az önzés.”

i-szindróma
Nem kifejezetten szívderítő pers-
pektíva ez a jövőre nézve, főleg, ha 
a mai tinédzserekre gondolunk, 
akik nem feltétlenül vannak felké-
szítve a jelenleg elérhető technoló-
giai eszközök tudatos használatára. A 
téma egyik szaktekintélye, Larry D. 
Rosen, a California State University pszi-
chológiaprofesszora egy külön kategó-
riát is létrehozott az információs túlter-
heltség mentális egészségre gyakorolt 
hatásainak összefoglalására i-szindróma 
(iDisorder) néven. Ez ugyan nem egy 
klinikai betegség, így nem szerepel az 
Amerikai Pszichiátriai Társaság Mentá-
lis rendellenességek kórmeghatározó és sta-
tisztikai kézikönyvében (DSM-V) sem, 
az életminőségünket azonban jelentő-
sen ronthatja. Ha történetesen depresz-
szióra hajlamosak vagyunk, akkor egé-
szen bizonyosan nem fog jót tenni, ha 
rosszkedvünkben a többiek boldog-
nak látszó szerelmi vagy családi éle-
tét ábrázoló fotóit nézegetjük a 
Facebookon.

De még ha teljesen egészséges is a 
lelkivilágunk, a rövid távú memóri-
ánk megfelelő megőrzése érdekében 
mindenképp érdemes néha az inter-
neten kívüli világban is eltöltenünk 
valamennyi időt. 

ILLYÉS ANDRÁS

a korlátozott kapacitású munkame-
móriával ellentétben elméletileg 
korlátlan a tárolóképessége. 

Az emlékezetkutatással foglalkozó 
Alan Baddeley és Graham Hitch a het-
venes évek elején három kompo-
nensre bontotta a munkamemóriát: 
szerintük létezik az úgynevezett fo-
nológiai hurok, amely a beszédalapú 
információ megtartásáért felel, az-
után a téri vizuális munkamemória, ez 
– nevéből adódóan – a vizuális in-
formációk tárolását végzi, valamint 
a központi végrehajtó memória, amely-
nek az a szerepe, hogy egybefüggő 
epizódokká rendezze a fonológiai 
hurok és a téri vizuális 
munkamemória által 
eltárolt információkat. 
Ez utóbbi memóriaegy-
ség feladata a koncent-
ráció irányítása is.

A hosszú távú emlé-
kezeti folyamatok en-
nél a háromszintű me-
móriamodellnél való-
színűleg még összetet-
tebbek. Utóbbi azonban 
arra jól használható, hogy megért-
sük: mely emlékezeti folyamata-
ink teljesítménye fog akár szá-
mottevően is romlani abban az 
esetben, ha napi nyolc vagy akár ti-
zenkét órát töltünk az interneten 
való szörföléssel. 

Fransén elmondása szerint a mun-
kamemória felelős azért, hogy ki 
tudjuk szelektálni azokat az infor-
mációkat, amelyek az adott pilla-
natban nem relevánsak a számunk-
ra, és ugyanakkor megtartsuk azo-
kat az információkat, amelyekre 
viszont szükségünk van például egy 
másik emberrel való beszélgetés so-
rán. Mivel azonban a munkame-
mória tárolóképessége korlátozott, 
rövid távú memóriakapacitásunkat 
nem pazarolhatjuk következmé-
nyek nélkül. A pszichológiai mo-
dellek alapján a szakemberek úgy 
vélik, hogy munkamemóriánk egy 
adott pillanatban maximálisan há-
rom-négy egységet – például szá-
mokat, betűket vagy szavakat – 
képes eltárolni. Amikor ennél több 
egységet szeretnénk a munkame-
móriánkba préselni, információ-
feldolgozó-képességünk romlani 
kezd: a Facebook hírfolyamát gör-
getve például rengeteg információ 

Erik Fransén
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– Hogyan és miért kezdtél matemati-
kával foglalkozni, matematikából ver-
senyezni?

Bogár-Szabó Mihály (3. osztály): – Már 
az óvodában olvastam, és itthon  is, ha 
csak tehettem, minden könyvet, amit 
csak találtam és jónak mutatkozott, el-
olvastam. Az első osztályban könnyen 
megértettem a feladatokat. Matekból 
gyorsan megoldottam, amit kellett, 
és utána előrehaladtam. Megtetszett a 
matematika, és az, hogy sok mindent 
meg lehet oldani vele. Második osz-
tályban sok versenyre mentem, kipró-
báltunk mindent, amit csak találtunk; 
a legjobban a matematikaversenyek 
sikerültek. Első lettem  a Kengurun, 
Zrínyin megyei első és országos 15. he-
lyet értem el az első évben, amikor ver-
senyeztem. A tavalyi tanévben, ami-
kor harmadikos voltam, a Kalmáron 
szerzett első helyemen kívül, második 
lettem a Bátaszékin, és harmadik a 
Zrínyi országos fordulóján, a megyei 
első helyezések mellett.

Morvai Levente Mátyás (4. osztály): 
– Alapvetően egy matekos osztályba 
kerültem, és másodikban a matemati-
ka tanárom javasolta hogy induljak el a 
harmadikos Zrínyin. Az ezen elért 
megyei harmadik helyezésem kedvet 
adott a további versenyzéshez.

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y

A MATEK MINDIG IGAZ

Bencsik Ádám (5. osztály): – Kisko-
rom óta érdekelnek a számok, a logi-
ka és a fizika rejtelmes világa. Mindig 
is szerettem az elgondolkodtató fel-
adatokat, akár egy matekfeladvány, 
akár egy világi probléma képében ke-
rültek elém.  Talán a kihívások keresé-
se miatt kezdtem el versenyezni és rá-
jöttem, hogy mennyire élvezem. Az-
óta folyamatosan keresem a megmé-
rettetéseket.

Tóth-Rohonyi Iván (6. osztály): – Nem 
emlékszem pontosan, mikor kezd-
tem matematikával foglalkozni, 
mindig is szerettem. Eleinte különö-
sen a logika érdekelt, alsóban Ray-
mond Smullyan könyveit olvastam 
sokat. Ebben apukám is benne volt, 
például eljátszotta velem a „hölgy 
vagy a tigris” dilemmát. Egy Natio-
nal Geographic-ból kivágott képe-
ket egy tigrisről és Uma Thurmanról 
és azok voltak üres CD tokokba el-
rejtve, amik között választanom kel-
lett a megadott információ alapján. 
Alsóból még arra emlékszem, hogy 
magamnak bonyolítottam az órai 
feladatokat, hogy érdekesebbek le-
gyenek. Harmadikban mentem elő-
ször matekversenyre, a Zrínyire 
meg a Bolyaira. Aztán ötödikben át-
mentem a Radnótiba, és attól kezd-

A	 2014/2015	 tanévben	 zajlott	 a	 Tudományos	 IsmeretterjesztW	
Társulat által megrendezett 44. Kalmár László Matematika Verseny 

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke védnöksé-

gével. A legpatinásabb iskolai matematikaverseny három fordulója 

sok általános iskolás agytekervényeit megmozgatja. Harmadik 

osztálytól nyolcadik osztályig hat évfolyamon zajlik a megmérette-

tés,	a	legtöbb	iskolában	helyi	fordulóval	kezdWdik	februárban,	majd	
márciusban	zajlik	a	megyei	döntW.	Az	országos	döntWbe	 jutottak	
egy kétnapos, kétfordulós versenyen vesznek részt, ahol ismerke-

dWs,	ismeretterjesztW	programokat	is	kínálnak	a	szervezWk	a	szá-

mukra.	E	döntWben	alakul	ki	a	végsW	sorrend.	A	verseny	különle-

gessége, hogy a feladatokat ki kell dolgozni, nem elég a megoldást 

közölni. Az alábbiakban a tavalyi nyerteseket mutatjuk be.

ve minden matekversenyen indul-
tam, amin lehetett (kivéve, amire el-
felejtettem nevezni).

Gyimesi Péter (7. osztály): – Már 
óvodás koromban érdekelt a számok 
világa, érdeklődtem a matematika 
iránt és iskolába is úgy kezdtem jár-
ni, hogy kétjegyű számokat tudtam 
fejben összeszorozni. Ez elsősorban 
apukámnak köszönhető, aki szintén 
nagyon szerette a matematikát, egy-
ben sakk nagymester és logikai rejt-
vényfejtő magyar bajnok, és nekem 
is átadott a tudásából.

Kerekes Anna (8. osztály): – Harma-
dikos koromban az első matematika 
felmérésem nem sikerült túl jól. A 
tanítónő azt mondta a szüleimnek,  
hogy humán beállítottságú vagyok, 
és sosem lehetek jó matekból,  ne is 
erőltessem. A véleményével egyálta-
lán nem értettem egyet, sőt szeret-
tem volna az ellenkezőjét bizonyíta-
ni. Elindultam a Zrínyi Ilona mate-
matika versenyen, és az országos 
döntőben 14. lettem. 
–Ki segít a felkészülésben?

B-Sz. M.: – Mindig szüleim készí-
tenek fel a versenyekre. Nagyma-
mám, aki nyugdíjas matematikata-
nár, szintén segít a felkészülésben, az 
iskolai matematikaórák és a szakkör 
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hogy szabadon gondolkodha-
tok, kísérletezhetek olyan fel-
adatokon, amik túráztatják az 
agyam, rávezetnek olyan össze-
függésekre, amelyek másképp 
fel sem tűnnének, de nagyon 
érdekesek, illetve közelebb visz-
nek olyan matematikai és fizi-
kai kérdések megválaszolásá-
hoz, amikre még nem derült 
fény.

T-R. I.: – Azt szeretem a ma-
tekban, hogy mindig igaz. Ha 
valamit egyszer bebizonyítot-
tunk, az örökké igaz marad, 
azon már nem változtat semmi, 
nem jöhetnek újabb felfedezé-
sek, amik megdöntik.

Gy. P.: – Legjobban a logi-
kai, gondolkodtató feladato-
kat szeretem, melyekben sokat 
fejlődtem a logikai tanfolya-
mon, amit Elekes Sanyi bácsi 
indított és Mózes Krisztián 
folytatott.

K. A.: – Ez az egyik hobbim, 
élvezem a gondolkodást, és azt, 
amikor rájövök egy nehéz példa 
megoldására. 
– A versenyen melyik volt a 
kedvenc feladatod?

B-Sz. – M.: Kedvenc felada-
tom az volt, amelyikben a pia-
con zöldségeket cserélgettek az 
árusok meghatározott szabá-
lyok szerint, mert ez a feladat 
többféle úton is megoldható 
volt.

M. L.: – Nem volt kedven-
cem, minden feladatot szeretek, 
amin lehet gondolkodni.

B. Á.: – Annyi érdekes feladat 
volt, hogy erre nehéz válaszol-
ni! A kedvenc feladatom talán 
az első forduló ötödik feladata 
volt, a bűvös négyzet. Itt több 
teljesen különböző megoldási 
terv is jó lehetett, és érdekes lett 
volna megnézni, hogy ki ho-
gyan indult el.

T-R. I.: – Sajnos már nem em-
lékszem.

Gy. P.: – A második nap utolsó 
feladata, egy geometriai példa 
volt, amiben ki kellett számolni 
egy téglalap területét. Bár a bi-
zonyításom nem volt tökéletes, 
én kaptam rá a legtöbb pontot 
és ennek köszönhetően nyertem 
meg a versenyt.

mellett. Régi feladatokat oldunk 
meg itthon az adott versenynek 
megfelelően. A városi tehetséggon-
dozó matematika-szakkörön tavaly 
Koleszár Edit segített a felkészülés-
ben.

M. L.: – A matektanárom 
(Horvátné Berta Éva) minden ver-
senyre való felkészülésnél igen sokat 
segített.

B. Á.:  –  Tanáraim, szüleim és a 
feladatgyűjtemények.

T-R. I.: – Sokat köszönhetek a rad-
nótis matektanáromnak, Hegyi Er-
zsébetnek, és Steller Gábor tanár úr 
matekszakköre is hasznos volt. Ezen 
kívül apukám is szokott velem ma-
tekozni, és több éve járok szomba-
tonként Mózes Krisztián LogIQa 
tanfolyamára, ami nem szoros érte-
lemben vett versenyre felkészülés, de 
nagyon szeretem.

Gy. P.: – Nagy szerencsém van, 
hogy jó barátom és egyben osztály-
társam, Beke Csongor szintén na-
gyon jó matekból, így egymást is tud-
juk fejleszteni. Ebben pedig óriási se-
gítséget kapunk iskolánkban az Óbu-
dai Veres Péter Gimnáziumban 
matektanárainktól, Varga Máriától, 
Szmerka Gergelytől és Katona Dáni-
eltől. De az biztos, hogy Pósa Lajos 
bácsi különfoglalkozásai és a MaMuT 
táborok nélkül sosem tartanánk ott, 
ahol most tartunk. Hálásan gondolok 
mindannyiuk segítségére.

K. A.:  – A felkészülésben sokan se-
gítenek. Elsősorban édesapám. Ezen 
kívül hetediktől kezdve járok egy 
hétvégi táborba, melyet Pósa Lajos és 
Juhász Péter tanár úr szervez. A tá-
bor sok munkával jár, de rengeteget 
fejlődök és tanulok, és persze na-
gyon jól érzem magam ebben a kö-
zösségben.
– Mit szeretsz a matekban?

B-Sz. M.:  –  Szeretem a több meg-
oldásos, logikai feladatokat. Nagy 
örömet okoz a nehéz feladványok 
kihívásait teljesíteni. Az is örömet je-
lent benne, hogy akármennyi fel-
adatot is oldottam már meg, mindig 
találok újdonságokat, ismeretlen fel-
adattípusokat. És nagyon jó érzés 
versenyeken részt venni, és ott ered-
ményesen szerepelni.

M. L.: – Azt, hogy nem tudom 
azonnal a megoldást, és szeretek fel-
adatokon gondolkodni.

B. Á.: – Azt szeretem a matekban, 
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kete-fehér fotóim szoktak a leg-
szebben sikerülni. Az első ko-
moly fényképezőgépemet egy 
matematikaverseny után kap-
tam a szüleimtől. 

M. L.: – A történelem és a sport.
B. Á.: – Nagyon érdekel a fizi-

ka például, hogy hogyan alakult 
ki az univerzum, hogy például 
meghajolhat-e a tér és az idő. 
Nem állítom, hogy ezekről so-
kat tudok, de ez ösztökél arra, 
hogy többet tanuljak. Ezen kí-
vül imádok olvasni, nagyon ér-
dekelnek az elveszett, misztikus 
kultúrák, tudományok és épít-
mények, mint a Stonehenge és 
a kelta kultúra. Továbbá szere-
tek képzeletbeli történeteken 
gondolkodni és azokat kidol-
gozni. Már el is kezdtem írni 
egy könyvet.

T-R. I.: – A matematikán kívül 
még nagyon sok minden érde-
kel. Nagyon szeretek olvasni, 
kedvenceim a történelmi regé-
nyek. Sokáig a történelem érde-
kelt legjobban. Érdekel a fizika 
és a kémia is, meg a közgáz is.

Gy. P.: – Szeretem a számító-
gépes játékokat, valamint nagy 
focirajongó vagyok, kedvenc 
csapatom az FC Barcelona, 
melynek stadionját idén látogat-
tuk meg. Az elmúlt évek ered-
ményeit kívülről tudom.

K. A.: – Szabadidőmben renge-
teget olvasok, de érdekel a fizi-
ka és a programozás is. Szeretek 
teniszezni, zongorázni és utazni. 
– Mit tartasz még fontosnak a 
verseny kapcsán?

B. Á.: – Köszönetet szeretnék 
mondani azoknak, akik fárad-
ságos munkával megszervezik a 
matekversenyeket és fontosnak 
tartják a tudományok iránt ér-
deklődő gyerekek tehetségének 

a gondozását.
Gy. P.: – Szeretnék egy kis logikai 

feladatot megosztani, amin lehet 
gondolkozni:

Van négy darab egyjegyű szá-
munk: 1, 3, 4 és 6. Ezeket mindet 
pontosan egyszer felhasználva a 
négy alapművelet (összeadás, kivo-
nás, szorzás, osztás) és esetleg 
zárójel(ek) használatával hozzuk ki a 
24-et végeredménynek! 

FERENC KATA

K. A.: – Egyetlen konkrét példát sem 
tudnék kiemelni, de általában szere-
tem a geometriát és a számelméletet, 
szeretem a szép, nehéz feladatokat.
– Mi érdekel a matematikán kívül?

– B-Sz. M.: – Szeretek német nyel-
ven is matematika feladatokat is 
megoldani: az Abacus újság levelező 
versenyén ötödik helyezett lettem.  
Szoktam rajzolni, festeni is, idén 
nyáron országos rajzversenyt is nyer-
tem. Nagyon szeretek fotózni, a fe-

ÉT-ETOLÓGIA

Varjak reakciói 
fajtársaik tetemére

A madárijesztők egyik fajtája az elri-
asztani kívánt állatfaj egy elhullott pél-
dányát teszi közszemlére. Innen ered a 
„Láttam én már karón varjút” mon-
dás, ami annyit tesz, hogy nem ijedek 
meg a fenyegetéstől. A varjak azonban 
tényleg megijednek – a népi tapasztala-
tok szerint elkerülik azt a területet, 
ahol fajtársuk teteme hever. Amerikai 
kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy a 
ragadozók elkerülésére is alkalmas-e a 

módszer. A rövid válasz: igen. Varjúte-
tem jelenlétében szabadon élő rövid-
csőrű varjak – ahogy várható volt – 
nem, vagy jóval később közelítették 
meg a kihelyezett élelmet, és megtá-
madták az idegen embereket, illetve a 
kutatók által kihelyezett kitömött rőt-
farkú ölyvet is. Az elpusztult fajtárs te-
hát erős vészjel a varjak számára. 
Ugyanakkor egy másik fajú tetem 
nem riasztja meg őket: egy szintén vá-
rosi, tehát jól ismert madár, a szirti ga-
lamb teteme nem váltott ki a varjakból 
reakciókat. Érdekes aspektusa a vizsgá-
latnak, hogy a varjak személy szerint 
megjegyezték, és legalább hat hétig 
emlékeztek rá, hogy kit láttak a halott 
fajtársuk mellett. Nem véletlenül írja 
Fekete István a Lutrában: „Ha Miklós, a 
vadász fényes csövű puskájával felkéretőzik 
valamelyik kocsira, messzire elkerülik [a 
varjak] a kocsit”. A szerzők azt is meg-
jegyzik, hogy érdemes a varjúteteme-
ket eltávolító embereknek álcázniuk 
magukat, különösen városi környezet-
ben, ahol a varjak agresszívabbak le-
hetnek.

KUBINYI ENIKŐ
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TOROCKÓI CSIZMÁK

TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL
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A 
Néprajzi Múzeum októberi „hónap m_tárgya”, ez a rendkívül 
hosszú szárú csizma azért különleges, mert egyik félpárja si-
ma szárú, a másik enyhén ráncolt. Korábbi leltározások alkal-

mával feljegyezték, hogy ráncai kinyúltak, kisimultak. Véleményem sze-
rint éppen ellenkezQleg: egyik félpárját nem ráncolták be, a másikat – 
mintegy technikai illusztrációként – a ráncolás folyamatát szemléltetQ 
szándékkal hajtogatták, enyhén ráncolták. Préseléssel díszített vékony 
talpa ép, ami arra utal, hogy ezt a csizmát senki nem viselte. A kész, be-
ráncolt csizmaszárat egy késQbbi korszakban varrt csizma segítségével 
mutatjuk be.

A csizmára vonatkozó írásos feljegyzések alapján 
nem tudjuk biztosan, hogy milyen szándék vezette a 
gy_jtQt a félkész csizmapár megvásárlásakor, hacsak 
nem éppen a feltételezett technikai dokumentálás 
szándéka. Adataink alapján a tárgy valószín_leg 
Xántus János gy_jteményébQl származik, amelybQl a népi háziipari ter-
mékeket bemutató Bécsi Világkiállításra két pár torockói (Torda-Ara-
nyos vármegye) csizmát is küldtek 1873-ban. 

A csizma magas színvonalú mestermunka, inom kordovánbQrbQl ké-
szült, amelyet a XIX. századi torockói mesterek Tordáról vagy PestrQl 

szereztek be. Szabása a korabeli divatos sárga és piros csizmák szabá-
sához hasonló: a szár és a fej nagyobb része egyetlen darab bQrbQl ké-
szült, a hegyes, felfelé kunkorodó orrot a kisnyelv betoldásával formál-
ták. Talpát kifordítva varrták rá, öltésnyom nem látható rajta, a helyiek 
ezért is nevezték unkerozott csizmának. Ez a technikai megoldás a XIX. 
század utolsó harmadában elt_nQben volt. Lehet, hogy a csizma készí-
tésével e hagyományos technikának kívántak emléket állítani. 

Szintén torockói mester munkája az a kovácsoltvas dísz, amely a csiz-
ma sarkának alján és a talpon látható, ott, ahol viselés közben senki 
nem láthatná. A vastag patkó ívében a sarkat a talphoz erQsítQ szárny  
egy Z alakú díszítmény, amely a két végén valóban a madárszárny for-
máját idézi (hasonló motívummal a helyi pinceablakok rácsát is díszítet-
ték). Maga a sarok szintén divattörténeti emlék: ezt az egyenes sarkat 
váltotta fel a XIX. század végén a magasabb, ívelt formájú karcsú sarok. 

A korabeli csizmák egylábasak voltak, vagyis tetszés szerint bárme-
lyik lábon lehetett hordani. Kapcával vagy solovárinak nevezett gyapjú-
harisnyával viselték. Az egylábas csizmák félpárjait rendszeresen válto-
gatták, hogy megQrizzék formájukat. A XIX–XX. század fordulóján je-
lentek meg a szegelt talpú, kétlábas csizmák, amelyek továbbra is oldal-
varrással, hajtogatott keskeny ráncokkal és felfelé kunkorodó hegyes 
orral készültek, vagyis megQrizték korábbi jellemzQ stílusjegyeiket.

Ez a csizma nemcsak egy korszak általános lábbeli divatjának emlé-
ke, hanem Torockó, az önálló bányaváros lakóinak életét meghatározó 
törekvések dokumentuma is. Amikor készült, a vasérc hatékony kiter-
melésébQl és feldolgozásából származó jövedelem lehetQvé tette a he-
lyi viselet legdíszesebb formáinak kialakulását. A csizma ugyanúgy utal 

sokféle mesterségbeli tudás eredményére, mint a helyiek kiterjedt ke-
reskedelmi kapcsolataira, és jelzi azt az elszántságot, amellyel a hely-
beliek a polgárosodó nemesség példáját követve tárgykultúrájukban is 
megfogalmazták közösségi identitásukat. 

FÜLÖP HAJNALKA

 Torockói csizmák  

a Néprajzi Múzeum gy_jteményébQl
 a XIX. század végérQl (jobbra) és a XX. század  

elsQ felébQl (fent)
(SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEI)
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1.
rész

1939. augusztus 27-én Var-
sóban vendégeskedett az 
előző évi világbajnokságon 

második helyezett magyar labdarú-
gó válogatott. A 4:2-es lengyel győ-
zelemmel véget ért mérkőzésről be-
számoló magyar sajtó lelkes hangja 
miatt a németek tiltakoztak Buda-
pesten. Öt nappal később Németor-
szág lerohanta Lengyelországot, 
megkezdődött a második világhá-
ború. A hazai csapatban három 
gólt szerző, felső-sziléziai Ernest 
Wilimowski nem sokkal később a 
német nemzeti csapat gólfelelőse 
lett.  

Magyar menedék
1939. szeptember 18-án Teleki Pál 
miniszterelnök utasítására meg-
nyitották a lengyel menekülők előtt a 
fél évvel korábban, Kárpátalja vissza-
csatolása után egy 180 kilométeres 
szakaszon helyreállt lengyel-ma-

L E N G Y E L  M E N E K Ü LT E K  M A G YA R O R S Z Á G O N

EGYÜTT HARCOL S ISSZA BORÁT? 

gyar határt. A becslések szerint 
mintegy 60 ezer ember számára 
kastélyokban, szállodákban, üres 
laktanyákban, ipari és mezőgaz-
dasági épületekben berendezett, 
összesen 140 katonai menekülttá-
bort létesítettek; illetve Budapes-
ten kívül 114 település lakásaiban, 
bérelt házaiban, felajánlott szo-
bákban és üdülőkben szállásoltak 
és láttak el polgári személyeket. A 
katonák ügyeivel a Honvédelmi 
Minisztérium XXI. ügyosztálya, a 
civil menekültekkel a Belügymi-
nisztérium VII. c. alosztályaként 
működő Külföldieket Ellenőrző 
Országos Központi Hatóság 
(KEOKH), illetve a IX. osztály 
foglalkozott, melynek 1941 júniu-
sától id. Antall József miniszteri 
tanácsos lett a vezetője.

A lengyel menekültek segélyezé-
sében legfontosabb szerepet játszó 
társadalmi szervezetek sorából az 

1939 szeptemberében létrejött, 
Károlyi Józsefné Wenckheim 
Margit és Szapáry Erzsébet gróf-
nők irányításával működő Magyar-
Lengyel Menekültügyi Bizottságot, 
illetve a Henryk Sławik újságíró – 
a „lengyel Wallenberg” – vezetésé-
vel szerveződött Lengyel Menekül-
tek Gondozásának Ügyeit Intéző 
Polgári Bizottság Magyarországon 
nevű szervezeteket kell kiemelni. 
Utóbbi egyben a lengyel emigráns 
kormány konzulátusi feladatokat 
ellátó helyi képviselője is volt.

A Teleki-kormány belső vitáktól 
sem mentes döntése a lengyel me-
nekültek befogadásáról – Juhász 
Gyula történész véleménye szerint 
–  hatalmi érdekből hozott és egy-
ben morális okokkal is magyaráz-
ható lépés volt, hiszen az ország 
külpolitikai céljainak és a propa-
ganda által még inkább felerősített 
lengyelbarát közhangulatnak is 
megfelelt. Az 1939. szeptember 
22-i minisztériumi értekezlet azt 
rögzítette, hogy a lengyelek befo-
gadása „amennyire csak a kockán 
forgó egyéb érdekek sérelme nélkül le-
hetséges, az emberiesség követelmé-
nyeinek meg felelő figyelembe vételé-
vel történjék”. Ennek a szempont-
nak az érvényesítésére „külpoliti-
kai tekintetekből, valamint a magyar 
nemzet jó hírének a pártatlan külföl-
di közvélemény előtt való megőrzése 
szempontjából” nagy hangsúlyt he-
lyezett a külügyi vezetés. 

A katonai internálótáborok meg-
szervezése és fenntartása, a mene-
külteknek nyújtott – a korabeli 
aprólékos kimutatásoknak és a fel-
dolgozásoknak köszönhetően má-
ra már részletesen dokumentált – 
szociális támogatás, egészségügyi 
ellátás, illetve az oktatás és – a le-

A	magyar-lengyel	kapcsolatok	ezer	évének	kiemelkedW	állomása	volt	a	magyar	politikai	vezetés	
döntése	a	lengyel	katonai	és	polgári	menekültek	befogadásáról	1939	Wszén.	Bár	a	feldolgozások	és	
a	visszaemlékezések	sem	tagadják	a	sajátos	együttélés	során	felmerült	problémákat	és	nehézsé-

geket,	 a	 történeti	 emlékezet	 által	 idealizált	 kép	 a	 magyar	 „menekültparadicsomról”	 a	 Magyar	
Nemzeti	Levéltár	Országos	Levéltárában	található	dokumentumok	fényében	némi	árnyalásra	szorul.

A lengyel-magyar határ 1939-ben 
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lengyel meg nincs sehol”. A Magyar-
országon maradt néhány ezer me-
nekült sorsa döntően az ország né-
met megszállása, illetve a nyilas ha-

talomátvétel után 
változott meg: so-
kakat letartóztat-
tak, elhurcoltak 
és kivégeztek. A 
háborút túlélt 
menekültek hiva-
talos repatriálása 
1946 augusztusá-
ban zárult le.      

Két	jó	barát?
1935-ben nyílt 
meg Varsóban a 
Magyar Kulturá-
lis Intézet; 1936-
ban a kormányzó 
előszavával a len-
g y e l - m a g y a r 
kapcsolatok tör-
ténetének emlé-
ket állító, vaskos 
kétnyelvű album 
tisztelgett a len-
gyel miniszterel-
nök budapesti lá-
togatása előtt, 
majd 1939-ben 
Lukinich Imre 

egyetemi tanár magyar története je-
lent meg lengyelül. A dicső múlt 
mellett a jelent olyan, az európai po-
litika változásaiból, illetve az arra 
adott különböző válaszokból fakadó 
problémák terhelték, amelyeket egy-
re nehezebben lehetett a kétoldalú 
kapcsolatokban érzékelhető kölcsö-
nös jó szándékkal orvosolni.  

Hory András varsói magyar királyi 
követ jelentéseiből kitűnik, hogy a 
lengyel politikai elit és a közvéle-
mény izgatottan és bizonytalanul 
követte 1938–1939 történéseit és 
egyre gyakrabban fogalmazott meg 
„reánk vonatkozó, közszájon forgó kri-
tikákat és szemrehányásokat”, és tette 
fel magának a kérdést, hogy Ma-
gyarország az évszázados lengyel-
magyar barátság ellenére „nem kötöt-
te-e teljesen Berlin szekeréhez a sorsát”? 
Ezt a megrendült presztízst ugyan a 
lengyel-magyar határ létrejötte 
okozta eufória feledtette, de a Len-
gyelország elleni fegyveres akcióban 
részt vállalni még közvetve sem haj-
landó magyar politika ellenére – bár 

ezt sokan „apró szépséghibának, a tör-
ténelem gonosz tréfájának” tartották – 
a két ország a háborúban ellentétes 
oldalon állt. 

Ennek ellenére a lengyel mene-
kültügy kezelése, a katonák és ci-
vilek segélyezése, élelmezése, 
mentése és nyugatra jutásuk előse-
gítése Magyarország második vi-
lágháborús történetének vállalha-
tó, ha nem is konfliktusoktól, 
problémáktól és ellentmondások-
tól mentes fejezete. Ebben a – né-
met vélemény szerint – „lengyel 
csőcselék iránt tanúsított magyar gon-
doskodásban” falusi gazdák, köz-
igazgatási tisztviselők, egyházi 
személyiségek, arisztokraták vet-
tek részt a különböző minisztériu-
mok magas rangú vezetőinek és a 
politikai elit egyes tagjainak köz-
reműködésével. Ennek, az egykori 
lengyel menekültek visszaemléke-
zéseiben is tetten érhető, és a két 
nép kapcsolatait máig meghatáro-
zó jelentőségét nem kisebbíti, ha 
hiteles forrásokkal felidézzük a 
történet vitatható elemeit és árny-
oldalait is.  

Civilek	és	katonák,	
keresztények	és	zsidók

1939 őszén aszerint különítették el 
a menekülteket, hogy civilek vagy 
katonák (illetve tisztek vagy a le-
génységhez tartozók) voltak. A 
lengyel zsidókat – akiknek a befo-
gadását Csáky István külügymi-
niszter egy 1939. szeptember 17-i 
napi jelentés tanúsága szerint el-
utasította – lehetőleg keresztény-

hetőségekhez mérten – a helyi kö-
zösségekbe való integrálás biztosí-
tása komoly szervezőmunkát igé-
nyelt és jelentős összegeket emész-

tett fel. A táborok és a menekültek 
száma folyamatosan csökkent a 
magyar „átmeneti állomáson”. A hi-
vatalos kimutatások 1940 őszén 
már csupán mintegy 5 600 kato-
nát (1 600 tisztet, illetve 4 000 sor-
katonát és altisztet) és 3 000 civil 
menekültet regisztráltak. 

1941-ig mintegy 30 000 lengyel 
katona jutott el különböző úton-
módon az „evakuációs hadművele-
tet” titokban támogató, olykor 
csak eltűrő, de sokszor hivatalosan 
tiltó és büntető magyar szervek és 
személyek közreműködésével 
Franciaországba, Angliába és a 
Közel-Keletre, és harcolt 
Władysław Eugeniusz Sikorski tá-
bornok nyugati lengyel hadsere-
gében a szövetségesek győzelmé-
ért és hazája felszabadulásáért; de 
olyanok is voltak, akik hazatértek. 
Egy korabeli anekdota szerint 
„tedd bele a lengyelt a zsákba, kösd 
be a zsák száját, állíts mellé őrül egy 
magyar csendőrt:  reggel megtalálod a 
zsákban a magyart megkötözve, a 

id. Antall József

Władysław Eugeniusz Sikorski tábornok
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ként, hamis nevekkel regisztrálták 
(a Sławik-féle bizottság igazolta a 
kérelmezők római katolikus vallá-
sát), de kitérésre senkit sem kény-
szerítettek. Voltak köztük olya-
nok, akik nem voltak hajlandóak 
zsidó vallásuk megtagadására, 
őket a hitközségeknél helyezték el. 

1941-től azonban egy feljegyzés 
szerint „komoly nemzetpolitikai 
szempontnak” számított az ország 
területére „beszivárgott” lengyel (és 
orosz, korábban német, osztrák, 

cseh, szlovák, felvidéki, kárpátal-
jai) zsidók „minél nagyobb számban, 
mielőbb” történő eltávolítása. Ez 
nem csupán több ezer (1939 végéig 
mintegy 3 600) zsidó kiutasításá-
hoz vezetett, hanem közel húsz-
ezer, az országban született, az el-
ső világháború pogromjai és a né-
met megszállás elől Magyaror-
szágra menekült zsidónak a 
KEOKH vidéki kirendeltségei ál-
tali összefogdosását, deportálását, 
illetve a kamenyec-podolszkiji tö-
meggyilkosságot is eredményezte 
1941 augusztusában. Emellett Szita 
Szabolcs szerint a hazai források 
15–35 ezerre teszik a Magyaror-
szágon a német megszállásig me-
nedéket talált külföldi zsidók szá-
mát, az ő történetük azonban még 
nagyrészt feldolgozásra vár. 

A harmadik zsidótörvény elfoga-
dása után – összhangban a néme-
tek többszöri követelésével és a 
lengyel tisztek hasonló kérésével is 

– a zsidó katonák és civilek több-
ségét külön táborokban, többek 
között Fajszon, Kadarkúton és 
Vámosmikolán helyezték el. Az ő 
helyzetük tehát nem a német meg-
szállás és a nyilas hatalomátvétel 
után változott meg, bár kétségte-
len, hogy – kész listák alapján – 
üldözésükre, elhurcolásukra és de-
portálásukra 1944 tavasza után ke-
rült sor. Az 1939 ősze után – bízva 
a menekült lengyeleknek biztosí-
tott különleges bánásmódban – 

többnyire a várható deportálás elől 
Magyarországra érkezett lengyel 
zsidókra már nem vonatkozott ez 
a menedékjog, sőt, ők veszélyez-
tették a „lengyel szociális akciót”.

Ez derül ki id. Antall Józsefnek 
abból az 1942. október elején író-
dott leveléből, amelyben a mene-
kültügyi kormánybiztos figyel-
meztette a Magyar-Lengyel Me-
nekültügyi Bizottság vezetőit, 
hogy „veszedelmes volna”, ha az 
arisztokrata hölgyek „ilyen ügyekbe 
avatkoznának”. Válaszul – szintén 
Antall kérésére – a bizottság a bel-
ügyminiszternek írott feljegyzés-
ben felsorolta az újonnan érkezett 
menekültek közül az általuk segí-
tett tizenkét lengyel zsidónak a 
nevét és elérhetőségét, akik aztán 
a ricsei internálótáborba kerültek. 
Egy későbbi feljegyzés szerint csak 
1942-ben 18 ezer lengyel zsidót 
tettek át a határon, ezek harmada 
később „visszaszivárgott”. A „zsidó-

gyanúba jövő” lengyelekről sárga 
karton nyilvántartó lapokat vete-
tett fel a KEOKH.

Annak kimondását, hogy a len-
gyel zsidók esetében „ugyanolyan 
eljárást kell alkalmazni, mint a ma-
gyar zsidókkal”, csak 1944. június 
21-én javasolta egy belügyminisz-
tériumi előterjesztés. Sajátosan fo-
galmazott a lengyel menekültek 
helyzetéről tartott, ugyancsak jú-
niusi értekezlet összefoglalója: 
„Lengyel zsidókkal úgy elbánni, mint 
a hazai zsidókkal”. Ezt az irat vé-
gén pontosították: „A lengyel zsi-
dókat tekintet nélkül menekült mivol-
tukra, és arra, hogy mikor léptek az 
ország területére, úgy kell kezelni, 
mint a magyarországi zsidókat és az 
országból ki kell őket szállítani”.

Menekült	hétköznapok
1939 szeptemberének harmadik 
hetében érkezett az első nagy me-
nekülthullám Magyarországra. Az 
első problémát az okozta, hogy 
olykor „dobszó útján”, máskor hi-
vatalos hirdetéseken, vagy a helyi 
közigazgatási vezetők utasítására 
felhívták a magánemberek és a 
kereskedők figyelmét, hogy 
„mindenki szívesen fogadja a mene-
külteket és azoknak köteles lengyel 
zlotyért mindenféle élelmiszert és 
egyéb szükségleteket adni”. A lakos-
ság „tüntető rokonszenvének” bizto-
sításához, az önzetlen segítség-
nyújtáshoz nem kellett központi 
utasítás.

A gyakorlatilag értéktelen zloty 
elfogadásából viszont annál több 
probléma származott. A menekül-
tek 100 zlotynként 10 pengő elő-
legre voltak jogosultak és 1940 
elejére már 10 milliónyi zloty 
bankjegyet vettek letétbe az ál-
lamkincstár kockázatára. Másrészt 
a lengyel polgári menekültektől 
zlotyt elfogadók, illetve általában 
65 filléres árfolyamon váltók 
gyakran kilátástalan anyagi hely-
zetbe kerültek, vagy tönkremen-
tek és ezért beadványokkal bom-
bázták a belügyminisztériumot. 
Az ő segélyezésük (és nem teljes 
kártalanításuk) pedig sokáig elhú-
zódott. 

FIZIKER RÓBERT

(Következik: Vitéz s bátor mindkettője…) 

Lengyel menekültek



SzWlWtermesztés	és	-fogyasztás	a	világon	

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezeté-
nek, a FAO-nak a 2013. évre vonatkozó adatai szerint a szőlő 
globális termésmennyisége 77,2 millió tonna volt, 15%-kal 
több, mint 2005-ben. A növekedés a termésátlag emelkedésé-
vel magyarázható, a betakarított terület 2013. évi nagysága 
(7,2 millió hektár) ugyanis 2,9%-kal elmaradt a nyolc évvel ko-
rábbitól. A FAO által számított termésátlag 2013-ban jelentő-
sen nőtt az előző évhez képest (hektáronként 1,1 tonnával 10,8 
tonnára), és nagy szerepe volt abban, hogy a 2013. évi termés-
mennyiség számottevően meghaladta a nyolc évvel korábbit.

A szőlőtermés földrészenkénti mennyiségét tekintve 2013-
ban a világtermés legnagyobb része, 38%-a Európában, közel 
harmada Ázsiában, valamivel több mint ötöde pedig Ameri-
kában termett. E három földrész együttes részesedése megha-
ladja a 90%-ot, Afrika, valamint Ausztrália és Óceánia része-
sedése nem jelentős. Figyelemre méltó változás 2000-hez ké-
pest ugyanakkor, hogy Európa aránya 13 százalékponttal 
csökkent a világtermésből, miközben Ázsiáé 10 százalékpont-
tal nőtt. A változás mögött részben az áll, hogy az európai ter-
mesztés mintegy 90%-át adó Európai Unióban 2008 és 2011 
között – az 1,8 milliárd literre becsült bortúltermelés csökken-

tése céljából – a szőlőültetvények kivágását ösztönző támogatá-
si rendszer volt érvényben. Amerikában a szőlőtermesztés a 
kontinens északi és déli részére egyaránt jellemző: a 2010–
2013. években Észak-Amerika rendre 10, Dél-Amerika pedig 
11%-kal részesedett a globális termésmennyiségből.

A világ országai közül Kína termesztette a legtöbb szőlőt 
2013-ban, s a 11,6 millió tonnás termésmennyisége kétszerese 
volt a nyolc évvel korábbinak. Kínán kívül számottevő ter-
mésnövekedés jellemezte a 2,5 millió tonnás termésmennyi-
séggel az országrangsorban immár kilencedik Indiát, valamint 
a 3,3 millió tonnás terméssel hetedik Chilét. Franciaországban 
és Olaszországban ugyanakkor csökkent a szőlő termésmeny-
nyisége. 2012-ben a szőlőtermés értéke a világon – a FAO szá-

mítása szerint – 64 milliárd dollár volt, szemben a hét évvel ko-
rábbi 41 milliárd dollárral.

Az emberiség a világ szőlőtermésének mintegy negyedét fel-
dolgozatlanul fogyasztja el. Az étkezési szőlő termésmennyisé-
ge az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának 
(USDA) adatai szerint a 2013/14-es termésévben 20,1 millió 
tonna volt a világon. A legnagyobb, 8,1 millió tonnás termés 
Kínához kötődik. A fogyasztásban szintén Kína áll a rangsor 

elején, amely az elmúlt néhány év során több millió tonnával 
nőtt. Szintén az USDA adatai szerint a 2013/14-es termésév-
ben a mazsolatermelés globális mennyisége 1,2 millió tonna 
volt, amit mintegy 5 millió tonna szőlő felhasználásával lehetett 
előállítani. (Szárítás közben a szőlő a tömegének háromnegye-
dét veszíti el.) A világon a legtöbb mazsolát az Egyesült Álla-
mokban állítják elő, amely ország termelése Kalifornia államra 
koncentrálódik. A szőlő legfontosabb felhasználási formája 
azonban a bor, amelyből 2013-ban – mintegy 40 millió tonna 
szőlő hasznosítása révén – 27,4 millió tonnát termeltek a vilá-
gon, s amely termékről a rovat következő cikkében olvashat-
nak részletesebben.

HERZOG TAMÁS

ADATOK	ÉS	TÉNYEK
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ElQfizetési ár 2015-re belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft

A világ legjelentQsebb szQlQtermesztQ országai, 2013 (*-gal a FAO által számított adatokat jelöltük)

Rangsor Ország Mennyiség, 
millió tonna

A mennyiség éves átlagos 
változása 2005-höz képest, 

%

Termés-
átlag*, tonna /

hektár

Érték*, 2012, 
milliárd 

USA-dollár

Az érték éves átlagos 
változása 2005–2012 között, 

%

1. Kína 11,55 9,0 15,8 12,28 24,1

2. Olaszország 8,01 –0,8 11,4 2,77 –4,3

3. Egyesült Államok 7,74 1,1 19,6 4,91 5,0

4. Spanyolország 7,48 2,7 7,9 4,09 1,0

5. Franciaország 5,52 –2,6 7,3 11,11 3,3

Világ összesen 77,18 1,7 10,8 64,32 6,8

A szQlQ termésmennyiségének és a betakarított területének 
az alakulása a világon (2005=100%)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

%
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Betakarított terület Termésmennyiség



1306   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/41

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Gravitációs hullámok – 
késik az észlelés

A gravitációs hullámok létezése 
Einstein általános relativitásel-

méletének egyetlen olyan jóslata, 
amelyet eddig nem sikerült kísérleti-
leg közvetlenül igazolni. Egy a Sci-
ence-ben most megjelent cikk újabb 
kudarcról számol be: egy nemzetkö-
zi kutatócsoport 11 éve folytat olyan 
megfigyeléseket, amelyektől bizo-
nyos típusú folyamatokban keletke-
ző gravitációs hullámok kimutatását 
várták, ám nem észleltek semmit. Ez 
azt sugallja, hogy valami gond lehet 
az eddig használt asztrofizikai mo-
dellekkel. 

A Ryan Shannon, a Nemzetközi 
Rádiócsillagászati Kutatóközpont 
(ICRAR) munkatársa vezette ku-
tatócsoport az ausztráliai Parkes 
rádiótávcsővel olyan gravitációs 
hullámoktól származó jeleket ke-
resett, amelyek a belátható Világ-
egyetemben az ütköző galaxisok-
ban lévő szupernagy tömegű fekete 
lyukak (Supermassive Black Holes: 
SMBH-k) összeolvadása során jön-
nek létre. Ezek egyfajta „háttérzajt” 
hoznak létre a téridő szerkezetében, 
amely a forrásoktól minden irányba 

górendszerek a csillag születéséből 
visszamaradt anyagból keletkeznek, 
ez már eleve létrehozhat különbsé-
get a különféle csillagok körüli boly-
gók összetételében. Például számos 
kőzetbolygót olyan csillagok körül 

Naprendszeren kívüli 
ásványok

A rohamosan fejlődő exo boly gó ku-
ta tás újabb felfedezései között 

egyre több olyan jelölt található, ame-
lyek nagy valószínűséggel kőzetboly-
gók. De vajon mit tudhatunk az ezek 
kőzetmagját alkotó ásványok kémiai 
összetételéről és szerkezetéről? Meny-
nyiben hasonlóak azok a Földéhez? – 
Egy a Scientific Reports-ban most 
megjelent tanulmány szerint  bizo-
nyos exobolygók szilárd magjában 
például különféle magnéziumvegyü-
letek gyakorisága sokkal nagyobb le-
het, mint a földköpenyben. 

Tudjuk, hogy a csillagok anya-
gának kémiai összetétele külön-
böző, például attól függően, hogy 
az gázfelhő, amelyből keletkeztek, 
mennyire volt már a hidrogénnél és 
héliumnál nehezebb elemekkel („fé-
mekkel”) szennyezett. Mivel a boly-

figyeltek meg, amelyekben az oxi-
gén gyakorisága magasabb, mint a 
Napban, így feltételezhető, hogy ez 
bolygóikra is kiterjed. Ugyanez igaz 
a bennük kimutatható magnézium-
koncentrációra is. 

Az oxigén és a magnézium a föld-
köpenyben is a leggyakoribb ele-
mek. A magnézium-oxid (MgO) 
például nagy nyomásokon is stabil 
vegyület, ezért az alsó földköpeny-
ben is gyakori. A magnézium-per-
oxid (MgO2) ezzel szemben csak 
laboratóriumban állítható elő magas 
oxigénkoncentráció mellett, és a hő-
mérséklet emelkedésével szemben 
erősen instabil, ezért nem is fordul 
elő a Föld belsejében. 

Korábbi elméleti számítások azon-
ban arra mutattak, hogy a magnézi-
um-peroxid extrém nagy nyomások 
mellett – amilyenek például szuperföl-
dek belsejében uralkodhatnak – mégis 
stabil lehet. A Carnegie Tudományos 

hullámszerűen terjed. „Ennek azon-
ban a legcsekélyebb jelét sem észleltük” 
– mondta Shannon.

Erősen leegyszerűsítve a dolog 
szemléletesen a következőképpen 
képzelhető el: nagyobb tömegektől 
távol a téridő szer-
kezete (vagy „szö-
vete”) sík: egy ki-
feszített gumilepe-
dőhöz hasonlítható. 
Egy nagyobb tömeg 
jelenléte ezt úgy 
módosítja, mintha 
egy súlyos golyót 
helyeznénk el rajta: 
a golyó körül a le-
pedő besüpped. Két 
egymáshoz egyre 
közelebb keringő 
nagy tömeg már 
nem csupán két 
mélyedést hoz létre 
benne, hanem rez-
gésbe is hozza, amely 
a forrástól kiikduló 
hepe-hupákként hul-
lámszerűen kiterjed a teljes lepedőre.

Shannon és munkatársai a téridő 
szövetében így terjedő egyenetlen-
ségeket próbálták milliszekundumos 
pulzárokra gyakorolt hatásuk révén 

kimutatni. A pulzárok gyorsan pör-
gő neutroncsillagok, amelyeknek a 
mágneses tengely irányába kibocsá-
tott rádiójelei (amennyiben az nem 
esik egybe a forgástengellyel) egy 
körbeforgó világítótorony fény-

kévéjéhez hasonlóan egyenlő idő-
közönként, periodikusan érnek el 
hozzánk. Szokás ezért őket precízen 
ketyegő órákhoz is hasonlítani.

A téridő szerkezetének a Föld és a 

A magnézium-peroxid (MgO2) 

kristályszerkezete

(KÉP: SERGEY LOBANOV)

Pillanatkép két szupermasszív fekete lyuk összeolvadásának 

számítógépes szimulációjából (KÉP: MICHAEL KOPPITZ)
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Intézetek egy kutatócsoportja, Sergey 
Lobanov vezetésével ennek járt utá-
na olyan laboratóriumi kísérletekkel, 
amelyekben bolygók belsejében ural-
kodó nyomás- és hőmérsékletviszo-
nyokat utánozva magnézium-oxidot 
hoztak össze oxigénnel. A kísérletek 
során a nyomást nullától a normál 
földi légköri nyomás 1,6 milliószo-
rosáig (0-160 gigapascal), a hő-
mérsékletet pedig szobahőmérsék-
lettől 2000 kelvinig növelték. Azt 
találták, 96 gigapascal nyomáson és 
2150 kelvin hőmérsékleten stabil mag-
nézium-peroxid jött létre. „Az olyan 
exobolygók  belsejében tehát, ahol ilyen kö-
rülmények uralkodnak, és az oxigén kon-
centrációja is magasabb a földinél, ez a ve-
gyület gyakori lehet – mondta Lobanov. 
– Ez persze csupán egyetlen konkrét példa 
arra, hogy más csillagok kőzetbolygóinak 
kémiai összetétele és ásványai a földitől 
nagyon eltérők is lehetnek.” 

(ScienceDaily)

Csapatnyi	fakó	keselye	
hazánkban

A fakó keselyű (Gyps fulvus), ez a ha-
talmas termetű, csaknem 280 centi-

méteres szárnyfesztávolságú és 10 kilo-
gramm feletti tömeget elérő dögevő az 
1950-es évekig rendszeresen felbukkant 
hazánkban. Az extenzív mezőgazdaság 
visszaszorulása és a szigorodó állategész-
ségügyi előírások hatására azonban a 
gyorsan eltakarított állattetemek hiányá-
ban a faj ritka kóborlóként jelenik csak 
meg Magyarországon, elsősorban szep-
tember–októberben, amikor a fiatal 
egyedek a költőterületet elhagyva ván-
dorolni kezdenek. Az idős példányok 
sziklafalakon fészkelnek, és egész év-
ben egy területen tartózkodnak. Euró-
pában az állomány csökkenését elsősor-
ban az okozta, hogy a kergemarhakór 
kitörése után rendeletileg előírták az ál-
lati tetemek gyors eltakarítását. Ázsiában 
a legtöbb egyed pusztulása mérgezéssel 
hozható összefüggésbe. 

1988 és 2007 között a fakó keselyű 
tizenkét előfordulását jegyezték fel 
Magyarországon. A hazai terepma-
darászok portálja, a birding.hu szerint 
2008-ban és 2009-ben mindössze 
egy-egy, 2010-ben három, 2011-ben 
három, 2012-ben pedig két példányt 
észleltek csupán. 2013 rekordévnek 
tekinthető, hiszen januárban 5 egy-
más követő napon láttak egy példányt 
Csorna közelében, majd az év hátralevő 
részében még két példány bukkant fel. 
2014-ben három alkalommal észlelték 
a fakó keselyűt hazánkban. 

Ezért számít különleges madártani 
hírnek, hogy 2015. szeptember 23-án a 
kék vércse szinkronszámlálása során 
Borbáth Péter 14 egyed felbukkanását 
észlelte a Tisza-tó közelében, Pély ha-
tárában. A másnap reggel a helyszínre 
érkező amatőr és hivatásos madarászok 
és természetvédők már 19 egyedet szá-
moltak meg, és megfigyelték, hogy a 
főleg fiatal egyedekből álló csapat észa-
ki irányba termikeket keresve elszállt. 
Három nappal később szeptember 27-
én Miskolcon ismét 14 egyed felbukka-
násáról számoltak be. 

A Pélyen megfigyelt csapat egye-
deiről készült fotókon három madár 
szárnykrotáliája is felismerhető volt. Ez-
zel a módszerrel a madarakat távolról is 
azonosítható jelzéssel látják el a kutatók. 
A számok és a felhasznált színek alapján 
az MME gyűrűzőközpontjából azt az 
információt adták, hogy ezeket a fakó 
keselyűket a szerbiai Uvac-szurdokban 

látták el jelzéssel. Szerbiában körülbelül 
90 pár költ, és Horvátországban Cres-
szigetén is él egy kolónia. 

A madártani kutatásoknak nagy 
lendületet adott a gyűrűzés, ugyan-
is az egyedi és országonként változó 
gyűrűszámok alapján a meggyűrűzött 
példányok felismerhetők, későbbi befo-
gás esetén azonosíthatók. A számmal 
ellátott fém jelölőgyűrűk mellett egyre 
szélesebb körben alkalmaznak egyéb 
kiegészítő jelzéseket, amelyek nemcsak 
a kézben tartott, hanem a távcsővel 
megfigyelt madarak esetén is azonosít-
hatók. Ilyen jelölések a színes lábgyűrűk 
vagy a szárnyra helyezett színes szá-
mokkal ellátott műanyag krotáliák. A 
befogott vagy megfigyelt madarak vi-
selkedésének, szaporodásbiológiájának 
és vonulásának kutatásában felbecsül-
hetetlen értékű adatokat szolgáltatnak 
az egyedileg felismerhető példányok. 

A gyűrűzés és színes jelölés mellett 
napjainkban a madarakra rögzíthető 
apró rádióadók vagy a műholdas hely-
meghatározás alapján működő adat-
gyűjtők még pontosabb képet adnak az 
egyes fajok mozgásáról. A műholdas, 
napelemmel töltött, és így évekig mű-
ködő helymeghatározók segítségével 
mára nemcsak a sasok, keselyűk gó-
lyák, de a jóval kisebb sólymok, a kék 
vércse vagy a szalakóta vonulása is nap-
rakészen nyomon követhető. 

A fakó keselyű európai állományai 
csak ott stabilak, ahol a nemzeti par-
kokban a környéken elhullott házi álla-
tokat a keselyűk számára rendszeresen 
kihelyezik. Ilyen gyakorlatot folytat-
nak például a francia Cevennes Nem-
zeti Parkban, ahol évek óta keselyűket 
megfigyelő látogatóközpont mutatja 
be webkamerákkal e madarak fészke-
lését a látogatóknak. A védelmi prog-
ramnak köszönhetően Franciaország-
ban több mint 500 példány él.

FUISZ TIBOR 

pulzár közti régiójában fellépő egye-
netlenségei azonban ezeknek a jelek-
nek a terjedését is eltorzíthatják, ami 
az egymást követő jelek távolságá-
nak kisebb eltolódásával – megnyú-
lásával vagy rövidülésével – jár. Mo-
dellszámítások szerint ez a vizsgált 
pulzárok esetében nagyságrendileg 
10 méteres elcsúszást jelent a pulzá-
rok a teljes útja (a pulzár tőlünk mért 
távolsága) során, ami jelek beérkezé-
sének ütemében parányi változást 
okoz. Ennek az ütemváltozásnak a 
hatását próbálták a megfigyelési idő 
több évre nyújtásával a kimutatható-
ság határáig növelni.

Az, hogy mégsem sikerült 11 év 
alatt sem semmiféle változást ész-
lelni, arra mutat, hogy a számítások 
során használt elméleti modellek (és 
a mögöttük feltételezett mechaniz-
musok) nem elég pontosak és javí-
tásra szorulnak.

És mi a helyzet más gravitáci-
ós hullámdetektorokkal? A kuta-
tók szerint ez a kudarc a nemrég 
üzembe helyezett LIGO (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory: lézerinterferométeres 
gravitációs hullám obszervatórium) 
sikerének esélyeit közvetlenül nem 
érinti, ott ugyanis más forrásokból 
származó gravitációs hullámok jeleit 
keresik majd, egy egészen más frek-
venciatartományban. 

(PhysOrg)
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Magyar kutatók  
a migrén ellen

A migrén az európai lakosság közel 15 
százalékát érinti, ugyanakkor a ro-

hamokban jelentkező, féloldali fejfájás 
szindróma gyógyszeres kezelése nem 
mindig kielégítő. E sú-
lyos egészségügyi problé-
ma megoldására indítot-
ták az uniós EURO-
HEAD PAIN kutatási 
programot, amelyben a 
Szegedi Tudományegye-
temnek a Magyar Tudo-
mányos Akadémia által 
támogatott kutatócso-
portjai is részt vesznek.  

A népesség számottevő 
részét érinti a migrén, 
amely kontinensünkön 
egyike a legjelentősebb társadalmi-
gazdasági terhekkel járó agyi kórké-
peknek, az Egészségügyi Világszerve-
zet pedig a legsúlyosabb életminőség-
romlást és munkaképesség-csökkenést 
okozó betegségek között a 12. helyre 
sorolta.

A kutatási program feladata a mig-
rénes fejfájás patomechanizmusának 
vizsgálata és új kezelési lehetőségek ki-
dolgozása. Ennek keretében preklinikai 

(állatkísérletes) és klinikai (humán) vizs-
gálatok révén a migrénes fejfájás kiala-
kulásában és súlyosbodásában szerepet 
játszó tényezők (biomarkerek) és mecha-
nizmusok azonosítását tűzték ki célul. A 
fejfájást provokáló molekulák hatásme-
chanizmusának felderítése hozzájárul-

hat olyan modulációs le-
hetőségek kialakításához, 
amelyek képesek a mig-
rén alapját képező, úgy-
nevezett „trigeminális” 
és „szenzitizációs” folya-
matokat megváltoztatni. 
Mindez lehetőséget te-
remt új gyógyszerjelölt-
vegyületek tesztelésére és 
fejlesztésére, valamint al-
ternatív neuromodulációs 
technikák kidolgozására. 

„A terápiás lehetőségek 
széles körű tanulmányozása megoldást kí-
nálhat a migrén hatékonyabb és kevesebb 
mellékhatással járó kezeléséhez” – érzé-
keltette a program jelentőségét a ma-
gyarországi kutatásokat irányító Vécsei 
László. – „A szegedi csoport feladata a 
migrén olyan új állatkísérletes modelljének 
kidolgozása és beállítása, amely alkalmas 
az úgynevezett kinurenin-analógok mint 
lehetséges új gyógyszerjelölt-vegyületek 
tesztelésére.”

A kinureninek az emberi szerve-
zetben is megtalálható vegyületek, 
amelyek az egyik nélkülözhetetlen 
aminosav, a triptofán lebontása során 
keletkeznek, és fontos szerepet játsza-
nak az idegrendszeri kórképek kiala-
kulásában. A triptofán lebontási útvo-
nalán ugyanis egyaránt keletkeznek 
neuroprotektív, azaz védő, valamint 
neurotoxikus, vagyis káros anyagok. 

„Nem mindegy tehát, hogy mely anyagok 
kialakulása kerül előtérbe. Kutatásaink 
során már több esetben igazoltuk, hogy a 
kinurénsav, amely a neuroprotektív kom-
ponensek közé tartozó vegyület, képes pozi-
tívan befolyásolni számos neurológiai beteg-
ség, például a migrén, a Huntington-kór, a 
Parkinson-kór vagy a gyulladásos folyama-
tok kimenetelét. Ugyanakkor a kinurénsav 
hátránya, hogy nehezen jut be a központi 
idegrendszerbe, ami jelentősen korlátozza 
a vegyület alkalmazhatóságát. Ezért ku-
tatócsoportunk a Fülöp Ferenc professzor 
vezette Gyógyszerkémiai Intézettel együtt-
működésben új, kinurénsavszerű moleku-
lák fejlesztésébe kezdett, amelyek amellett, 
hogy könnyebben átjuthatnak a vér-agy 
gáton, hatékonyabbak lehetnek a migrén és 
más neurológiai kórképek kezelésében” – 
magyarázta Vécsei László.

(Forrás: SZTE ÁOK Szent-Györgyi 
Albert Klinikai Központ és MTA)

Lecserélik a budapesti 
kukásautók negyedét

Megkezdődött a fővárosi hulla-
dékgyűjtő géppark modernizá-

lása, október végéig 64 új 
célgépet állít üzembe az 
FKF Nonprofit Zrt. mint-
egy 3,5 milliárdos beruhá-
zással. Az 51 tömörítős 
hulladékbegyűjtő autón 
kívül 10 konténerszállítót, 
2 teherautót és 1 kompaktor 
munkagépet szerez be a 
társaság. 

Budapest Főváros Ön-
kormányzata az Európai 
Unió által finanszírozott 
beruházás részeként új, 
modern és környezetkí-
mélő járművekkel bővíti a 
Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt. gépparkját. A minden-
napos hulladékszállítási feladato-
kat ellátó járművek között ma már 
akad olyan, amely több mint 20 
éves és olyan is, amely 459 173 ki-
lométert futott. A most beérkező 

célgépek EURO 6-os motorjának 
köszönhetően tovább csökken mind 
a zaj, mind a füstkibocsátás, ezáltal 
a géppark okozta környezetterhelés. 
Utóbbi csökkentését egy központi 

digitális úttérképre épülő járatterve-
ző, útvonal-optimalizáló és szállítás-
szervező rendszer üzembe helyezésé-
vel is elősegítik ezentúl. A modern 
irányítási rendszernek köszönhetően 
a járművek útvonala jobban optima-

lizálható, így kevesebb időt töltenek 
az utakon, ezzel is tovább csökkent-
ve az utak terhelését. A  93,3%-ban 
európai uniós finanszírozású pro-
jekt összesen 3,5 milliárd forint-

ból és 2015 október 
végére valósul meg. 
A hamarosan forga-
lomba álló 51 tömörí-
tős hulladékbegyűjtő 
járművel a teljes állo-
mány negyede kor-
szerűsödik, a folytatás 
a későbbi pályázatok 
függvényében várha-
tó. A lecserélt kukás-
autók még használha-
tó részével a budapesti 
agglomerációban talál-
kozhatunk, a maradé-
kot alkatrészként hasz-
nálják fel. A greenfo 

információi szerint a jövő évi tervek-
ben szerepel a csip-alapú kukaazono-
sító és szállítási rendszer bevezetése, 
amihez minden autót felszerelnek 
majd elektronikai eszközökkel. 

(www.greenfo.hu) 
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9. A harmadik helyszín. 11. Városi gáz, régiesen. 13. Görcsös, 
göcsörtös, tájszóval. 15. Némán örül! 18. Az ezred(es) egyik régi rövi-
dítése. 21. ... mail; légiposta. 23. Lánc fele! 25. Szembeállító kötQszó. 
27. Sínen vontatott gazdasági szállítókocsi. 29. Porció. 31. Lóth ...; 
legendás színésznQ. 32. Konyhai edény. 35. Apaj határai! 36. Lóláb 
végén van! 38. E napon.

A 38. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: AGYAG GRA NU-
LÁTUM, TÁPOLDAT, VÍZSZINTJELZQ. Renate Müller: Vízkultúra cím_ 
könyvét (Cser Kiadó) nyerte: Büki Józsefné (Nagykanizsa), Dojcsák 
Viktorné (Mándok), Gellért Anna (Érdparkváros), Lestár Jánosné 
(Budapest) és dr. Zoller Vilmos (Budapest). A nyerteseknek gratulá-
lunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Szlovákia – Családi és osztálykirándulások (Cser Kiadó, összeállítot-
ta: Daniel Kollár) cím_ útikalauz alapján három szlovákiai kirándulási 
helyszínt ajánlunk. A megfejtést beküldQk között  a kötet öt példányát 
fogjuk kisorsolni. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2015. október 20-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 34. 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született, Kossuth-díjas 
fizikatanár nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és Tudomány 
negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.
 
VÍZSZINTES: 1. Az egyik helyszín. 9. AlagcsQ. 10. Magyaros díszka-
bát. 12. Egyesült Vegyim_vek, röv. 13. A másik helyszín. 14. Cserép-
bQl való, kiszélesedQ öbl_ pipafajta. 16. Lapszél. 17. Viccel, régiesen. 
19. A délutánt követQ napszak. 20. 24 órából áll. 22. ... Molnár Albert; 
református prédikátor, egyházi író (1574–1634). 24. A görög ábécé 21. 
bet_je kiejtve. 25. Német autómárka. 26. Dél-franciaországi város a 
Rhone torkolatánál. 28. Társa, röv. 30. Módjában áll! 31. Ezen a helyen. 
33. A végén megküzd! 34. Változtatgat. 37. Ellentétes kötQszó.

FÜGGQLEGES: 1. Egykori vármegyénk, a XVII. század végétQl Alsó-
kubin volt a székhelye. 2. IjesztQ, gyötrQ látomás. 3. Van, de üres! 4. 
Komika (Ilus, 1923–2008). 5. Beteg ember ereibe idegen vért juttat. 
6. Bánrévénél ömlik a Sajóba. 7. ... Dürer; festQm_vész, a német 
reneszánsz megteremtQje és legnagyobb mestere (1471–1528). 8. 
Labdarúgó-mesteredzQ, volt szövetségi kapitány (Lajos, 1914–2005). 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015. november 21.

A jelentkezés határideje: 2015. október 19. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvbQl 4 szinten

Megjelent a 
Természet Világa 

októberi  
száma
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Volt egyszer egy Ifi park... 
címmel nyílt kiállítás az egy-
kori kultikus hely megújult 
területén. A Várkert Bazár-
ban látható tárlat a Budai If-
júsági Parknak és korának 
állít emléket relikviákkal, 
zene-, divat- és gasztro tör té-
net i tárgyakkal, interaktív 
elemekkel és gazdag audio-

vizuális gyűjteménnyel.
Az 1961. augusztus 20-án nyíló, a hazai könnyűzene 

egyik legjelentősebb koncerthelyszíneként működő 
Ifipark egy generáció találkozó- és szórakozóhelye, s 
emiatt a politikai ellenőrzés eszköze és színtere is volt, 
így huszonhárom éves fennállása során kortörténeti 
szimbólummá vált.

A kiállítás több mint száz elemet felsorakoztató tárgyi 
anyaga az egykori előadók személyes relikviáira épül: 
látható a tárlaton többek között Szikora Róbert fellépő-
öltönye, Cseh Tamás gitárfogója vagy Pataky Attila bőr-
dzsekije is. A korszak lenyomatát régi plakátok, kordo-
kumentumként funkcionáló tárgyak jelenítik meg, de a 
nosztalgia mellett a tárlat ismeretterjesztő célokat is szol-
gál: archív fotókkal, rádió- és tévéfelvételekkel, 25 te-
matikus elrendezésű, divathoz, gasztronómiához vagy 
éppen az állambiztonsági megfigyelésekhez kapcsolódó 
tudnivalókat tartalmazó tablóval vezeti be közönségét 
az Ifipark huszonhárom éves fennállásának történetébe.

Az installációk megidézik a Park vizezett söréről híres 
büféjét és a színpadot, amelyre estéről estére a fiatalok 
ezreinek figyelme szegeződött. A tárlat emellett meg-
emlékezik a hírhedt igazgató, Rajnák László irodájáról 
is. A kiállítás november 15-ig látogatható.

Különleges tárlattal és hozzá 
kapcsolódó beszélgetéssorozat-
tal indította az Országos Szín-
háztörténeti Múzeum és Intézet 
a Múzeumok Őszi Fesztiváljá-

nak programsorozatát. Széman Richárd négy évtizede 
fotóz, ami hol munka, hol szenvedély számára.

Egyik legkedveltebb témája az utcaszínház; szeretettel 
fényképezi az utcaszínházi produkciókat és a különös éle-
tet élő utcaszínházasok mindennapjait. Most látható fotó-
sorozata, a Bábosok a világ körül, a bábművészek vilá-
gába enged bepillantást: képein a világ minden tájáról kü-
lönböző fesztiválokra érkezett 
bábművészek láthatók. Kamerá-
jával a bábok és alkotójuk viszo-
nyát kutatja, fotóin a bábművé-
szet lényegét igyekszik megra-
gadni. A kiállítás 2016. január 
10-ig tekinthető meg.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Kocsis Imre Szentendrén élt és 
alkotott. A sokoldalú művész 
számos területen kipróbálta 

magát élete során: foglalkozott kerámiával, fényképé-
szettel, új grafikai eljárások terjesztésével, pop arttal, re-
alizmussal, hiperrealizmussal és kertművészettel is.

Tavaly még jubileumi tárlatot tervezett műveiből a 
szentendrei Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum, de sajnos már 
csak emlékkiállítással tiszte-
leghetnek az alkotó előtt. 
Kocsis idén tavasszal, másfél 
hónappal 75. születésnapja 
után elhunyt. Gazdag élet-
művét még ő maga rendezte 
kiállítássá, amelyben szerves 
egységgé válik a képzőművészet, a néprajz, a természetis-
meret és a kertművészet. Az Ahol éltünk című tárlat 
december 13-ig várja a látogatókat.

A R.E.D. projektet (Roots of the 
European Design) a hazai és nem-
zetközi kulturális és közművelődési 
projektek megvalósításán dolgozó 
Laterna Magica indította útnak a 
Magyar Népi Iparművészeti Múze-
ummal és a Hagyományok Házával 
karöltve.

A program azzal a szándékkal indult, hogy megpróbál-
ja felfedni a modern formatervezés és a hagyományos 
népművészet kapcsolatát 
az iparművészet és a design 
területén. Résztvevői arra 
keresik tehát a választ, 
hogy a fiatal tervezők 
munkáiban miként jelenik 

meg az „értéktudatos gon-
dolkodás, a közös európai 
identitás és a nemzeti sajá-
tosságok megőrzése”.

A „hagyomány a kortárs iparművészetben” témáját 
alaposan körüljáró projekt minden érdeklődő számára 
nyitott nemzetközi konferencián mutatkozott be ok-
tóber 2-án a Hagyományok Házában. A hozzá kap-
csolódó, 8 európai ország szakmai együttműködésé-
vel létrejött kortárs iparművészeti kiállítás, a R.E.D. 
– Az európai design gyökerei pedig a Magyar 
Népi Iparművészeti Múzeum időszakos kiállítóter-
mében kapott helyet október 30-ig közel félszáz al-
kotásával.

Kultikus szimbólum

Bábok és bábosok

Sokoldalú m_vészet

Hagyomány a kortársban
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 114496
PUB-I 117209

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
A szegélyes futrinka

A nagy testű futrinkák feltűnően ele-
gáns megjelenésű képviselője a szegé-
lyes futrinka (Carabus marginalis). Első 
ránézésre is feltűnik a sötét, kissé vörö-
ses árnyalatú alapszínétől elütő, szinte 
világító oldalszegélye. 

A ragyogó fémfény nem festékanyag-
tól származik, hanem a kültakaró sajátos 
finomszerkezetének köszönhető: a pár-
huzamos kitinrétegeken létrejövő inter-
ferencia következménye. A szerkezet ki-
sebb változása is már a színárnyalat mó-
dosulásával jár, így a szegélyen olykor a 
szivárvány csaknem összes színe megje-
lenik egymás mellett. A sajátos fémfény 
számos rovaron, így bogarakon, lepké-
ken, legyeken, szitakötőkön is megfi-
gyelhető, de a madarak és kígyók köré-
ben sem számít ritkaságnak. A pigmen-
tekkel ellentétben a napsütés hosszú idő 
alatt sem vezet az élénk színek tompulá-
sához vagy kifakulásához.

A szegélyes futrinka első hazai példá-
nyát Dudich Endre zoológus, a budapes-
ti egyetem legendás professzora találta 
meg 1932-ben a Somogy megyei Da-
rányban, egy legelő itatóvályújában. 
Azóta a Bakony és Belső-Somogy több 
területéről is előkerült, máshonnan 
azonban nem ismerjük. A kelet-euró-
pai–nyugat-szibériai elterjedésű faj Né-
metországból már kipusztult, de eltűnt 
Lengyelország nyugati és középső részé-
ről is. Elterjedési területének Magyaror-
szág a nyugati határa. A ritka bogár élő-
helyét homoki erdők, akácosok, er dei-
feny vesek szegélye és tisztása képezi; a 
néhány éve fölfedezett bakonygyiróti 
lelőhelyén egy mezőgazdasági táblák 
közé ékelődő akácos foltban él.

Bár elsősorban ragadozó, tápláléka je-
lentős hányadát gyümölcsök, magvak 
és más növényi részek teszik ki, s oly-
kor elhullott állatok tetemén lakmáro-
zik. A 2–3 centiméter nagyságú szegé-
lyes futrinka hazánkban védett, eszmei 
értéke 50 000 forint.

Szöveg: SZÉL GYŐZŐ, KUTASI CSABA
Kép: RAHMÉ NIKOLA
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Nanomérete	kirakósjáték
Az általunk tapasztalt világot sza-
bad szemmel nem látható egységek 
építik fel. Ha valaki először néz egy 
mikroszkóp mögé és felnagyít vala-
milyen mintát, egy teljesen új lát-
kép terül el majd a szeme előtt. A 
tárgylemezre cseppentett zavaros 
pocsolyavíz a fénymikroszkóp alatt 
egy élettől nyüzsgő univerzummá 
változik.

Csúszómászók	temetWje
a	szWlWhegyen
A Villány fölött magasodó Soms-
sich-hegy régóta kutatott őslény-
tani lelőhely, ám herpetológus 
korábban nem foglalkozott az 50 ré-
tegre elkülönített gazdag lelet-
anyaggal. Egy nemrég alakult ku-
tatócsoport az egykor begyűjtött, 
mintegy 1,2 millió csúszómászó-
maradvány rendszertani felülvizsgá-
latát végzi. 

Fosszilis	színek
Megőrződött melanoszómák és az 
általuk létrehozott pigmentek köz-
vetlen kémiai nyomaira bukkant 
egy nemzetközi kutatócsapat ma-
dárszerű dinoszauruszok fosszi li zá-
ló dott maradványaiban. Mindez 
meg erősíti a kutatók abbéli terveit, 
hogy kimutassák a mára kihalt álla-
tok színezetét.



Szegélyes futrinka
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