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A megismerés legfontosabb eszközéről, az emberi agyról még nagyon keveset tudunk. Ugyanakkor a civilizáció fejlődése, valamint az információs forradalom eredményeképpen ez a szervünk van legjobban terhelésnek
kitéve. Ezzel van szoros összefüggésben, hogy az idegrendszeri megbetegedésekben, kóros lelki elváltozásokban (neurózis, szorongás, depresszió stb.) szenvedők száma világszerte állandóan növekszik. A XXI. század
nagy kihívása egyrészt a különböző idegrendszeri és elmekórtani megbetegedések terápiájának megoldása,
másrészt − de ez már nem csak orvos-biológiai szempontból, hanem filozófiai szempontból is fontos −, hogy
választ tudjunk adni az agy és a tudat kapcsolatára.
A neurokémiai, farmakológiai és a funkcionális
neuroanatómiai technikák robbanásszerű fejlődése az
elmúlt évtizedekben folyamatosan változtatta meg az
idegrendszerről és az agy működéséről vallott elképzeléseinket. Az agyban és a perifériás idegrendszerben a ma
már tankönyvi adattá vált jelátviteli modell, a
szinaptikus, digitális, igen-nem rendszerben működő és
a másodpercek milliomod része alatt lezajló információáramlás mellett bebizonyosodott, hogy az idegsejteknek
egymás közötti kommunikációjának van egy másik formája is, amire az analóg-rendszer elve a jellemző. Bebizonyítottuk, hogy az idegsejtek kémiai anyagok segítségével, az extracelluláris teret (agytérfogat 20-25%-a)
felhasználva diffúzió révén nem-szinaptikus kapcsolato290
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kat tudnak létrehozni, és ezzel extraszinaptikusan elhelyezkedő magas érzékenységű jelfogó fehérjéken, receptorokon, transzportereken keresztül sok millió idegsejtet
tudnak tartósan befolyásolni. Agyunk ezen tulajdonságát valószínűleg filogenetikailag örököltük.
A nem-szinaptizáló noradrenerg, dopaminerg,
szerotoninerg, kolinerg idegvégződésekből nagy mennyiségben felszabaduló kémiai ingerületátvivő anyagok vagy a
nitrogén monoxid több száz mikrométer távolságra is diffúzióval eljutva másodpercekre, órákra a neuronhálózatok
és immunsejtek működését gátolni, illetve fokozni tudják.
A digitális és analóg rendszerek egymás melletti működése és kölcsönhatása a biztosíték, hogy nincs két egyformán működő agy a világon. A mai napig nem született két egyformán gondolkodó ember.
Ez az egyedi különbözőség, ez a másság, gondolataink,
érzéseink egyedenként eltérő megformálása a világ fejlődésének igazi forrása. Ez az oka, hogy a világ elgépiesedése,
Madách falanszterének víziója, Huxley Szép új világa, a
mesterséges intelligenciával felruházott spielbergi robotok
uralma nem valósulhat meg. Nem következhet be a világ
történéseinek teljes dehumanizálódása.
Vizi E. Szilveszter
A Szerethető tudomány előadássorozat keretében Vizi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, a Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat tiszteletbeli elnöke tart előadást a fenti témáról
Szegeden 2018. március 20-án 16 órától a SZAB Székházban (Somogyi
utca 7.) Analóg ingerületátvitel az agy működésében: farmakológiai és klinikai
aspektusok címmel.

módon megdermedéssel válaszolt.
Az új ketrec és a negatív inger
társítása egy hippokampusz-függő
tanulási folyamat, eredményessége
a ketrecbe való későbbi visszahelyezés során mutatott dermedési
reakció időtartamával mérhető.
A közvetett útvonal sejtjeinek
gátlása a tanulási fázis alatt nem
okozott eltérést a dermedési reakció időtartamában a kontroll csoporthoz képest, azonban a ketrecbe való visszahelyezésnél alkalmazott gátló hatású fotostimuláció
lecsökkentette a dermedés időtartamát. Ebből azt a következtetést
vonták le a kutatók, hogy a közvetett útvonal serkentő idegsejtjei
nem befolyásolják az emléknyom
kódolását, hiszen a tanulási fázis
alatt stimulált állatok is mutattak
dermedési reakciót a visszahelyezésnél. Ugyanakkor valószínű,
hogy részt vesznek az emléknyom
előhívásában, mivel a visszahelyezésnél kapott stimuláció csökkentette a ledermedés időtartamát. A
kutatók más vizsgálatokat is elvégeztek és ezek a közvetlen útvonal emlékezeti kódolásban játszott
szerepét hangsúlyozták. Mindezek
alapján a hippokampusz különböző útvonalainak az emléknyomok
létrehozásában és újraaktiválásában is szerepük van, azonban ezek
alapján még nem állíthatjuk, hogy
a hippokampusz tartalmazná az
emléknyomokat. Valószínűbbnek
tűnik, hogy az emléknyomok az
agy nagyobb területére terjednek
ki, a hippokampusz pedig kapcsolatot teremt ezek között.
R eichardt R ichárd
Tollas dínók vérszívó
potyautasai

A borostyánokban megőrződött ősmaradványok egyedülálló betekintést nyújtanak az
évmilliókkal ezelőtti élővilágba,
kezdve a gyantában csapdába esett
állatok és növények testfelépítésétől egészen az élőlények közti ökológiai kapcsolatokig. Egy nemzetközi kutatócsoport nemrég borostyánba zárt, mintegy 100 millió
éves kullancsokat és más élősködőket fedezett fel, mely leletek
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közti kapcsolatok aktivitásfüggő megerősödését figyelték meg
Az emlékezet egy alapvető egy tengericsiga-fajban. Ezután
kognitív képesség, melynek nyulak halántéklebenyében, ponegyszerűbb formáival a leg- tosabban a hippokampuszában is
primitívebb állatok is rendel- kimutattak hasonló folyamatot.
keznek. Az adott események Közben a halántéklebeny és így a
megjegyzése, kódolása, illetve teljes hippokampusz terápiás célezek későbbi felidézése az em- ból történő eltávolítása felhívta
lékezet két alapvető folyama- a figyelmet az agy ezen részének
ta. Ezek kutatása a XIX. század- az emberi emlékezetben betöltött
ban vette kezdetét, azóta pedig az szerepére is. A gyógyszerekre nem
idegtudomány egyik legizgalma- reagáló epilepszia ilyen módon
sabb ágává nőtte ki magát. Az em- való megszűntetésének az volt az
lékezetkutatás egyik alapfeltevése, ára, hogy a beteg képtelenné vált
hogy a kódolás során az egyedet új emlékek elraktározására. A
ért ingerek változásokat okoznak hippokampusz tehát nélkülözheaz erre alkalmas idegszövetben, és tetlennek tűnik az emléknyomok
így létrejön az emléknyom, ami létrehozásához, így az emlékezettel
ezen változások egy része vagy foglalkozó kutatások célkeresztjébe került. A hippokampusz
egy igen összetett idegrendszeri struktúra, amely
az agykéreghez hasonlóan
réteges szerveződésű és
több alterületre osztható.
Az agykéreggel kiterjedt
kapcsolata van, feltehetően ez látja el az érzékszervek felől érkező információval. A hippokampusz
alterületei két fő pályán
keresztül kommunikálnak,
melyek közül az egyiknek
az emlékezeti kódolásban (közvetlen útvonal),
a másiknak az emlékek
előhívásában lehet szerepe
A hippokampusz elhelyezkedése a fejben
(közvetett útvonal) egy új
(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG)
kutatás szerint.
az összessége. A nagy kérdés az,
A Massachusettsi Műszaki Egyehogy pontosan hol és hogyan jön- tem (MIT) kutatói a legkorszerűbb
nek létre az emléknyomok. Az technikák segítségével vizsgálták
egyedet érő ingereket különböző a közvetett útvonal emlékezésérzékszervek fogják fel, amelyek ben betöltött szerepét egereken. A
kivétel nélkül idegrendszeri struk- közvetett útvonal serkentő idegtúráknak adják tovább a keletkező sejtjei kifejeznek egy olyan gént,
ingerületet. Ez egyre magasabb amit a hippokampusz többi sejtje
rendű feldolgozási egységekhez nem. A gén módosításával a kutajut, és az így kialakuló idegsejt- tók elérték, hogy ezek a sejtek egy
aktivációs mintázat tekinthető az fényérzékeny ioncsatornát termelinger neurális reprezentációjának. jenek. Az ioncsatornák a kopoEbből a reprezentációból lehet nyába helyezett fényszál bekapemléknyom, ha a részét képe- csolására kinyíltak és hidrogénző neuronok közötti kapcsolatok ionokat eresztettek a sejtbe, ami
megerősödnek, összehangolódik a gátolta az ingerületvezetést. A
működésük. Az emléknyom újra- génmanipulált egerek emlékezetét
aktiválódása lehet az alapja az em- félelmi kondícionálási feladattal
lékek felidézésének.
tesztelték. Az állatot a tanulási fáA XX. században sorra fedez- zisban egy új ketrecbe helyezték,
ték fel az elképzelés idegrendsze- amiben elkerülhetetlen áramütés
ri alapjait. Először az idegsejtek érte, amire a rágcsálókra jellemző

ŐSLÉNYTAN

Az emléknyomok élete

burmanicum kullancs
(méretarány: 1 milliméter)
[FORRÁS: PEÑALVER ET AL. 2017]

Toll- és kullancsmaradványokat megőrző borostyán (méretarány: 5 milliméter)
[FORRÁS: PEÑALVER ET AL. 2017]

első kézből bizonyítják, hogy már
a dinoszauruszok életét is megkeserítették ezek a vérszívók.
Az élősködés az egyik legérdekesebb, ám sokak számára az egyik
legvisszataszítóbb jelenség az élővilágban. Gyakorisága ellenére a
mára kihalt élőlények esetében
viszonylag ritkán találhatjuk meg
nyomait. A dinoszauruszok idejéből ismerünk megkövült ürülékekben megőrződött féregpetéket, akárcsak borostyánba zárt
vérszívó légy- és szúnyogmaradványokat. Ezek mellett azonban
más parányok is bosszantották az
őshüllőket.
A Nature Communications szaklapban publikált borostyánzárványok a kréta időszak híres mianmari borostyánjai, a burmitok közül valók. A leletek közül az egyik
legérdekesebb egy fedőtoll, amelyen megfigyelhető az abba kapaszkodó kullancs (Cornupalpatum
burmanicum) is. Ez esetben valószínű, hogy az élősködő annak az
állatnak a tollával együtt ragadt
a gyantába, melynek vérével táplálkozott. Az ehhez hasonló közvetlen ökológiai kapcsolatra utaló
bizonyítékok rendkívül ritkák az
ősmaradványok körében. „A kullancsok rossz hírű vérszívó paraziták,
melyek fontos élettani hatással vannak nem csak a vad- és háziállatokra,
de az emberekre is. Ám eddig nem sokat tudtunk szerepükről a földtörténeti múltból” – mondta el Enrique
Peñalver, a tanulmány egyik szerzője, a Spanyol Geológiai Szolgálat munkatársa. A burmitban
292
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rejlő maradványok eddig ismeretlen történeteket mesélhetnek el a
tollas dinoszauruszok világából,
azokról a lényekről, melyek közül
a mai modern madarak is eredeztethetők. A tollnak a szerkezete,
melybe a kullancsok csimpaszkodtak, hasonlít ugyan a mai madarak
fedőtollaihoz, de pontosabb megállapítást nem tesz lehetővé. An�nyi viszont bizonyos, hogy a mai
értelemben emlegetett „modern”
madarak csak jóval később jelentek meg, ezért a borostyánba zárt
tollak valószínűleg inkább egy –
„még nem madár” – tollas dinoszauruszhoz tartoztak.
A kutatók további közvetett nyomokat is találtak a kullancsok kréta
időszaki ténykedésére. Egy másik
ősi kullancsfaj, a Deinocroton draculi
(azaz „Drakula szörnyű kullancsa”)
példányai is előkerültek a mianmari borostyánokból. Leleteik között
akadt olyan is, mely a mai fajokhoz hasonlóan az elfogyasztott vér
miatt jellegzetesen megdagadva
ragadt bele a borostyánba. A szituáció valamennyire emlékeztet a
Jurassic Parkból ismert alaptörténetre, amelyben a borostyánba ragadt
szúnyogból kivont vér segítségével
keltettek életre dinoszauruszokat
és más őslényeket. Bár a borostyán
remekül megőrzi a csapdába esett
testek alakját, ez a közeg sem véd
teljesen a kémiai átalakulásoktól.
A DNS-hez hasonló összetett molekulák csak nagyon rövid ideig
őrződnek meg, ezért a tudomány
jelenlegi állása szerint a filmbéli
megoldás nem lehetséges.

2018/10

Két Deinocroton draculi esetében
– további nagyítás mellett – az is
láthatóvá vált, hogy testükhöz egy
másik, jellemzően fészkekben elszaporodó élősködő lárvái és jól
határozható sörtéi voltak hozzátapadva. A kutatók ennek alapján
valószínűsítik, hogy ez a kullancs
is előfordulhatott az egykori fészkekben, a fiókákon élősködve.
A kullancsok láttán egy újabb érdekes lehetőség is felmerül. Bár közvetlen bizonyítékkal nem rendelkezünk,
valószínű, hogy hasonlóan mai rokonaikhoz, a dinoszauruszok idejében
élt vérszívó rovarok és kullancsok is
terjeszthettek betegségeket.
Az utóbbi évek őslénytani szenzációinak jelentős része szólt a borostyánok lenyűgöző zárványairól,
melyek sokszor informatívabbak
több másik, csak vázmaradványokból álló leletnél is. Ahogy a kutatók
figyelme egyre inkább a megkövült gyanták „mikrokozmosza”
felé fordul, további új meghökkentő felfedezések várhatók.
Forrás: Nature Communications
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A tollba kapaszkodó Cornupalpatum

Ózon

Minden a cianobaktériumokkal
kezdődött. Nagyjából 2,45 milliárd évvel ezelőtt történt,
hogy ezeknek az akkoriban
alig 200 millió éve létező sejtmagnélküli egysejtűeknek a
gátlástalan viselkedése végzetesen elrozsdálta a Földet, kipusztítva
ezzel számos kortársukat. Az oxidálás elől a légköri metán sem menekülhetett: szén-dioxiddá és vízzé
reagált el, amelyek egyike sem an�nyira jó üvegházgáz, mint a metán,
így a Föld hőmérséklete jelentősen
lecsökkent. Az egysejtűek történetének leghosszabb jégkorszaka vette
kezdetét, amely további tömeges fajkihaláshoz vezetett.

Ózontérkép a NASA Ozone Watch honlapjáról
(FORRÁS: NASA)

nem lett volna probléma, ha az ózon
egyenletesen oszlana el a világ minden pontja fölött. A Föld forgása
azonban mindenféle bonyodalmakat okoz. A légkör rétegei például
fizikai törvényeknek engedelmeskedve állandóan örvénylenek. Az
ózonréteg sem kivétel ez alól. A
NASA Ozone Watch (ózonfigyelő) honlapján ezt az örvénylést lehet
nyomon követni az északi és a déli
sarkpontok felől nézve.
Ózonlyukról akkor beszélünk, ha a
megfigyelt térségben a légköri ózon
mennyisége a normális 350 Dobson-

Prochlorococcus

egységről (DU) 150 alá csökken. A
déli féltekén az óceánok vannak
többségben, ami a szelek viselkedésén is meglátszik: az Antarktisz
körül nyugat-keleti irányba nagy
sebességgel áramló levegőt nincs,
ami akadályozza, mialatt körbeér. Ez, és még több másik tényező együttállása okozza időnként
az Antarktisz fölötti ózonréteg
átmeneti megfogyatkozását, amit
ózonlyukként ismerünk.
Az északi féltekén más tényezők
együttállása is szükséges hasonló
eseményhez és ez be is következett
február 12-én, amikor is Kanada
nyugati fele, Brit Columbia fölött, a megfigyelések kezdete óta
először, 200 DU alá süllyedt az
ózonszint. Február 18-ára visszaállt a lefedettség, azonban a közte
lévő néhány napban a terület lakosai,
nagyjából négy és fél millió ember,
a szokásosnál több UV-sugárzásnak
volt kitéve. Az UV-sugarak elől a
felhőzet nem nyújt menedéket, a
melanin annál inkább. Ez a bőrben lévő molekula a beérkező
UV-sugarakat szinte teljes mértékben elnyeli, amit igen jól tesz, mert
az UV sok szempontból veszélyes az
élő szervezetre nézve.
Az UV-ártalom jellegzetes nyomot
hagy a DNS-ben. A DNS négy „betűje” (A, C, T, G) közül két szomszédos T-t „összeköt” a betörő UVsugár, amellyel ez a két „betű” a sejt
számára olvashatatlanná válik. Ez
ellen van természetes javítómechanizmus, amely felfedezéséért Aziz
Sancar 2015-ben megosztott Nobel-díjat kapott. A javítás lényegében abból áll, hogy egy megfelelő
enzim észreveszi és kivágja a hibás
szakaszt, egy másik pedig kipótolja
a hiányt a párhuzamos DNS-szálon
lévő információ alapján. Amen�nyiben ezt a mutációt a sejt mégsem képes kijavítani, például mert
meghibásodik vagy túlterheltté
válik a javítórendszer, és ha minderre a sejt valamiért nem rituális
öngyilkossággal válaszolt, akkor a
téves információ öröklődik. Még
rosszabb esetben, több egyéb faktor
szerencsétlen együttállásának folyományaként, akár rák is kialakulhat.
Ami azt illeti, ez az UV-sugárzásra
jellemző mutációs nyom gyakran
fellelhető a bőr-, ajak-, fej-, nyak- és
szájráksejtek DNS-ében.
Ferenc K ata
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

De hát az élet él és élni akar: néhány egysejtű megmaradt azokon az elszigetelt területeken, ahol
nem érte őket sem a hideg, sem az
oxigén, míg a kevésbé szerencsés
sorstársaik helyébe a tömeggyilkos
cianobaktériumok evolváltak bele.
Ez utóbbi olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a mai napig őket tartják a világ legnépesebb mikroorganizmus-csoportjának. Gyakorlatilag
mindenhol ott vannak, és a szerepük
meghatározó. A legelterjedtebb óceáni képviselőjük a Prochlorococcus,
aki a melegebb vizek felsőbb rétegeit
kedveli, parányi genomjával és hatalmas kitartással a világóceánban
termelt oxigén 30-80 százalékát
állítja elő, attól függően, hogy épp
milyen napja van.
A cianobaktériumok tevékenységének melléktermékeként jelent meg az
ózonréteg is. Az ózonmolekulákból
álló pajzs hatékonyabban védi az élő
szervezeteket az UV-sugarak ellen,
mint addig bármi a Föld történetében, így büszkén jelenthetjük, hogy
bár az akkori élőlények nagy része
nyomtalanul eltűnt bolygónk felszínéről, a világ összességében egy élhetőbb hellyé vált. Egy időre. Aztán
megjelent az ember és nem sokkal
később megjelentek az ózonromboló
szintetikus gázok, így az ózon men�nyisége lecsökkent. Ami önmagában

AKI A VIRÁGOT SZERETI, ROSSZ NEM LEHET!

BEPORZÓK NAPJA

(FOTO: POTYÓ IMRE)

Idén március 10-én először „ünnepeljük” a beporzó állatokat a címbéli, nekik ajánlott jeles nappal.
Miért és hogyan került sor erre az aggodalmat tükröző lépésre?

É

letünket ma már nemigen A „növény” igen sokat sejtető szó, ha
tudjuk elképzelni szolgáltatások belegondolunk a jelentésébe, olyasmi,
nélkül. A megtermelt, elkészí- mint a „televény”. Valami, ami nő.
tett dolgokat valahogyan meg kell kap- Aki próbált megszabadulni orgonától,
nunk, erre szállító, árusító, esetenként akáctól, selyemkórótól, az megtapaszüzembe helyező, karbantartó szolgálta- talta, milyen életerő van a növény szó
tók vannak. Akad, akinek a haját, kör- mögött. Igen sokuk szaporodik vegetamét, tyúkszemét szolgáltatók tartják tív módon, gyökérsarjakkal, indákkal,
rendben, és elkészítik helyette az étele- gyöktörzsekkel, elhullajtott növényket is. Sokféle kulturális szolgáltatást darabkákkal. A vegetatív szaporodás
fogyasztunk: könyvet, színházat, mú- egyszerű, ám nem növeli a populáció
zeumot, filmet, koncertet stb. Mindeze- genetikai változatosságát, ami pedig a
környezet változásakor előnyös lehetne.
kért rendszerint fizetni kell.
Léteznek viszont olyan szolgáltatá- Erre az ivaros szaporodás a „megolsok, amelyeket természetesnek érzünk dás”, amikor különböző egyedek gene(ami azt illeti, természetesek is), és tikai anyaga keveredik az utódokban.
amelyeket el is várunk – persze ingyen. Virágos növények esetén a hím geneIlyen szolgáltatás a jó, tiszta, oxigénben tikai anyag a virágpornak nevezett
dús levegő (amelyet a zöld növények- szemcsékben jut át a magkezdeménynek is köszönhetünk), ilyen az ivóvíz re (nyitvatermők) vagy pedig a bibére,
(egyebek között baktériumok is segí- ahonnan pollentömlőt növesztve jut
tenek a víztisztításban). Ilyen
az üdítő élővilág kiránduláskor
Tavasszal a sokpettyes bundásbogárral tömve van az
és ilyen a termőtalaj is, amely
orgona, a gyöngyvessző (NÉMETH TAMÁS FELVÉTELE)
fenntartásában növények, állatok, gombák, baktériumok és
egyebek is részt vesznek, összefüggő, komplex rendszerben.
A szakemberek ma már
ökoszisztéma-szolgáltatásokról
beszélnek. Egyre többször van
velük baj. Nincsenek ingyen,
csak nem közvetlenül fizetjük
meg ezeknek az árát.
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a magkezdeményhez (zárvatermők).
A beporzódás, megporzódás nem más,
mint a virágpor átjutása, amit gyakran
állatok végeznek.
Az ökoszisztéma-szolgáltatások sorában sokáig nem kellett nagyon odafigyelni a beporzó szervezetek gondos,
aprólékos munkájára. Látszólag egyszerű feladatot végeznek anélkül, hogy
erre törekednének: a virágport (pollent) átjuttatják egyik virág porzójáról
a másik virág bibéjére, így lehetővé
teszik a megtermékenyülést, vagyis az
új növények magjához vezető fejlődési folyamat elkezdődik. Nem is mindig
van szükség a munkájukra. Sok növény
a szélre bízza ezt, például a kora tavas�szal virágport ontó mogyoró és nyír is.
Sok virágport kell termelniük, mert az
még jó szélirányban, megfelelő szélerősség mellett is véletlenszerűen jut
el egy másik növényhez, ráadásul éppen annak a bibéjére.
Szélbeporzásúak a fűfélék, így
a gabonaféléink is.
Trükkösen

Nagyjából akkortájt, amikor a
dinoszauruszok még virágkorukat élték, a jurában szinte robbanásszerűen fejlődésnek indultak
a zárvatermő virágos növények.
A megtermékenyüléshez vezető
folyamatnak sokféle változata

ról van szó. Van egy másik
„trükkje” is, amivel másfajta
szolgáltatást „fizet meg”, a
magok terjesztését: magvain
magas zsír-, fehérje- és cukortartalmú kis testecskék vannak, mely a hangyák tápláléka.
A hangyák hurcolják szét az
alacsonyan termő magvakat...
A zárvatermő növények
mellett a mi életünk is nagymértékben függ a beporzók
Talán a legszorgalmasabb beporzó a poszméh
tevékenységétől. Mennyi min(NÉMETH TAMÁS FELVÉTELE)
denre van szükségünk, amihez
elengedhetetlen a megporzás?
alakult ki a körükben. Ha egy virág Csak a hasunkra gondolva is, az élelmünk
megtermékenyülhet a saját virágporá- egyharmadához kell: hüvelyesek (bab,
tól (önbeporzás), akkor ott nagy segít- borsó, lencse, szója), zöldségek (paprika,
ségre nincs szükség. De legtöbbször paradicsom, uborka, tök), gyümölcsök
másik egyedről származó virágpor kell, (alma, körte, cseresznye, barack, narancs,
nem is egyetlen szem, hanem több is. banán, dinnye), olajos magvak (földimoA zárvatermők takarékosabbak voltak, gyoró, tökmag, napraforgómag), s akkor
kevés virágport termeltek, viszont még a körben ott vannak a sütés-főzés
mintha tudták volna, hogy a szol- során felhasznált növényi olajok is. Az
gáltatók megkérik a beporzás árát, emberiség egyik első édesítőszeréről, a
nektárt kínáltak a beporzásért cseré- mézről se feldkezzünk el, az is a beporzás
be. Más módon is igyekeztek a bepor- mellékterméke. Avagy megfordítva: a
zók figyelmét magukra felhívni: zöld házi méh (Apis mellifera) sok-sok viráglepelleveleikből szép lassan kialakul- ról gyűjtött nektárból tápanyagot készít,
tak a feltűnő, színes sziromlevelek, mézet, és ennek egy mellékterméke,
és messze szálló illattal is próbálták hogy virágról-virágra gyűjtögetve beporzást is végez. A gazdák szerint egyre
magukhoz csalogatni a segítőket.
Sokféle virág alakult ki, alakban is, fontosabb „melléktermék” ez, már-már
illatban is – még dögszagú is, az ilyet fontosabb, mint a méz maga.
kedvelő legyekhez igazodva. Az evoKik a szolgáltatók?
lúciós biológusok egyetértenek abban,
hogy az összetettebb, bonyolultabb A leggyakoribb beporzók a rovarok:
virágok (mint például a nektárt mélyen bogarak, legyek, poloskák, lepkék,
eldugva termelő, összeforrt szirmú csö- méhek. De ne csak a házi méhre gonves virágok vagy a különböző rovarokat doljunk, hanem sokkal inkább a méhalutánzó orchideák) a rájuk „szakosodott” katúak nagy csoportjába tartozó mintbeporzókkal együtt, közösen fejlődtek egy 20 000 fajra. Többnyire nem családolyanná, amilyennek ma láthatjuk őket. ban, hanem magánosan élő művészméNem csak rovarokról van szó. hekre, bányászméhekre és a házi méhnél
Németországban néhány éve egy majd- lazább szervezetben élő poszméhekre. A
nem 50 millió éves kövületet találtak: egy művészméhek nem véletlenül kapták
madarat, amelynek gyomrában rovarok ezt a nevet, elképesztő építőmesterek.
és virágporcsomók voltak. Feltételezik, Sok fajuk csövekbe, például löszfal vagy
hogy ez a madár már beporzást is vég- nádszál üregébe hord nektárt és virágzett. A virágról-virágra röppenő, hosszú port (melléktermék: a beporzás), belecsőrükkel a virágok mélyéről nektárt tojja tojását, és lefalazza a kis bölcsőt. A
szippantó kolibrik ugyanúgy elvégzik faliméhek (Osmia-fajok) sárral falaznak,
a beporzást, mint egyes denevérek, a szabóméhek (Megachile-fajok) levelekde még meztelencsiga által beporzott ből kiszabott kis kerek foltokkal. Igen
növény is van (legalábbis elterjedt véle- ám, de ilyenkor ott ólálkodnak közemény ez a magyar biológusok között, li rokonaik, a kakukkméhek, melyek
amit mostanában csigakutatók elkezd- igyekeznek saját petéjüket is becsemtek megkérdőjelezni). Az alacsonyan, pészni a bölcsőbe a lefalazás előtt. A
az avarszintben virágzó kapotnyak nevük alapján könnyű elképzelni, hogy
(Asarum europaeum) borsillatú virágá- mi történik, ha ez sikerül. A gyanútlan

faliméh vagy szabóméh újabb adag nektárt és virágport gyűjt, belepetézik, falaz,
majd újra és újra, amíg csak az üreg
meg nem telik az egymás mögött sorakozó kis bölcsőkkel. Következő tavasszal
visszafelé haladva kelnek ki egyesével
az utódok – vagy a kakukkméh-utódok. És ez csak egy példa volt a méhek
sokszínű világából. A később virágzó
gyümölcsfáink (ilyen az alma, a körte)
beporzásában legnagyobb szerepet betöltő bányászméhek (Andrena-fajok) a talajba
ásott üregekben alakítják ki az utódok
nektárral-virágporral teli bölcsőit.
A házi méh esetében precíz megfigyelések alapján kiszámolták, hogy egyetlen kilogramm méz létrehozásához a
méhek félmillió alkalommal repülnek
ki a kaptárból: amennyit repülnek,
azzal hétszer körülérnék a Földet.
Sárgafoltos zömökdíszbogár
(NÉMETH TAMÁS FELVÉTELE)

Ennek alapján fogalmat alkothatunk a
vadon élő és szintén nektárt, virágport
gyűjtő méhek szorgos munkájáról és
beporzó hatásáról. Ők a legfontosabb,
leghatékonyabb megporzók. Egy közleményben évi 46 000 milliárd forintra becsülték a Földön a beporzók által
elvégzett munkát.
Mi a baj velük?

Sokféle adat gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy a rovarok mennyisége csökken. Legutóbb egy, a Plos One
folyóiratban 2017 októberében közölt
tanulmány borzolta fel a kedélyeket.
Azt találták, hogy Németország 63
természetvédelmi területén 27 év
alatt a folyamatosan, sztenderd
módszerekkel fogott repülő rovarok biomasszája 76 százalékkal
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csökkent. Ennek következményei
vannak az ökoszisztémák (és ökoszisztéma-szolgáltatások) működését
illetően. Mezőgazdasági művelésbe
vont területeken a termésmennyiségek jól mutatják, hogy a beporzó
rovarok sem kivételek a csökkenés
alól. Többféle okát is feltételezik a
rovarok fogyásának.
A második világháború óta az egyre
iparszerűbb mezőgazdaság nem tud
meglenni a rovarölő szerek egyre
nagyobb mennyisége, hatékonysága
és sokfélesége nélkül. Egy évtizede
a neonikotinoidoknak nevezett vegyszercsalád bizonyult nagyon hatékonynak a rovarok elleni növényvédelemben – de ennek sajnos a
beporzók is kárát látják. A magokat
csávázzák a rovarölő szerrel, amely
elvetéskor bekerül a csíranövénybe,
és annak fejlődése során végig védelmet nyújt. Sőt, még a virágporban,
a nektárban is jelen van. A gyűjtögető rovarok körében akkor is galibát
okoz, ha koncentrációja nem éri el
a halálos szintet. Más vegyszerekkel
is találkoznak a beporzók. Így hát
nem csoda, ha egy amerikai felmérés
szerint a házi méhek maguk számára készített tápanyagának, a méhkenyérnek 73 százalékában találtak
krónikusan növényvédő szert (lásd
az ÉT 2017/21. számában – A szerk.).

Mesterségesen színezett SEM-fotó
különféle virágporszemekről

Nem kedveznek a virágporból élő
fajoknak a hatalmas monokultúrák sem.
Óriási területen azonos időben virágzik
minden egy-két hétig, azonban sem előtte, sem utána nincs táplálék. Ráadásul
a nagy táblák közepére be sem tudnak
repülni az általában kisebb mozgáskörzetű rovarok. Gyakorlattá vált, hogy iparszerűen szaporított, csomagolva árusított
vadméhekkel, poszméhekkel végeztetik
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a beporzást, nemcsak üvegházakban, hanem szabadföldön is (erről
Sárospataki Miklós beszélt a Beporzás kontra növényvédelem című
interjúban – ÉT 2017/30.).
Legújabban drónokkal kísérleteznek, hogy valahogyan pótolják a kieső beporzási szolgáltatásokat (egy ilyen eredményről az
ÉT a 2017/10. számában adott
hírt). De fenntartható ez? Gazdaságos lehet? Ha nem sikerül a
beporzók pusztulását megfékezni, a valódi, egészséges mézről
mindenképpen le kell mondanunk, és elfogadni a műmézet a művirág lakásdíszek mellé.
Az USA-ban 1997 óta működik a Beporzó Partnerség (Pollinator
Partnership) nevű szervezet. Több
mint 160 partner (kutatók, intézetek,
természetvédők, kormányzati szervek)
igyekszik segíteni a beporzók védelmét, a helyzet tudatosítását, és támogatni elsősorban a veszélyeztetett fajok
fennmaradását. Az Európai Unió idén
január óta dolgozik a saját, a beporzók
védelmére kialakítandó kezdeményezésén: EU Pollinator’s Initiative. Ez különösen aktuális, miután nagyobb balesetek, méhpusztulások után 2013-ban az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság
javaslatára több országban három évre
betiltották néhány neonikotinoid hatóanyagú rovarölő szer használatát. Ez
tavalyelőtt járt le.
Sokfelé nemcsak a gazdák, hanem
a jóérzésű lakosság is próbál segíteni a rovaroknak, a méheknek, a
beporzóknak. Orbán Zoltán például a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesületben már évek óta apostola
ennek a segítő tevékenységnek, de nincs
egyedül. Legújabban, társadalmi kezdeményezésre március 10-ét mint a
Beporzók napját „ünnepeljük”.
A kezdeményezés januári meghirdetése után azt hamarosan szakmailag és
elkölcsileg egyaránt támogatták pedagógusok, kutatók, civil szervezetek,
kutatóintézmények és a környezetért
felelős államtitkár is. Ehhez a naphoz
kapcsolódva az ország sok pontján
hívják fel a figyelmet a beporzókra,
amelyeknek oly sok szépséget köszönhetünk: az édes ízt, a virágos rét vagy
erdőalja és a virágzó gyümölcsfák üdítő
látványát, a gyümölcsöket, lekvárokat,
főzelékeket, salátákat, még a virágillatot
is. A rovarok tömegének ennél sokkal
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Házi méh gyermekláncfüvön –
alig látszik a sok rátapadt virágportól
(FOTÓ: GUÉRIN NICOLAS)

többet is köszönhetünk, például azt,
hogy nem kell olyan sokáig szagolnunk azt, amit viszont nem szeretnénk. Érdeklődők többet is megtudhatnak a www.beporzoknapja.hu honlapon vagy e természetvédelmi jeles nap
facebook-oldalán.
Tehet valamit az Olvasó is?

Hogyan tovább? A beporzókkal kapcsolatos gondokat egyetlen lakossági
figyelemfelkeltő nap nem oldja meg.
Mégis nagy segítséget jelent ezeknek a
számunkra fontos, hasznos, békés rovaroknak, ha akár egy kicsivel is hozzájárulunk a fennmaradásukhoz. Csak
néhány ötlet: őshonos cserepes virágot
ajándékozzunk vágott virág helyett, és
mondjuk is el, hogy miért. Ültessünk
virágokat, ahová csak lehet, lehetőleg rovarok által kedvelt növényeket.
Például a zsálya, orgona, nyári orgona, levendula és társaik, de még a
csalán is számos lepkének, bogárnak
tápnövénye… Neveljünk gondosan
rovarbarát kertsarkot, vállaljuk föl,
hogy a kert egyik része gondozatlannak látszik, pedig épphogy tudatosan gondozzuk, így kedvezünk az
egészséges életközösségek tagjainak.
Készítsünk rovartanyát: sok-sok üreget, zugot, rejtőzködőhelyet az elbúvó
vagy áttelelő rovarok számára.
Rovarbölcsőket is lehet létesíteni, legegyszerűbben egy marokra való nádszálból, amelyeket a művészméhek birtokba
vehetnek. Ezeket a tevékenységeket az
év minden más napján is végezhetjük.
Mondjuk el másoknak is – s ne csak
március 10-én –, hogy a rovarok nem
csupán csípnek, szúrnak, idegesítenek,
hanem érdekesek, csodaszépek is vannak köztük, és nélkülük nem lehetséges
az emberhez méltó életünk a Földön.
Vásárhelyi Tamás

COMMODUS CSÁSZÁR MEGGYILKOLÁSA

MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG
A hollywood-i filmipar gyakran áldozza fel a történelmi hűséget a látványosság és hatásvadászat
oltárán. Lenyűgöző tömegjeleneteivel és trükkfelvételeivel a Ridley Scott rendezte „Gladiátor” kétségtelenül a mozivászon elé szegezi a nézőt, ám sajnálatos módon elferdíti, sőt egyenesen meghamisítja a történelmet. Pedig ebben az esetben a valóság még a fikciónál is sokkal izgalmasabb.

A

z öt Oscar-díjjal jutalmazott
monumentális alkotás azon a
ponton érkezik el a katarzishoz, amikor a Russell Crowe által alakított Maximus a római amfiteátrumban összecsap a gyűlölt Commodus
császárral, és az éljenző nézők szeme
láttára leszúrja a vérszomjas zsarnokot.
De vajon mennyi az igazság ebből
a legendából?
A régmúlt eseményeinek igazságtartalmát a töredékes, sokszor részrehajló korabeli írások
fényében mindig szigorú forráskritikával kell szemlélnünk.
Commodus uralkodásáról kevés, bizonyítottan hitelesnek tekinthető beszámolóval rendelkezünk, ráadásul ezek egy része
is korábbi forrásokra támaszkodik. Ilyen volt például Eutropius
műve, vagy a Historia Augusta –
Császárok élete című életrajzgyűjtemény egyik szerzőjéé, Aelius
Lampridiusé is. Ő – már amen�nyiben valóban létezett – száz évvel Commodus uralkodása után
született, ám a tudomány mai állása szerint valószínűleg megbízható forrásokból dolgozott. Rajtuk kívül említést érdemel még
Sextus Aurelius Victor, aki
azonban szintén egy évszázaddal
később készítette a római császárokat számba vevő munkáját, Történelem dióhéjban címmel.
Voltak azonban olyanok is, akik saját bőrükön érezhették Commodus
uralkodásának következményeit. A
görög származású Héródianosz minden valószínűség szerint felszabadított rabszolga lehetett. A zsarnok
uralmát ugyan még gyermekként élte át, ám sok szóbeszédet hallhatott
annak cselekedeteiről. Fordulatos
cselekményekkel megtűzdelt művében
igen színesen, szinte regényszerűen

meséli el a római uralkodók viselt
dolgait. Ezeket a történeteket meseszerű epizódokkal szőtte át, amely
némi gyanakvásra ad okot, hogy
nem csak a történeti tényeket vette
alapul. Nem kizárt, hogy szárnyaló
fantáziáját is használhatta könyve
megírásához.

Commodus mellszobra

A szintén hellén Lucius Cassius Dio
körülbelül egykorú lehetett Com
modussal, akinek az uralkodása alatt
magas hivatalokat viselt, és még a
szenátusba is bejutott. Ismerve a császár gyanakvását az előkelők tekintetében, ő minden bizonnyal lojálisan viselkedett az udvari körökkel,
és fő művét (Róma története a Város
alapításától) is csak később írta meg.
Ebben azonban rendkívül kritikus
hangot ütött meg egykori „kenyéradó gazdájával” szemben, mintha
csak saját lelkiismeretét szerette volna helyre tenni.

Báránybőr a kandallóban

Abban minden történész egyetért,
hogy Commodust az úgynevezett
„rossz császárok” közé kell sorolnunk, akik léha viselkedésükkel, öncélú kegyetlenkedéseikkel, pazarló
életvitelükkel veszélyeztették a birodalom fennmaradását. Már apjának,
Marcus Aurelius filozófus-császárnak Kr.u. 180-ban bekövetkezett haláláról is sokan azt suttogták (köztük Dio), hogy a trón
után vágyakozó fiának keze is
benne lehetett. Erre ugyan nincs
bizonyíték, az azonban nem kérdés, hogy Commodus lelkiismeretfurdalás nélkül bárkit elsöpört az útjából, aki nem szolgálta
az érdekeit.
Dio szerint már kisgyermekként
sem cáfolt rá a személye körül szállingózó rémtörténetekre. Egyszer
úszómestere túlságosan forróra
melegítette fürdővizét, mire az ifjú megparancsolta, hogy vessék
kemencébe a szerencsétlent. A parancs végrehajtója leleményesen
egy báránybőrt hajított a tűzre,
hogy megtévessze a magáról megfeledkező kamaszt.
Commodus a hatalom megragadását követően rögtön szakított
apja hódító politikájával, és azonnal
megegyezett a markomannokkal,
hogy biztosítsa a birodalom északi határait. Ezt követően visszatért Rómába, hogy attól kezdve csak az élvezeteknek élhessen. Apja tehetséges tanácsadóit elbocsátotta, és csakis olyan
léhűtőkkel vette körül magát, akik ki
tudták elégíteni minden kéjvágyát, és
csak császáruk, valamint önmaguk
meggazdagodásával törődtek. Eszeveszett bordélyházi orgiák, féktelen zabálások töltötték ki mindennapjait, de
leginkább a cirkuszi játékok kötötték le
érdeklődését.
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Commodus márványportréja a római Musei
Capitoliniben. A császárt a megistenült

Legalábbis az arénában biztosan nem.
A saját családjára viszont jobban oda
kellett volna figyelnie!
Héródianosz szerint a drámát egy
presztízsharc robbantotta ki, amely
Commodus nővére Annia Lucilla, és
felesége Crispia között alakult ki
Kr.u. 182-ben. A két hölgyet ugyanis
egyaránt megillette az augusta cím,
és emiatt vita alakult ki közöttük,
hogy kit illet a második hely a templomban a császár mögött. Amikor
Commodus a szócsatát követően a
neje mellé állt, Lucilla bosszút forralt,
és összeesküvést szervezett ellene.
A tervbe beavatta a császár unokatestvérét, Marcus Ummidius Quad
ratust, aki Commodus halála esetén a
trónon is követte volna, és testőrparancsnokát, Paternus Tarrutenust is. A
merénylet végrehajtását ugyanakkor
Lucilla vejére, és egyben szeretőjére,
Claudius Pompeianus Quintianusra
bízták, aki Commodus bizalmasa

Commodus császár felesége, Crispia

Herkulesként ábrázolták.

Herkules az arénában

A gladiátorküzdelmekért sok császár rajongott. Claudiusnak olyan élvezetet
okozott a vesztes haláltusájának végignézése, hogy szinte sosem adott kegyelmet.
Néhány uralkodó – köztük Commodus,
aki a filmben ábrázolt karaktertől eltérően a kor divatjának megfelelően sűrű szakállat hordott, gyakran fel is lépett az arénában. Persze megfelelő óvintézkedések
mellett, ami annyit jelentett, hogy amikor állatokra vadászott, a fenevadaktól
egy mély árok védte. Állítólag vízilovak,
elefántok, zsiráfok, orrszarvúak, leopárdok százait mészárolta le. Egy alkalommal lenyakazott egy menekülő struccot,
majd felmutatta a véres fejet a nézőtéren
helyet foglaló szenátorok felé. Ezzel figyelmeztette őket, hogy mi vár rájuk, ha
ellenállnak akaratának.
Leginkább azonban a gladiátorküzdelmeket szerette. Sokszor egyenesen
az égből leereszkedő Herkulesként,
oroszlánbőrbe bújva jelent meg a porondon. Legtöbbször zárt sisakos, hos�szú pajzsú és rövid kardú (secutor) harcosként lépett fel, és különösen büszke
volt arra, hogy balkézzel is győzedelmeskedik felettük. De azt se feledjük,
hogy ellenfelei csak fakardokkal küzdhettek ellene! Életében állítólag mintegy 700 diadalt aratott, ám valójában
egyszer sem volt igazi életveszélyben.
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A császár nővérét, Lucillat ábrázoló pénzérme elő- és hátoldala

volt, és gyakran vett részt az általa
szervezett orgiákon is. Ezért senki sem
gyanakodhatott rá.
Ajándék tőrnek…

A merénylet ekövetésére kijelölt napon a fiatalember az amfiteátrum
sötét és szűk átjárójában állt lesben,
togája alá rejtett fegyverrel. Amikor
a császár belépett a folyosóra, a merénylő hirtelen eléje ugrott, és tőrét
magasra tartva hosszas szónoklatba
kezdett Commodus bűneiről. Aztán
„Ezt a tőrt a szenátus küldi neked!” –
felkiáltással éppen lesújtani készült,
de a meghökkent zsarnok testőrsége
végre észbe kapott, s lefegyverezték
az ostoba támadót. A merényletben

2018/10

résztvevőket felkutatták és kivégezték, Lucillát pedig Caprira száműzték. Később vele is végeztek.
A gyilkossági kísérlet meggyőzte
Commodust arról, hogy a szenátus
tagjaiban nem bízhat. Lépten-nyomon megalázta, üldözte őket, vagyonukat pedig elkobozta. A történtek hatására nem szívesen lépett
többé a nyilvánosság elé. Tigidius
Perennis személyében még egy védelmi minisztert is kinevezett, akinek egyetlen dolga az volt, hogy
urát akár az élete árán is megvédje a
merénylőktől. Ha egy küldött érkezett hozzá, addig nem engedték a
színe elé, amíg alaposan meg nem motozták az illetőt.

185-ben aztán maga Perennis készített elő egy összeesküvést Commodus
ellen, de egy Britanniából érkezett katonai küldöttség beárulta őt a császárnál, aki saját testőreit utasította, hogy
végezzenek a hűtlen hivatalnokkal.
Egy évvel később Galliában egy
Maternus nevű katonaszökevény vezetése
alatt fellázadt egy légió, a római hadsereg
azonban elnyomta a felkelést. A lázadó elmenekült ugyan, de néhány társával titok-

ne hozzon szégyent a császári címre. A
lány ezt követően mindent elmondott
Quintus Aemilius Laetusnak, a testőrgárda parancsnokának, és egyiptomi származású udvari kamarásának, Eclectusnak
is, akik szintén megpróbálták visszatartani a császárt a tervétől. A kérdőre vont
Commodust úgy feldühítette ez az engedetlenség, hogy rögtön elbocsátotta őket a
színe elől, majd Marciával együtt az ő nevüket is felírta a kivégzendők listájára.

császár „nyugalmát”. Ő aludt is egy keveset, ám valószínűleg a méreg hatására hirtelen felébredt, és öklendezni, majd hányni kezdett. Valószínűleg felmerült benne
a gyanú, hogy megmérgezhették, mert
fenyegetőzni kezdett, hogy mindenkit
kivégeztet a palotában. A megrökönyödött zendülők azonban hamar feltalálták
magukat. Megkeresték Commodus
edzőpartnerét és masszőrét, Narcissust,
akinek valószínűleg azt hazudták, hogy ő

A Forum Romanum rekonstrukciója. A rajz a Kr. u. III. század elejének
állapotát mutatja, Commodus uralkodás után körülbelül 20–30 évvel.

ban Rómába utazott azzal a céllal, hogy az
istenek anyjának tiszteletére tartott körmenet alkalmával meggyilkolják a császárt. A praetoránusok egyenruháját öltötték volna magukra, hogy elvegyülhessenek közöttük, ám mielőtt cselekedhetett
volna, valaki elárulta a tervüket. Maternust
és társait elfogták és kivégezték.
Időközben Commoduson az őrület
jelei kezdtek mutatkozni, és számolatlanul küldte vérpadra vélt vagy valós
ellenségeit. Motilenus testőrparancsnokot például mérgezett fügével küldte a
másvilágra, de még leghűségesebb bizalmasait sem kímélte. Állítólag még
egy feketelistát is készített magának,
amelyre mindig felírta azok neveit,
akiket másnap ki akart végeztetni.
Féktelen viselkedése sokakat meggyőzött arról, hogy túl sokáig már nem lehet tűrni a zsarnok önkényeskedését.
Óvakodj a masszőrtől!

Héródianosz beszámolója szerint a 192.
esztendő utolsó napján Commodus úgy
döntött, hogy a római újévet ezúttal nem
a hagyományos módon, azaz a palotájából a nép elé kiállva köszönti, hanem a
gladiátorok laktanyájában, a többi gladiátor között. Tervét elárulta kedvenc ágyasának, Marciának, aki hiába könyörgött
neki, hogy ne viselkedjen ilyen esztelenül,

Ezt követően a palota
fürdőjébe indult, írótábláját pedig a heverőjén hagyta. Történetesen arra tévedt egy
Philcommodus nevű
kisfiú – akit a császár
szégyenteljes szexuális
játékaihoz használt –,
aki felkapta azt, hogy
játsszon vele. A folyosón
azonban összefutott
Marciával, aki kíváncsian nézte meg, hogy a
gyermek mit rejteget a
háta mögött. Amikor beleolvasott az iratba, riadtan fedezte fel benne a saját, és a
barátai nevét. Héródianosz szerint ekkor
így kiáltott fel: „Hát ezt érdemlem a szeretetért és kedvességemért, amelyet rád pazaroltam?” Azonnal értesítette Laetust és
Eclectust, akik meggyőzték arról, hogy
rögtön cselekedniük kell, mielőtt a császár
lecsaphatna rájuk.
Amikor Commodus befejezte a fürdőzést, Marcia tálcán vitte eléje a szokásos
délutáni „jó illatú” borát, amelybe előtte
természetesen beleszórta az erős mérget.
A császár gyanútlanul, jóízűen elfogyasztotta, majd miután elálmosodott, pihenni
tért. Eclectus és Marcia ekkor haza küldte
az udvaroncokat, hogy így biztosítsák a

Commodus halála

is feketelistára került, és rávették, hogy végezzen az uralkodóval. Aurelius Victor
szerint a palota orvosa vezette az összeesküvést, és ő is ment el a tornacsarnokba
Narcissusért. A hatalmas termetű ázsiai
erőművész ezután belépett a császár hálókamrájába, „gyakorlott mozdulattal” átkarolta a nyakát, és megfojtotta. A tetemet aztán szőnyegbe csavarva csempészték ki a palotából. A másnap kiadott hivatalos jelentés szerint degeszre zabálta
magát, s álmában megfulladt. A szenátus
azt követelte, hogy testét horgokkal húzzák végig Róma utcáin, és vessék a Tiberis folyóba, azonban utódja, Pertinax
megakadályozta ezt a megszégyenítést.
Hegedüs Péter
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I N T E R J Ú V I C S I K L Á R Á VA L

Nemcsak a szemünk árul el sok mindent rólunk, hanem a
hangunk is. Vicsi Klára, a BME Távközlési és Média
informatikai Tanszék Beszédakusztikai Laboratóriumának
vezetője

csoportjával

az

beszédet

kutatja.

Nemzetközi viszonylatban is jelentős eredményeik szerint
a depresszióra, a Parkinson-kórra és több más fizikai, illetve
mentális betegségre lehet idejekorán következtetni – csu
pán a hang megváltozásából. A vele folytatott beszélgetés
ből az is kiderül, hogy módszerük fontos eszköz lehet a fenti
betegségek megelőzésében.

– Ez a program az űrben kezdődött?
– Majdnem. A munka az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásával kezdődött. A Déli-sarkon, a Concordia Kutatóállomáson dolgozók felvett hangját vizsgáltuk. Ez az Antarktiszon különösen fontos probléma, mert a fél
éves éjszakában egy hónapig teljes sötétség uralkodik, így nem csoda,
hogy a kutatóknál különösen magas a
depresszió kockázata. Mi a laboratóriumunkban olyan automatikus
rendszert fejlesztettünk, amivel
egy beszédmintából megállapítható, hogy a beszélő depressziós-e
és, ha igen, milyen fokú depresszióban szenved.
– A kiválasztásnál nem lehetett kiszűrni az erre való hajlamot?
– Komoly pszichológiai teszten
vesznek részt a jelentkezők és volt
olyan év, hogy mindenkit egészségesnek találtak, a másik évben viszont sokan nem voltak alkalmasak
a munkára. Persze nagyon sok múlik a vezetőn, ha ébren tartja a csapatszellemet és időben felrázza őket. Mindenesetre egy éves turnusok vannak,
és akik voltak már, nem igazán mennek vissza. Mi négyévnyi anyagot dolgoztunk fel és minden esztendőben
300
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mások voltak a résztvevők. Módszerünkkel – és az ESA támogatásával
– az an-tarktiszi kutatók lelkiállapotát szerettük volna felmérni, de az
eljárás kinőtte magát.
– Ön hogy került ebbe a témába?
– A Concordia kutatóprogramba
egy pályázat révén kerültünk, az
MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet munkatársaival együtt dolgoztunk. Maga a

beszédakusztika az egyetem harmadévében keltette fel a figyelmemet. Talán azért, mert úgy éreztem,
nagyon feljövőben van ez a terület,
sok-sok érdekes kérdést találni benne. És fontos volt Tarnóczi Tamás
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professzor hatása is, aki az ultrahangtól a teremakusztikáig az akusztika
szinte minden ágában jelentős eredményeket ért el.
– Milyen okai vannak a beszédhang
elváltozásának?
– Ha a hangképző szervekben, például a hangszalagon vagy a rezonátorüregekben a normálistól eltérő fiziológiai változás lép fel, az jelentkezik a
hangon is. Mi a normálistól eltérő
rezgési paramétereket vizsgáljuk.
Ehhez először adatbázist kellett
létrehozni, amihez az adatokat az
Országos Onkológiai Intézetben
gyűjtöttük össze. 152 gégészeti patológiás és ugyanennyi egészséges
hangú személy hangját rögzítettük ugyanolyan koreloszlásban és
ma már 94 százalékos biztonsággal tudjuk megkülönböztetni az
egészségest a kórostól, sőt modell
alapján regressziós számítással
meg tudjuk becsülni azt is, hogy
mennyire súlyos a változás.
Vizsgáljuk a pszichológiai elváltozásokat is. Ennek az az alapja, hogy a
hangképző szervvel beszélünk, de azt
irányítani is kell. Az agy vezérli, és ha
itt van baj, akkor az tükröződik a beszédben is, mert a vezérlés nem lesz

tökéletes. A beszéd akadozóvá válik,
más lesz a dinamikája, egy csomó
minden megváltozik.
– Számít-e, hogy mitől jött létre a depresszió?
– Nem csak külső körülményektől jöhet létre, okozhatja az is, hogy a szervezetben felborul a biológiai egyensúly. Azonban, ha már kialakult, akkor a hatása ugyanaz – mármint a beszédre. Az ezzel kapcsolatos adatbázist
a Semmelweis Egyetemen gyűjtöttük
össze, egyetemi és PhD-hallgatók segítségével. A depresszió detektálásának pontossága 88 százalék volt.
Érzelemfelismeréssel is foglalkozunk. Ha csak telefonon beszélünk
valakivel, akkor is felismerjük, hogy
ideges vagy jó kedve van, pedig nem
is látjuk és csak a hangja alapján ítéljük meg. Ezt a rendszernek is fel kell
ismernie. Vizsgáltuk az alkoholos befolyásoltságot is. Az adatbázist elég
könnyű volt létrehozni és a beszédhang alapján nagyon jól kimutatható,
hogy ki milyen állapotban van.
– A Parkinson-kór megjelenését mi
alapján tudják kimutatni?
– Nagyon fontos terület, mert olyan
komoly idegrendszeri betegségről van
szó, amit nem lehet gyógyítani, de
szinten tartható. Ezért rendkívül fontos, hogy korán fölismerjék! Ilyenkor
az agy, vagyis a mozgásszerv irányító
része sérül, és ne felejtsük el, hogy a
beszéd is mozgás. Ezt is irányítani kell,
mint a kart, csak sokkal finomabban,
gondoljunk csak az artikulációra.
Vannak orvosok, akik azt mondják,
leginkább a hangon jelenik meg először a Parkinson-kór jele, mert ez a

legfinomabb, legérzékenyebb rész.
Ebben a kutatásban is 88 százalék körül van a felismerés pontossága.
– Azt olvastam valahol, hogy csak egy
mikrofon, és a megfelelő algoritmus
kell ahhoz, hogy a páciens hangjából
a rendszer „kihallja” a fizikai és lelki
problémákat. Ez ilyen egyszerű?
– Azért nem egészen, hiszen ki kellett
fejleszteni ezt a rendszert, amihez tudni
kell a beszédhang fizikáját, ismerni kell
a pszichológiát, és persze az orvosi, biológiai részét és szükség van a mérnöki
ismeretekre is. A kutatásunk abból az
alapelvből indult ki, hogy ha a változás
látható és hallható, akkor mérhetőnek is
kell lennie. Az egyszerűség inkább már
a használatot jelenti. A rendszer úgy
működik, hogy a beteg leül egy mikrofon elé, és felolvassa A szél és a Nap című mesét. Vizsgáljuk a hangfrekvencia-összetevők ingadozásait, a dallammenetet, az alapfrekvencia és intenzitás
dinamikájának változását. A felvételeket összevetjük a kontrollcsoport által
felolvasott szövegekkel, elemezve a felsorolt paraméterek változásait, illetve a
paraméterek statisztikai eloszlásait.
– Feleki László szerint „Nincs két
egyforma ember, sőt egy sincs!”
Változik az ember. Megnősül vagy
férjhez megy, munkahelyet vált, több
vagy másfajta tudása van, öregszik stb.
Lehet-e ezeket követni a beszédben is?
– Persze. Csináltunk követéses vizsgálatokat, idősebbekkel, fiatalokkal meghatározott időközönként és néztük,
hogyan változnak meg ezek a paraméterek. Ez a program 5-6 éve folyik, ha
az érzelemkutatást is belevesszük, akkor már 10 éve.

– Az már nem kevés idő, de hogy látják
az eljárás jövőjét? Milyen lehetőségei
vannak a gyakorlati alkalmazásban?
– Szerintünk nagy lehetőség lenne a
gyógyításban. Minden körzeti orvosnál kellene lennie egy ilyen szoftvernek, hogy a munkájukat segítse. Bejön a beteg, elmond öt mondatot, tehát a „vizsgálat” fájdalommentes és
gyors. A gép pedig becslést ad arra,
hogy a beteg hangja egészséges-e
vagy sem. Ha nem, akkor gégészetre,
pszichiátriára vagy neurológushoz
kellene inkább mennie. Persze a kapott eredmény nem abszolút diagnosztika de az orvos így időben továbbküldheti a beteget oda, ahova
kell. Az egészségnél mindig a megelőzés a legfontosabb, vagy a már kialakult betegségeknél, mint a már
említett Parkinson-kór, a minél korábbi felismerés, ami javítja a kezelés
lehetőségeit. De lehetne automatikusan követni például azt egy depressziós betegnél, hogy mennyire javul az
állapota attól az orvosságtól, attól a
terápiától, amit alkalmaznak.
A lehetőség nemzetközi szinten is
adott. A szél és a Nap meséje éppen
azért érdekes, mert minden fontosabb nyelvre lefordították úgy, hogy
a hangzóeloszlás megfeleljen az
adott nyelv hangzóstatisztikájának.
Németül már teszteltük, és számunkra is meglepően jó volt az
egyezés a magyar eredményekkel.
Most ott tartunk, hogy tovább szeretnénk fejleszteni a nyelvfüggetlenséget, ehhez azonban még több nyelven kellene tesztelést lefolytatni.
T rupka Zoltán
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

EGY SZEGEDI TAKÁCSLEGÉNY
MINTAKÖNYVE

N

agy Mátyás szegedi takácslegény a szövés mesterségét Szabadkán
(régi nevén Máriatrésen) tanulta ki, majd ezt követően Szegeden telepedett le. Mintakönyvét ifjúkorában, 1798-ban kezdte el rajzolni, és
ebbe gyűjtötte a vándorlása során látott mintákat is. A mintakönyv első címoldala Nagy Mátyás díszes tulajdonosi bejegyzését tartalmazza, keretezett vers
formájában: „Ezen kis könyv Nagy Mátyásé/Legények közt egy Takátsé…..”
A könyv első oldalain négyzethálóba rajzolt figurális minták sorakoznak
pelikános, csillagos, kétfejű sasos motívumokkal, a többi oldalon damasztszövéshez alkalmas geometrikus minták vannak összegyűjtve. A
második felében Nagy Mátyás életének fontosabb eseményeit jegyezte

A Néprajzi Múzeum takácsmintakönyvei és mintalapjai a XVIII–XIX. században a köznép számára dolgozó takácsok mintakincsének fontos írásos forrásai. A céhes takácslegények vándorlása következtében különböző területekről előkerülő könyvekben nagyon hasonló szőttesminták
találhatók. Ezek egységes elterjedéséhez az is hozzájárult, hogy a rajzkészséget kívánó iparágakban, például a takácsoknál is a rajziskola elvégzése nélkül nem szabadulhatott fel a legény. A céhrendszer idejében a takácsok két nagyobb rendre oszlottak: hímes takácsok (magyar takács), illetve sávolyos takácsok (német takács). A hímes takácsok sima szőtteseket és hímes vásznakat készítettek, a sávolyos
takácsok inkább damasztterítőket, finomabb vásznakat szőttek, főleg

(MONTÁZS SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELEIBŐL)

fel; családalapítását, gyermekei nevét, születési és megkeresztelési
idejét, csillagjegyüket. Így derül ki, hogy 1802-ben, 25 éves korában házasodott meg, felesége Szüts Ágynyis 18 éves volt. Tíz gyermekük született, négy fiú és hat leány. Szegeden 1829-ben esküdtté választották,
s 1858-ban, 81 éves korában halt meg. A mesterséget fia, Nagy Mihály
folytatta tovább, az elkezdett családi krónika az ő bejegyzéseit is tartalmazza. A mintakönyv szöveges része a takácsmester iskolázottságára
vall, hiszen a tolvajakasztásokra vonatkozó bejegyzések mellett világi dalszövegek és Szeged városára vonatkozó történelmi események is helyet
kaptak. A mintakönyv tartalmaz egy beragasztott „remekrajzot” is, ami
igazolja a Mária Terézia által bevezetett kötelező rajziskola elvégzését.
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lenfonalból. Az eredetileg városi igényeket kiszolgáló takácsmesterséget a XIX. század közepére a gyáripari termékek elterjedése következtében már csak a paraszti vásárlók tartották fenn.
Nagy Mátyás mintakönyve még őrzi a takácsmesterség régi stílusú
mintakincsét, a XVII–XVIII. századi figurális mintákat, melyek a korábbi
európai nyomtatott mintakönyvekből kerültek ki. A XX. század elején a
céhes keretek megszűnésével fellendülő női paraszti szövés részben
átvette a céhes takácsszőttesek mintakincsét, sőt tovább gazdagította
és színesítette is azokat, elsősorban aprólékos csillagos, rózsás, szegfűs, makkos, indás és asztallábas csíkmintákkal.

Tasnádi Zsuzsanna

Z Ö L D M Ó D S Z E R E K K E L A B I O L Ó G I A I L A G A K T Í V A N YA G O K É R T

EGY ÉRTÉKES VEGYÜLETCSALÁD ELŐÁLLÍTÁSA
Manapság a vegyiparban rengeteg kritériumnak kell megfelelni. Ide tartoznak elsősorban a biztonságtechnikai és környezetvédelmi megfontolások, a hulladékkezelés, de sokszor nem mellékes szempont a gyártáshoz felhasznált reagensek ára sem. Ezek mellett természetesen az sem mindegy, hogy
mi kerül ki a „boszorkánykonyhából”: az első és legfontosabb kérdés arra irányul, hogy mire lehet
alkalmazni az előállított vegyületeket.

G

ondoljunk csak a mosó- és
tisztálkodószerekre, kozmetikumokra, papíripari cikkekre és növényvédő szerekre, melyek mind-mind a vegyipar termékei, és melyeket nap mint nap előszeretettel használunk. A finomkémia-ipar
csúcsát a gyógyszermolekulák jelentik, ezeknek az előállítása igényli a
legtöbb ráfordítást és a
legszigorúbb hatósági
követelmények betartását. A gyógyszeriparban, ha egy molekula
nem mutat biológiai aktivitást, már az első rostán kiesik.

gyógyszerek, emellett a csontáttétet
képző daganatok megelőzésére és
kezelésére is alkalmasak.
A következőkben bemutatkozó
foszfortartalmú vegyületcsalád központi tagjai az α-hidroxifoszfonátok,
melyek jelentősége szintén biológiai
aktivitásukban rejlik. A szakirodalomban a legtöbbször antibiotikum-

A foszfor biológiai
jelentősége

A minket körülvevő
bioaktív vegyületek között rengeteg foszfortartalmú hatóanyag is
megtalálható. Ide sorolható számos növény
védőszer, melyek közül
a triklórfont sokáig alkalmazták rovarirtóként. A szerves foszforvegyületek népes családjában jó néhány
gyógyszerhatóanyag is megtalálható. Idetartozik az adefovir és
cidofovir, amelyek vírus elleni szerek, de akad köztük antibiotikum is.
A ciklofoszfamid kemoterápiás szer
2013-ban szerepelt az Egészségügyi
Világszervezet (World Health Organization, WHO) legfontosabb
gyógyszereket felsorakoztató listáján.
A dronsavak és dronátok elsősorban
csontritkulás kezelésére használt

Bioaktív foszforvegyületek

ként említik őket, egyes képviselők
Gram-pozitív (Staphylococcus aureus,
Bacillus megtesium-I) és Gramnegatív (E. Coli, Salmonella typhi,
Proteus vulgaris) baktériumok ellen is
hatásosnak bizonyultak. Gombaölő
(fungicid) tulajdonságukat is leírták,
melyet Candida albicans és Aspergillus
niger törzseken teszteltek. E vegyületek sokrétű alkalmazhatóságát mutatja, hogy antioxidánsként is ismertek,

azaz képesek megkötni a sokszor
csak szabad gyökökként említett
rendkívül reaktív káros oxidatív
gyököket. Azt az állapotot, amikor a
szervezet egyensúlya eltolódik a reaktív oxigénvegyületek keletkezésének irányába, oxidatív stressznek
nevezzük, melynek következtében a
szövetek sérülhetnek, sőt ez az álla-

pot akár a rákos megbetegedések kialakulásának kockázatát is
növelhetik. A mérésekhez, melyek során
megg yő ző dtek az
α-hidroxifoszfonátok
gyökfogó hatásáról,
referenc i aként eg y
mindenki által ismert
antioxidánst, a C-vitamint alkalmazták.
A kísérletek azt mutatták, hogy néhány
vizsgált származék a
C-vitaminnál is erősebb antioxidáns tulajdonsággal
rendelkezik.
Zöldkémiai megfontolások

Biológiai aktivitásuknak köszönhetően az α-hidroxifoszfonátok egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek, így gazdaságos és környezetkímélő előállításuk kulcsfontosságú
kérdés. A bevezetőben említett
környezetvédelmi megfontolásokat
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figyelembe véve, a szaktük, hogy a reakció lejátirodalomban egyre nöszódása után, amennyiben
vekvő tendenciát mutat
egy kicsapó oldószert adaa törekvés a „zöld” meggolunk a reakcióelegyhez,
oldásokra. A zöldkémia
a termék kiváló tisztaságtörvényei értelmében a
gal kikristályosodik, és
szintézis útvonalát úgy
egy egyszerű szűréssel kikell megválasztani, hogy
nyerhető. Így az oldószermár a vegyület felépítéfelhasználás csupán néséhez használt kiindulási
hány milliliter, míg a
építőkövek se legyenek
klasszikus tisztítási eljáráaz egészségre károsak,
soknál ez a mennyiség a
illetve csak a környezeliteres nagyságrendet is eltünkre veszélytelen terérheti.
mékek hozhatók forgalomba. A gyártáshoz felKristályszerkezetek
használt segédanyagok,
Az α-h idroxi foszfonát
oldószerek mennyiségéα-hidroxifoszfonátok és a belőlük származtatható családfa
kristályokat egykristály
nek minimalizálását szinröntgendiffrakciós (XRD)
tén szem előtt kell tartamérésekkel vizsgáltuk.
ni. A zöldkémia egyik mérőszáma tűztük ki egy olyan eljárás kidolgozá- Ez egy szerkezet-meghatározásra alaz atomhatékonyság, ami azt mu- sát α-hidroxifoszfonátok előállításá- kalmas módszer, mely lehetővé teszi
tatja meg, hogy a kiindulási anya- ra, ami nem csak az előállítás körül- az adott molekula térbeli elrendezőgok atomjai milyen mértékben ményeinek megválasztására helyezi a désének feltérképezését, és a moleépülnek be a keletkező termékbe. A hangsúlyt, hanem a feldolgozás oldó- kulák között fellépő kölcsönhatászintézis során eltávozó csoportok, szerigényének minimalizálását is sokra is enged következtetni. Érdevagyis a termékben nem megjele- szem előtt tartja. Az általunk kidol- kesség, hogy az általunk előállított
nő komponensek, ballasztot jelen- gozott módszer szerint, az előállítás vegyületek között van olyan, melytenek, ami a környezetet terheli. során alkalmazunk ugyan oldószert nek rácspontjaiban a molekulák páAz α-hidroxifoszfonátok előállítása kis mennyiségben, azonban észrevet- rokba rendeződnek, míg más, habenzaldehidből és dialkilsonló származékok esetéfoszfitokból kiindulva ilyen A ZÖLDKÉMIA 12 ALAPELVE
ben láncok alakulnak ki,
szempontból nagyon kedvemelyeket másodlagos kéző. Az atomhatékonyság 1. Jobb megelőzni a hulladék keletkezését, mint keletkezése után miai kötőerők (H-hidak)
100 százalék, mivel a kiin- kezelni.
tartanak össze. Azt a jelendulási anyagok minden
séget, mikor egy adott ve2. Szintézisek tervezésénél törekedni kell a kiindulási anyagok maatomja hasznosul. A szak- ximális felhasználására (nagyobb atomhatékonyságra).
gyület többféle kristályirodalomban – a zöldkémia
szerkezettel is előfordul3. Lehetőség szerint már a szintézisek tervezésénél olyan reakciótérnyerésével karöltve – kat célszerű választani, melyekben az alkalmazott és a keletkező hat, polimorfiának nevezegyre több cikk jelenik meg, anyagok nem mérgező hatásúak és a természetes környezetre nem zük. A különböző polimorf
melyben ezt a reakciót oldó- ártalmasak.
módosulatok akár biológiszer nélkül, enyhe körülméai aktivitásukban is eltérő4. A kémiai termékek tervezésénél törekedni kell arra, hogy a ternyek között valósítják meg. mékekkel szembeni elvárások teljesítése mellett mérgező hatásuk ek lehetnek.
Habár ez összecseng a zöld- minél kisebb mértékű legyen.
Az α-hidroxifoszfonátok
kémia alaptörvényeivel, arra
nemcsak önmagukban mu5. A segédanyagok használatát minimalizálni kell, s amennyiben
is gondolni kell, hogy a re- szükséges, ezek „zöldek” legyenek.
tatnak biológiai aktivitást, a
akcióelegyből a terméket
belőlük képzett származé6. Az energiafelhasználás csökkentésére kell törekedni.
valamilyen módon kinyerkok szintén sokoldalúan
7. Megújuló nyersanyagokból válasszunk vegyipari alapanyagokat.
jük és a megfelelő minőséalkalmazható vegyületek.
8. A felesleges származékképzést kerülni kell.
gűre tisztítsuk. Fontos tudSzabad OH-csoportjuk ré9. Reagensek helyett szelektív katalizátorok alkalmazását kell elővén könnyen reakcióba vini, ezeknek a feldolgozási térbe helyezni.
lépéseknek sokszor nagyobb
hetők, például egy egyszerű
10. A kémiai termékeket úgy kell megtervezni, hogy használatuk
az oldószerigénye, mint végeztével ne maradjanak a környezetben, és bomlásuk környezetre szubsztitúciós reakcióval
α-aminofoszfonátok képezamit az előállítás során fel- ártalmatlan termékek képződéséhez vezessen.
használunk.
hetők belőlük. Ha megvizs11. Új és érzékeny analitikai módszereket kell használni a vegyipaA Budapesti Műszaki és ri folyamatok in situ ellenőrzésére, hogy a veszélyes anyagok kelet- gáljuk az α-aminofoszfoná
tok szerkezetét, könnyen
Gazdaságtudományi Egyetem kezését idejében észleljük.
Vegyészmérnöki és Biomérnöki
felfedezhetjük a hasonlósá12. A vegyipari folyamatokban olyan anyagokat kell használni,
got az α-aminosavakkal. Az
Karának Szerves Kémia és amelyek csökkentik a vegyipari balesetek valószínűségét.
aminosavakat mindenki
Technológia Tanszékén célul
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Mikroszkóppal készült fényképek és röntgenfelvételek az α-hidroxifoszfonát-kristályokról

ismeri mint a fehérjék építőköveit,
nem meglepetés, hogy az α-amino
foszfonátok szintén bioaktívak.
Néhány képviselőjük bizonyos rákos
sejtvonalak ellen bizonyult hatásosnak, de vannak köztük enzim
(szerin-proteáz)-inhibitorok, antibiotikumok és vírusellenes szerek is.
Szintézis mikrohullámmal

Az α-aminofoszfonátok előállítására
egy újszerű aktiválási módot alkalmaztunk, a mikrohullámú (MW)
besugárzást. A MW-reaktorok a
konyhai mikrosütők elvén működnek, és csaknem két évtizede alkalmazzák őket szerves kémiai szintézisek megvalósítására. A mikrohullám
olyan elektromágneses hullám, melynek hullámhossza 1 centiméter és
1 méter közé esik, mely frekvenciában a 300 megahertz és 30 gigahertz
közé eső tartományt jelenti. A mikrohullámú besugárzás alkalmazása a
2000-es évek elejétől egyre inkább
elterjedt a szerves kémiában, melynek oka, hogy bizonyos reakciók lejátszódását nagyban megkönnyítheti.
Ez azzal magyarázható, hogy a reakcióedényben elhelyezett komponensek a mikrohullámokkal kölcsönhatásba lépnek, ennek hatására pedig
mozogni kezdenek és egymásnak
ütköznek, hőt termelnek. A reakcióelegyben lokális túlmelegedési
pontok jönnek létre, melyeken akár
50 Celsius-fokkal is magasabb lehet a
hőmérséklet, mint a reakcióelegy fő

α-aminofoszfonátok és α-aminosavak
szerkezeti hasonlósága

tömegének (többi részének) a hőmérséklete. Ennek következtében a mikrohullámú reaktorokban sokszor
olyan reakciók is megvalósíthatók,
melyek hagyományos melegítés hatására nem mennek végbe. Több esetben pedig a közvetlen melegítéssel is
végbemenő reakciók esetében tesz lehetővé rövidebb reakcióidőt, magasabb termelést vagy szelektívebb reakciót.
A családfa többi ága

α-hidroxifoszfonátokból kiindulva
α-hidroxifoszfonsavak is előállíthatók.
Ennek a vegyületcsaládnak a tagjait
CD45 tirozin foszfatáz enzim inhibitoraként tartják számon, azonban előállítási lehetőségeiket kevésbé járták
körül, mint az előzőekben ismertetett
α-hidroxifoszfonátok és α-amino
foszfonátok témakörét. Az α-hidroxifoszfonsavak egyik lehetséges előállítási módja a megfelelő α-hidroxi
foszfonátok hidrolízise, mely jellemzően sav vagy bázis jelenlétében
történik és hosszú órákig tartó forralást igényel, mely nem egyeztethető össze a zöldkémia törekvéseivel.

A tanszéken egy egyszerűbb, frappáns
módszert választottunk ezeknek a vegyületeknek az előállítására. Amen�nyiben dibenzil α-hidroxifoszfoná
tokból indulunk ki, a benzilcsoport
katalitikus hidrogénezéssel már szobahőmérsékleten, néhány perc alatt eltávolítható, így α-hidroxi-foszfonsa
vakhoz jutunk. Az eljárás hátulütője a
hagyományos hidrolízissel szemben a
csökkent atomhatékonyság.
Egy másik továbbalakítási lehetőség
az acilezés, melynek kar
bon
sav
kloridokkal történő megvalósítása jól
ismert a szakirodalomból, ezzel a
módszerrel számos vegyületet állítottak már elő. Amennyiben a reakciót
karbonsavkloridok helyett foszforatomot tartalmazó savkloridokkal hajtjuk
végre, lehetőség nyílik egy második
foszforatom bevezetésére a molekulába, mely egy új, értékes vegyületcsalád előállításához vezet, melyek
szintén magukban hordozzák a
bioaktivitás lehetőségét.
Az α-hidroxifoszfonátok átrendeződése a megfelelő trialkilfoszfáttá bázis jelenlétében ismert
reakció, azonban az általunk vizsgált származékok átrendeződésére még nem állt rendelkezésre kidolgozott módszer. A feladat
megoldására egy „zöld” módszert,
egy kétfázisú reakciót dolgoztunk
ki, ahol a folyadékfázist az oldószerben oldott kiindulási anyag alkotja,
míg az alkalmazott bázis szilárd fázisban van jelen, mivel az oldószerben nem oldódik. A két fázis érintkezésének elősegítésére fázistranszfer-katalizátort alkalmazunk.
Kutatómunkánk a biológiai aktivitása
miatt is értékes α-hidroxifoszfonátok
előállítási és továbbalakítási lehetőségeinek vizsgálatát célozza, melynek során
nap mit nap találkozunk azokkal a kihívásokkal, melyekre a vegyiparban
dolgozó kutatónak oda kell figyelni.
Az előállított vegyületek „családfája” és
a módszerek, amelyekkel a szintézist
környezetkímélőbbé tesszük, a molekulák szerkezetét vizsgáljuk, illetve
meggyőződünk a biológiai aktivitásról,
sok izgalmat rejtenek magukban. Reprezentálják a vegyipari kutatói profil
sokszínűségét, és azt is fontos kiemelni,
hogy az ilyen projektekhez a különböző szakterületeken dolgozók közötti
együttműködésre is szükség van.
Rádai Zita
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G O N D O L ATO K A S Z E R K E Z E T I E G YS É G R Ő L

MÉRNÖKSZEMMEL
A SZENT KORONÁRÓL

Idén 40 éve annak, hogy hazatért az Egyesült Államokból a magyar Szent Korona. Szerzőnk műszaki
megközelítéssel vizsgálja meg a korona szerkezetét, igyekezve matematikai-természettudományi
alapokra helyezni a korona korai történetének értelmezését. Lehetett-e a korona egységesen készített mű, vagy az abroncs és a keresztpánt önálló tárgyként létezett, esetleg az alsó és a felső részt
egymáshoz készítették? A cikk nélkülöz minden társadalomtudományi megállapítást, kimondottan
mérnöki szemmel tekint a korona szerkezetére.

A

magyar korona keresztpántja az abroncshoz szegecseléssel van erősítve. Különleges az a megoldás, hogy a keresztpántok végeit a tetőlemez
alá becsúsztatták és ott keményforrasztással rögzítették,
vagyis a keresztpánt öt különálló darab összeforrasztásából jött létre. A pántszárak végén szerelési sáv található
(1. kép). Így óhatatlanul felvetődik a kérdés, vajon miért
nem forrasztással rögzítették a keresztpánt szárait az abroncshoz, ha a másik végüket viszont igen. A két fő
részt szegecseléssel rögzítették egymáshoz. A szegecselés megtörténte előtt kétségtelenül két különálló darab létezett.
A keresztpánt szárai nem egyenlő hosszúak. A keresztpánt
szárainak különböző hossza és az abroncs ellipszis alakja együttesen kizárja azt a lehetőséget, hogy a keresztpánt szárainak
végén található szerelési sávot az abroncs tetejéhez lehessen forrasztani. A két főegység egymáshoz forrasztását csak úgy lehet
elképzelni, hogy az ékítményeket (zománcképek, igazgyöngyök és ékkövek) előbb eltávolítják, hiszen azoknak a magas
hőmérséklet árt. A különböző keresztpánt-hosszúságok miatt
az ékítményeinek egy része az összeszerelés után fedésbe került.
Vagyis egy forrasztással történő összeszerelés után az ékítmények visszaszerelése már nem lett volna lehetséges. Ezért kellett
hidegen elvégezhető illesztési módot választani: a szegecselést.
A pántszárak párosával különböző magasságban kapcsolódnak az abroncshoz: a 4. képen láthatjuk, hogy a két-két egymással szemben lévő kőmezőn azonos magasságban vannak a
1. ábra. Digitális kép a keresztpántról
1: gyöngydrót, 2: szerelési sáv
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szegecsek; az első és a hátsó kőmezőn magasabban, mint a két
oldalsón. Ha a keresztpántot készítették volna az abroncshoz,
akkor a keresztpánt szárainak méreteit úgy választották volna
meg, hogy pontosan illeszkedjék az abroncshoz, és a forrasztást is el lehetett volna végezni.
Hogyan jött létre az illesztés?

A keresztpánt szárai boltozatos formában hajlanak lefelé
úgy, hogy egymáshoz viszonyítva alulnézetből kereszt alakot
képeznek. (3. kép) A szárak végeinek ott, ahol a szerelési sáv

2. ábra. Abroncs

található, az enyhén ellipszis alakú abronccsal úgy kell találkozniuk, hogy a keresztpánt boltozata megmaradjon, a szemben
lévő szárvégek azonos magasságban álljanak, és a keresztpánt
szárainak középvonala az abroncsellipszis hosszabbik tengelyén metsszék egymást.
Az abroncsot úgy tervezték, hogy körben zománcképeket
helyeznek el rajta, amelyeket kővel díszített mezők választanak el egymástól. A keresztpánt négy szára az abroncson
négy, nagyjából egyenlő ívet határoz meg. Ha részekre
akarjuk osztani az abroncs gyűrűjét, csakis a négyes szám
többszörösei jöhetnek szóba: 8, 12, 16, 20, 24 stb. Tekintettel arra, hogy az abroncsra váltakozva szeretnének kőmezőket és zománckép foglalatokat elhelyezni, akkorának
kell lennie az abroncson lévő egységeknek, hogy a kövek
és képek arányosan elhelyezhetők legyenek. Erre a 4-es és
8-as osztás azért nem megfelelő, mert aránytalanul nagy

részeket eredményezne, míg a 24-es aránytalanul kicsiket.
A 12-es és 20-as azért nem lenne megfelelő, mert szimmetrikus rögzítés esetében váltakozva a szerelési sáv vagy
zománckép-foglalatra, vagy kőmezőre esne. Tehát egyedül
a 16 részre való osztás valósítja meg azt a feltételt, ami a
keresztpánt és abroncs egymáshoz szegecseléséhez szükséges.
A már egységekre osztott abroncs két első negyed ívének
mérete ezzel eldőlt. Az ívek hosszának meg kell egyeznie
az ívhosszal, amit a keresztpánt oldalsó és első szárköze igényel. Másképpen fogalmazva: a már felosztott abroncshoz
csak egyetlen kerületű olyan ellipszis tartozik, amelyikhez
egy adott keresztpánt szerelhető. Ennek a megvalósításához
szükséges, hogy az elülső kőmező szélessége előre, pontosan
meg legyen határozva: 59 mm. Tudniillik, ha a kőmező
szélessége kevesebb, mint 59 mm, akkor a két oldalsó kőmező
előrébb csúszik, ha nagyobb, akkor hátrébb. Ez automatikusan azt jelentené, hogy az oldalsó kőmezők nem esnének a
keresztpánt szárainak irányába, vagy nagy eltérés lenne az első és
hátsó szár szegecselési magasságában. Az eltérés pedig e két szár
között úgy jelentkezne, hogy az egyik mélyebbre esne, míg a
másik magasabbra. A többi mezőnél szélesebb, 59 mm-es elülső
kőmező eredményezi az abroncs ellipszisalakját.
Az első és hátsó keresztpánt szárainak helyzetét az abroncson az oldalirányú szárak határozzák meg. A szárak hos�sza különböző. A két oldalsó szár hossza 129-129 mm,
míg az első szár hossza 127 mm, a hátsóé viszont csak
125 mm. Az enyhén ellipszis alakú abroncs szimmetriatengelyében csak úgy lehetett
felszerelni a keresztpántot,
hogy az egyenlő szárakat
helyezték oldalra, és a különböző hosszúságúakat előre,
illetve hátra. Mint a 4. képen
látható, a hosszabb pántok
mélyebbre kerültek, míg a
rövidebb szárak magasabbra. Ha a hosszabb pántokat előre és hátra szerelték
volna, akkor a keresztpánt
tetőlemezének középpontja
nem esett volna az abroncs
ellipszisének hosszanti ten3. ábra. A korona belseje
gelyére, ami további szerelési
és excentricitási nehézségeket
okozott volna. A 127 mm-es pántnak azért kellett előre
kerülnie, mert az első kőmező szélessége sokkal nagyobb,
mint a hátsóé; ennek az elhelyezésnek a következtében az
oldalsó szárak és ezáltal a kereszt is kissé hátrább csúsztak.
A fentebb felsorolt szempontok szerint megállapítható,
hogy az abroncs és a keresztpánt nem készülhetett egymástól
függetlenül. Mivel a keresztformának meg kell maradnia,
a keresztpánt egyetlen illesztési változója a szárak boltozatának íve, de ez is csak szűk határok között. Ahhoz, hogy
a keresztpántot az elkészült 16-os osztású, enyhén ellipszis
alakú abroncshoz lehessen szegecselni, csak egyetlen méret
változtatható, magának az abroncsszalagnak a hossza, az
abroncsszalag végeinek a megrövidítésével.
A megrövidítés hatásának megértése érdekében tekintsük az abroncs formáját körnek. A kör kerülete az átmérő
és a π (közelítőleg 3,14) szorzata. Tehát ha a végekből

4. a és b: Az első és a hátsó kőmező,
amelyeken magasabbra kerültek a szegecsek
4. c és d: A Krisztustól jobb- és a baloldali kőmező,
amelyeken mélyebben vannak a szegecsek

kivágunk 10 mm-t, akkor azzal az átmérő csak 3,18 mm-t
változik. Ami viszont még ennél is fontosabb, hogy csak
a végeknél lévő, utolsó kőmező mérete változik, minden
egyéb a felület felosztásával már rögzítésre került. Tehát
nem marad olyan változtatható méret, ami egy utólagos
illesztést lehetővé tenne, vagyis ahhoz, hogy az illesztés létrejöhessen, az abroncsot kellett a keresztpánthoz tervezni.
Miért lépett fel aszimmetria?

Ha ezek után valakiben még mindig kétségek maradnának a fenti bizonyítás igazságtartalma felől, akkor az
aszimmetria létrejöttének igazolása remélhetőleg végképp
elűzi azokat. A keresztpánt tanulmányozása közben észrevehetjük, hogy az abroncshoz tartozó oromdíszek központi Krisztus-képe és annak foglalata aszimmetrikusan
áll az abroncson (5. kép). Ha a központi Krisztus-zománckép foglalatának helyzetét az alatta lévő kőmező széleihez viszonyítjuk, akkor látha5. ábra. Krisztus és az elülső
tó, hogy a két oldalon lévő
kőmező 1: Hátoldali pántvég a
távolságok nem egyenlők.
szegecsekkel
Úgy is mondhatjuk, hogy a
Krisztus-kép középső szimmetriatengelye és az alatta
lévő kőmező szimmetriatengelye egymáshoz viszonyítva kissé el vannak tolódva
Krisztus jobb oldala irányába. Az eltolódás észlelhető a
Dukasz-foglalat esetében is.
Tehát a párta minden eleme
az abroncshoz viszonyítva
aszimmetrikus. A Krisztusés Dukasz-foglalatokhoz
viszonyítva a Bertalan- és
Tamás-keresztpántok szára
szimmetrikusan helyezkedik
el. Tehát nemcsak a párta
elemei aszimmetrikusak,
hanem a keresztpánt első és
hátsó szárának állása is.
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Vizsgáljuk meg közelebbről az aszimmetria
okát és létrejöttét!
Az aszimmetria jobban
felismerhető az 5. képen.
Vajon ez az aszimmetria gyártási pontatlanság
következménye,
vagy
pedig szándékos és szükségszerű, megfontoltan
beépített anomália? Ha
sikerül bizonyítani, hogy
Hátsó kőmező, leszerelt kő
az aszimmetria szándékos, akár egy utólagos kiigazítás eredménye, akkor
magyarázatként kizárhatjuk a „véletlent”. Amikor az
abroncs felületén a mezők kiosztását végezték, nyilván az
abroncspánt végei voltak a kiindulási pontok. A kiosztás
kezdetén ezekhez a végekhez viszonyítva meghatározták
a Krisztus alatti kőmező felezővonalát. Ezzel eldőlt, hogy
hol kell lennie az abroncs elülső szimmetriatengelyének.
A további számításokhoz először a Krisztus-kép és az
alatta lévő kőmező méreteit tanulmányozzuk. (A számításhoz egy, Csomor Lajos által közölt mérési jegyzőkönyvet használtunk fel.) A fél mezőszélesség 29,5 mm, a foglalat szélessége 2×26,6 mm, a mért szimmetria-eltolódás a
két tengely között 1,8 mm.
A 5. kép kőmezőjén idegennek tűnő fekete-fehér sáv az
abroncs belső oldaláról felvett fénykép része. A sávot úgy
helyeztük rá a kőmezőre, hogy a szegecsek fejét találtattuk
egymáshoz. Így jól lehet látni, hogy az első pánt szimmetriatengelye minimálisan tér el a Krisztus-kép foglalatának szimmetriatengelyétől. A méréseket a hátsó, Tamás
apostol keresztpánt szára esetében is elvégeztük. A 6. kép
Lovag Zsuzsa fényképe. Utóbbi akkor készült, amikor
a nyolcszögletű követ a foglalattal együtt leszerelték. A
fekete-fehér képeken jól látszik, hogy a két oldal nem
egyforma hosszú, mégpedig a Geobitzasz felé eső rész
a hosszabb, míg a Kon felé eső a rövidebb. Az is azonnal feltűnik, hogy az abroncsra felforrasztott gyűrű –
amely a csüngőt felfogó első szem – pontosan a forrasztás
vonalába esik. A méretre állított 6. képet anélkül, hogy
elfordítanánk, a szintén méretre beállított Dukasz-képre
vetítjük, mint az a 7. képen jól nyomon követhető. A
Tamás apostol keresztpánt szár középvonala 25,8 mm-re
van a pántszélétől. Ez a középvonal átmegy pontosan
a hátsó csüngőt tartó függesztő gyűrűn. Elvégezzük
a szükséges méréseket. A Geobitzasz felé eső kőmező
szélessége 26,8 mm, a Kon felé eső rész 23,6 mm. Annak
érdekében, hogy jobban megértsük, miként tolódott el a
csüngőt tartó gyűrű, az abroncs két felét kiterítve egymás
mellé helyeztük, és így két, egymás mellett párhuzamosan
fekvő pántot kaptunk(8. kép). Abroncs létrehozásához egy
méretre vágott, megfelelő szélességű és hosszúságú szalag
a kiindulási állapot. A szalag közepét vagy a gyűrűvé hajtás
előtt, vagy utána megjelölik, gyűrűvé hajtás után ez a vonal
lesz a szimmetriatengely kiindulási vonala.
A 8. képen a kiindulási vonaltól az abroncsszakaszokat párhuzamosan egymás mellé helyeztük, és bejelöltük a Krisztus alatti kőmező szimmetriatengelyétől
mért távolságokat.
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A minél nagyobb pontosság érdekében forrasztás előtt úgy párosították
az abroncson használt képek foglalatait, hogy a két oldalon lévő foglalatok összege lehetőleg egyenlő legyen.
A mérhető, 0,1 mm-es különbség
akár mérési pontatlanság is lehet. A
foglalatok közötti kőmezők szélessége egyaránt 41 mm, kivéve a Damján és Kon közötti kőmezőt, ahol ez a
távolság csak 40 mm. Ez igazolja azt,
hogy az osztás nem a végektől, hanem
az elülső szimmetriatengelytől, vagyis a háromszögű kőmező függőleges
felezővonalától indult. Ha most az így
kapott értékekhez hozzáadjuk mindkét oldalon a pántvégeket jelölő csüngőt tartó első gyűrűig a távolságokat,
akkor 334 illetve 329,3 millimétert
kapunk. Amire fel kell figyelnünk,
az a végeknél jelentkező 4,7 mm-es
eltérés. Erre egyetlen elfogadható
magyarázatot találunk, azt, hogy a
Kon felé eső pántvéget 4,7 milliméterrel jobban megrövidítették. Ezzel
a megrövidítéssel a forraszvonalat
jelölő gyűrű, mely a csüngőt tartja,
pontosan a hátsó keresztpánt szárának
középvonalába került. Ez nem lehet
véletlen, a megrövidítés szándékos
volt. Észre kell venni, hogy a keresztpánt szárai nem pontosan derékszögűek, ez az oka annak hogy a két
oldal nem azonos hosszúságú. Tehát
az eredendő aszimmetria a keresztpánttól származik.
Bizonyosnak vehetjük az aszimmetriával kapcsolatos szándékosságot, ugyanis
attól, hogy az egyik vég 4,7 mm-rel rövidebb, mint a másik, még nem következik automatikusan az aszimmetria.
Megtarthatták volna a szimmetriát,
egyszerűen az első kőmező középvonalától (szimmetriatengelyétől) fél abroncsív távolságra meg kellett volna határozni a hátsó szimmetriatengelyt, ami
nyilván nem esett volna egybe a hátsó
keresztpánt szárának középvonalával.
Nem ez történt. A szimmetriavonal
helyett szándékosan a hátsó keresztpánt szárának középvonalát jelölték
ki újabb viszonyítási vonalnak. Így
aszimmetriát alakítottak ki az abroncson az eredeti szimmetriatengely
helyett. Fontos megjegyezni, hogy
az aszimmetria létrehozásához nem
lett volna szükség arra, hogy többet
vágjanak ki az egyik végből. Vagyis
el lehetett volna érni az aszimmetriát úgy is, hogy a szimmetrikusra

Á
Az abroncs
párhuzamosan
ábrázolva

felvé

s

Ábráink részben Szelényi Károly
felvételei alapján készültek, a szerző
személyes magánmásolatai,
1978 és 1998, Budapest.

vágott abroncsvégeket összeforrasztják, majd ott, ahova a hátsó
keresztpántszár esik, oda forrasztják
a hátsó csüngőt tartó gyűrűt. Nem
ez történt, hanem szándékosan pont
ott vágták méretre az abroncs végeket, ahova a hátsó keresztpántszár
középvonala mutat. A középkori kézműves gyártás folyamán a
méretek pontos meghatározása két
ennyire különböző alkatrész összeszerelése esetében nem a tervezésnél, hanem a gyakorlatnál dőlt el.
Most vizsgáljuk meg a korona
hátsó felének méreteit! A korona
alulnézetből (3. kép) enyhén ellipszis alakú. A középiskolai mértanból emlékszünk arra, hogy a
kör közepébe írt egyenlő középponti szögek szárai közé egyenlő körívek esnek. Ez az ellipszis
esetében – kissé módosítva – is
igaz. Ha a két szög egyik szára
és közös szögcsúcsuk az ellipszis
tengelyén helyezkedik el, akkor
az egyenlő szögek szárai közé eső
ívek is egyenlők. Felhasználva
a fenti mértani tételt, a korona
összeszerelt szerkezete lehetőséget
ad arra, hogy meghatározzuk a
keresztpánt szárainak egymáshoz
viszonyított helyzetét, és megállapítsuk a szárak forrasztásának
pontosságát. A 8. kép két oldalára felírt abroncsíveket a következőképpen tudjuk kiszámítani: a
hátsó bal Geobiztasz oldali negyed
ívhossza 334-147,3 20,5=166,2 mm, a
hátsó jobb Kon oldali negyed ívhossza
329,3-147,5-20,5=161,3 mm. A kettő
közötti különbség 4,9 mm.
A (334; 329,3) a végek hosszai,
(174,3; 147,5) az oldalsó kőmező
széle az első szimmetria tengelytől,
a 20,5 mm az oldalsó kőmezők félszélessége mindkét oldalon. (8. kép)
Ez a 4,9 mm jelenti a hátsó
aszimmetria nagyobb részét. Ettől
kismértékű eltérés lehet, mivel az
ellipszis mértani pontossága eltér
az ideálistól (3. kép). A végeknél
számított 4,7 mm hosszkülönbség
eltolja a front oldalon a fél ellipszis hosszat is. Az elülső aszimmetriát
azonban nem ez az eltolás határozza
meg, hanem az, hogy az oldalakon
rögzített keresztpánt szárak hol
határozzák meg az elülső pánt
helyzetét. Az 5. képen az eredeti szimmetriához viszonyítva az

Dukasz-kép a hátsó kőmezővel
1: Hátsó pántközép átmegy a csüngőt
tartó gyűrű felezővonalán. 2: A zafírkő
alatti forraszkép igazítása a kőmezőhöz.

eltérés 1,8 mm. Az eltérést
egyik oldalról a keresztpánt
szárai közötti szög különbség,
más oldalról az abroncs eltérése az ideális alaktól határozza
meg. Az eltolás iránya azonban azonos, elől és hátul.
Az aszimmetria a keresztpánton nem látszik, de nem látszik az abroncson sem, dacára
annak, hogy bebizonyítottuk:
létezik. Észrevehetően aszimmetrikus az alatta lévő kőmezőhöz viszonyítva a Krisztusképfoglalat helyzete. Tehát
ha nem lenne párta az abroncson, akkor az aszimmetria érzékelhetetlen lenne. Az első keresztpánt szárának
középvonala átmegy az elülső kőmezőn található, az alsó
és felső igazgyöngysort tartó két gyűrű (szakszóval erli)
felezővonalán.
Azt ma már nem tudhatjuk, hogy a keresztpánt milyen
céllal készült, a korona részének, relikviának vagy valami
másnak. Azt azonban bizton állíthatjuk, hogy a keresztpánt valamilyen cél érdekében az első fázisban készült el,
utána következhettek a további munkafázisok.
Szándékos szimmetria-eltolás

Az abroncson a 16-os osztás szimmetrikus. Ehhez viszonyítva aszimmetrikus a hátsó csüngővel együtt az összes
csüngő, elöl az alsó és felső erli, valamint a pártázat. Ezek
az ékítmények az abroncs díszítésére szolgálnak, de a
keresztpánthoz igazodnak. A csüngők, igazgyöngyök és
párta nélkül az abroncs nem korona, legfeljebb hajpánt.
Az abroncsvégek úgy vannak méretre vágva, hogy pontosan a hátsó keresztpánt középvonalán találkoznak. A
szimmetria eltolódás szándékos művelet eredménye.
A Szent Korona gyártási folyamatában tehát a keresztpánt elkészítése megelőzte az abroncs elkészítését. A párta
a Dukasz-foglalattal együtt, továbbá a csüngők, a Krisztuskép alatti erlik, bár mindannyian az abroncs szerves részei,
nem az abroncs 16-os szimmetrikus osztásához, hanem a
keresztpánthoz igazodnak. Az abroncsot a már meglévő
keresztpánthoz gyártották. Ez mérnöktudományi tény. Az
abroncs ezek szerint sosem létezett önálló darabként.
A magyar Szent Korona korai története a keresztpánt történetével kezdődik. A cél megtalálni a keresztpánt készítésének helyét és idejét. A továbblépéshez
nagy segítség lenne, ha roncsolás mentes vizsgálattal
megállapítanák a keresztpánt és az abroncs anyagának összetételét. Az abroncs elkészítésével fejeződött
be Magyarország Szent Koronájának a létrejötte. Ahol
az abroncsot rászerelték a keresztpántra, ott készült el
a korona. Az abroncs felhelyezésének ideje a Korona
elkészülésének dátuma.
Barabássy Miklós
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

A

zúzmaralombnak standard a mérete, nem
fog terebélyesen összezárulni, mint a pár
hét múlva megjelenő sarjak teszik majd nyárra.
Ezeknek a jéglevélkéknek nincs jövője, annál inkább múltja. Évszázadok, sőt évezredek képeit
villantják elénk. Mintha a múltban felolvadt világok pár percre ismét kikristályosodnának. Pillanatra előtűnik valami ki tudja, hol megőrződött
emlék; talán egy ősünk évezredekkel ezelőtti
vándorútjáról, vagy egy tavalyi cukrászdázásról?
Szorongások, örömök, káprázatok, illatok és
ízek idéződnek, talán egy dallam is…
*
Ismét két szinte egyforma kép. Tanulság: tengelic és zöldike békés asztaltársaság. Rigmus:
Kezdődik az esztendő. Megkésett tél faggyal jő,
elkel most a szotyola…
H. J.
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1. Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs,
birikineandi@gmail.com) – Vándorbot
és köpönyeg
2. Tardos Zoltán (Budapest,
zoltan.tardos@tyrolit.hu) – A fűhárfa
3. Szalai Csilla (Gyöngyös,
csili_mili@freemail.hu) – Kálvária
Selmecbányán
4. Szeverényi Ferenc (Kecskemét,
vagonguru@gmail.com) – Fagylaltkehely –
A gombát egy Kecskemét melletti erdőben
fotóztam

4

5. Horváth Balázsné (Budapest,
jolan946@gmail.com) – Téli vendégeim
6. Szántói Zoltán (Sümeg,
szantoi.zoltan@gmail.com)
– Téli vendégeim – Az élénkvörös homlokú
tengelicek meg az olívzöld zöldikék
nagyon szeretik a napraforgómagokat,
már az etetőben szétnyitják, a cinegék
viszont elrepülnek vele.

5
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Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Horváth Eszter feladványa
Megoldás: kán
(A k betűt b-vel helyettesítve minden esetben egy másik értelmes
szót kapunk.)
2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás:
a) 13 db (9 db egy gyufaszál élhosszúságú, 3 db két gyufaszál
élhosszúságú és 1 db három gyufaszál élhosszúságú.)
b) 7 db háromszög a legkevesebb, például így:

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: ÉLET

A felső vagy az alsó csoportba illik a jobb oldali betű?

(Az O betűk rajzolata adja ki a szót.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Salvador Dalí egyik gondolata látszólag
szertefoszlott, de Ön talán segíthet felidézni.
Hogyan hangzott a tőle származó idézet?

A különböző betűjegyek értéke különböző 1 és 18 közötti szám. Az egyenlőségekben
az értékek összege jelenik meg. Pl. ha P=7 és Ú=5, akkor PÚP = 19.
Találja ki a betűjegyek értékét (segítségül az egyiket előre beírtuk), majd írja be
az alsó két sorba a számokhoz tartozó betűket! Megfejtésül egy híres amerikai pszichiáter
nevét és 1992-ben megjelent regényének címét kapja.
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LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
A bőség zavara

Lehet, hogy a bőség zavara valójában nem is létezik? Hiszen a józan ész azt diktálja, ha sok lehetőség közül választhatunk, az csak jó lehet. Ezúttal
azonban a megérzés téves: a bőség valóban okozhat
jól érzékelhető zavart, és erre talán a kereskedelmi
gyakorlat szolgáltatja a legegyértelműbb bizonyítékokat. Egy jól ismert samponmárka eladásait például meglepő módon azáltal sikerült növelni, hogy
csökkentették a termékcsalád tagjainak számát.
Vagyis ha a fogyasztók kevesebb fajta termék közül választhattak, nagyobb eséllyel vásárolták meg
valamelyiket.
Úgy tűnik, ez a jelenség egy kissé szemben áll a
logikával, mely szerint minél több választási lehetőségünk van, annál nagyobb eséllyel tudunk olyan
terméket találni, amelyik megfelel az elvárásainknak. Miért csökkenne hát ilyen helyzetben a vásárlási kedv? Avni M. Shah és George Wolford, a
Dartmouth College munkatársai úgy gondolták, a
furcsának tűnő kereskedelmi tapasztalatok nem
feltétlenül mondanak ellent a józan észnek. A választék bővülése és a vásárlási kedv összefüggését
egy egyszerű, és igen gyakorlatias kísérlettel vizsgálták meg alaposabban. Beszereztek húszféle golyóstollat (az ára mindegyiknek nagyjából két dollár körül volt), majd felállítottak egy asztalt az egyetem egy forgalmas folyosóján. Összesen száz diákot állítottak meg azzal a kéréssel, hogy az asztalon lévő tollak közül
válasszák ki azt, amelyik a legjobban tetszik nekik, mert az
egyetem tollakat kíván beszerezni, és kíváncsiak a hallgatók
véleményére. Az egyes próbák során azonban nem ugyanannyi tollat tettek ki az asztalra. Volt, amikor a megállított
diáknak csak két toll közül kellett választania, de a tollak száma alkalomról alkalomra 2 és 20 darab között változott.
Shah és Wolford minden diáknak felajánlotta, hogy az
értékelésben való részvételért cserébe, köszönetképpen az
asztalon lévő bármelyik – két dollárt érő – tollat megveheti
csupán egy dollárért. A kutatók arra voltak kíváncsiak,
hogy a választék nagysága befolyásolja-e a vásárlási kedvet.
A tendencia érdekesen alakult: ha két toll közül lehetett választani, a diákoknak csak mintegy 40 százaléka élt a vásárlás lehetőségével, ám a választék bővülésével a vásárlási
kedv növekedésnek indult, és tíz toll esetén tetőzött, nagyjából 90 százalékon. E fölött azonban a vásárlások száma
csökkenni kezdett, tizenkét választási lehetőség esetén már
csak 80 százalék volt, és amikor húsz toll volt az asztalon,
visszazuhant 30 százalékra.

Választójog (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

Vagyis nagyjából egy fordított U alakú görbe rajzolódott
ki; a választék bővülésével a vásárlási kedv eleinte nőtt, de
egy bizonyos pont után a tendencia megfordult. Ez összhangban áll korábbi kísérletek eredményeivel, például
azzal, amelyben azt találták, hogy a vásárlók 6 ínyenc
csokoládé közül nagyobb valószínűséggel vették meg
valamelyiket, mint amikor 24 különböző közül lehetett
választani – ilyenkor inkább hagyták az egészet. A jelenség lélektani oka az lehet, hogy a túlságosan nagy
számú lehetőség étékelése sokkal nagyobb szellemi energiát igényel, ráadásul a feladat is nehezebb, hiszen a sok
termék között több is lehet, mely nagyjából ugyanannyira megfelel a fogyasztó igényeinek. Ilyenkor pedig a vásárló könnyen elveszítheti magabiztosságát, nem tudja
átélni az egyértelműen jó döntés megnyugtató érzését,
és emiatt negatív érzelmek ébrednek benne. Ha pedig a
vásárlás nem kellemes és nem jár sikerélménnyel, a fogyasztó könnyen azt a megoldást választhatja, hogy kilép az egész helyzetből. A bőség zavara tehát ténylegesen
létező lélektani jelenség – bár talán erre is illik a mondás,
hogy soha ne legyen ennél nagyobb gondunk.
M annhardt András

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
A tengeristen szeme

mitológiai alakról elnevezett, a
A
Naprendszer legtávolabbi bolygójaként ismert Neptunuszon sötét

vihar gomolyog, amely a Földön
Bostontól egészen Portugáliáig befedné az Atlanti-óceán egét. A
Hubble-űrtávcső legfrissebb felvételei szerint azonban ez a gigantikus
méretű „hurrikán” zsugorodni látszik. A berendezés már két éve figyeli a képződményt, segítségével pedig
a kutatók igyekeznek jobban megérteni a gázóriás légköri folyamatait.
A bolygón elsőként a Voyager-2 űrszonda fedezett fel óriási sötét fellegeket az 1980-as évek végén. Azóta csak a Hubble „sasszeme” állt
a csillagászok rendelkezésére, hogy
nyomon kövessék a felvételeken
mindössze apró pontokként látható
képződményeket. Az űrtávcső még
az 1990-es évek közepe táján figyelt meg két sötétebb foltot, amelyek később fokozatosan eltűntek. A
legutóbbi szélörvény észlelése még
2015-ben történt.
Akárcsak a Jupiter Nagy Vörös Foltja, a Neptunusz felhőörvénye is az
anticiklonoknál megszokott irányban
Rozsdás a bolygónk
köpenye

Föld köpenyében oxidált vasat
A
találtak, hasonlót ahhoz, mint a
Föld felszínén található rozsda.

Kanadai kutatók a Föld köpenyében vizsgálódva meglepő felfedezést tettek. Az Alberta Egyetem
(Kanada) munkatársai a felszín
alatt 550 kilométer mélyen erősen
oxidálódott vasat találtak, hasonlót
ahhoz, mint a Föld felszínén előforduló gyakori jelenség, a rozsda. A
„rozsdát” gyémánt belsejében elhelyezkedő gránát ásványban találták.
A felfedezés mélyen meglepte a geológusokat világszerte, mivel elvileg a
vasnak kevés lehetősége van az oxidációra ilyen mélyen a felszín alatt.
„A Föld felszínén, ahol bőven van oxigén, a vas rozsdává oxidálódik. A Föld
mély kérgében a vasat a legkevésbé oxidálódott formában kellene, hogy megtaláljuk. De pont az ellenkezőjét találtuk
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A változások felismerése éles szemű csillagászt igényel

forog (a Föld északi féltekéjén ez az
óramutató járásával megegyező) és
felszínre hozza a légkör mélyebb rétegeinek anyagát. A vihar ezen sajátossága révén lehetőséget ad a kutatók számára az atmoszféra másképp
hozzáférhetetlen részeinek tanulmányozására.
A sötét folt valószínűleg hidrogénszulfidból áll. „A benne lévő részecskék
eltérő fényvisszaverése miatt kissé sötétebbnek látszik a környező légkörhöz képest”
– mondta Joshua Tollefson, a Kaliforniai
Egyetem munkatársa.

A Jupiter foltjával ellentétben,
amely már több mint 200 éve látható, a Neptunusz örvényeinek élettartama mindössze néhány év és a
mostani felvételeken látható először,
ahogyan az egyik épp befejezi pályafutását.
„Arról egyelőre nincsenek pontos információink, hogyan képződnek és milyen
gyorsan forognak” – mondta Agustín
Sánchez-Lavega, a spanyol Baszkföldi
Egyetem kutatója. „Talán a keleti és
nyugati szelek változékonysága következtében alakulnak ki.”

– minél mélyebbre mentünk, annál erősebben
oxidálódott vasat találtunk” – magyarázta a
tanulmány egyik szerzője, Thomas Stachel,
az Alberta Egyetem
Föld- és Atmoszfératudományok Tanszékének professzora.
A felfedezés alapján
úgy tűnt, hogy valami
oxidálta azokat a kőzeteket, melyekben a
kivételes mélységben
előforduló gyémántokat találták. A kutatók
gyanítják, hogy olvadt
A gránátzárványokat tartalmazó gyémántok a felszín alatt
karbonát áll az oxidá550 kilométer mélységben formálódnak
ció hátterében, melyet
az ősi tengerfenék sül�(KÉP: JEFF W. HARRIS, UNIVERSITY OF GLASGOW)
lyedő lemezei sodorhattak a nagy mélységbe.
a Föld belsejében” – mondta Stachel,
„Izgalmas, hogy ilyen nyilvánvaló aki gyémántok kutatására specialioxidációs folyamatot találtunk mélyen zálódott.

2018/10

„A felhőörvény egészen másképp
viselkedik, mint ahogyan az eddigi
tanulmányokban szerepel” – mondta Michael H. Wong, a Kaliforniai
Egyetem munkatársa. „A Voyager-2
űrszondán és a Hubble-űrteleszkópon
kívül egyetlen másik eszköz sem tanulmányozta ezeket a képződményeket,
így a Neptunusz időjárási folyamatainak vizsgálatakor csak ezekre hagyatkozhatunk.”
A mozgások szimulációi alapján az
örvények a szélnyírás miatt a bolygó
egyenlítője felé sodródnának, ahhoz túl közel kerülve semmisülnének meg. A valóságban azonban a
megfigyelt örvény meglepő módon
nem az egyenlítő, hanem a déli pólus irányába mozog. A Neptunusz
foltjára ugyanis nem hat nagyszámú
futóáramlás (lásd a Jupiter felhőinek
sávozottsága), mindössze három nagyobb: egy nyugati irányú az egyenlítő mentén és két keleti irányú az
északi, illetve a déli pólus közelében,
amelyek között az örvény élete végéig kedvére vándorolhat.
A kutatók szerint a megszűnési folyamatnak a felhőzet tulajdonságaiban is megjelenő változást kellene
előidéznie, csakhogy a sötét folt –
amelyet először a közepes déli szélességeken észleltek – inkább lassan és
csendesen, mint látványosan tűnik el.
(NASA/Goddard Space Flight Center)
A kutatás a globális szénkörforgásra tekintettel is szolgál új belátással.
A szén körforgásának része, hogy a
felszínen található szén visszakerül a
Föld köpenyébe.
„Sok mindent tudunk már a Föld
felszínén zajló szénkörforgásról, de
nem tudjuk, a köpenyben mi történik.
Kutatásunk alapján úgy tűnik, hogy a
felszíni szén karbonátok formájában
utazik lefelé legalább 550 kilométer
mélységbe. Itt ezek a karbonátok megolvadhatnak, és reakcióba léphetnek
a környező kőzetekkel, majd végül
gyémántokká kristályosodnak. A gyémántok ezután még mélyebbre sodródhatnak a köpenyben” – magyarázta
Stachel.
A tanulmány kimutatta, hogy a
szénkörforgás érinti mélyen a Föld
köpenyét is. Lehetséges, hogy egészen a köpeny és mag határáig lehatol, és a szén sok milliárd éven át
tárolódik útközben.
(University of Alberta)

A hangyák manipulálják a
biodiverzitást

biokertészek régóta igyekeznek
A
féken tartani a hangyákat a kertjükben, mert tudják, a hangyák levél-

tetveket tenyésztenek maguknak,
hogy a tetvek által termelt mézharmattal táplálkozzanak. Japán kutatók
most rájöttek, a hangya ráadásul képes
irányítani, hogy a levéltetű melyik
alakváltozata szaporodjon el jobban.
A Hokkaido University (Japán) kutatói megfigyelték, hogy a levéltetvekkel
szimbiózisban élő hangyák manipulálják a levéltetvek születési arányát, hogy
a zöld és vörös levéltetvek bizonyos
arányát érjék el. Ehhez az eredetileg
alárendelt zöld levéltetvet szaporítják
el, hogy kedvenc csemegéjükhöz, a
mézharmathoz hozzájussanak, melyet
a zöld levéltetű termel.
A hangyák és a levéltetvek szimbiózisban élnek, mely mindkét fél számára
hasznos. A hangyák védik a tetveket a
ragadozóktól, például a katicabogaraktól és darazsaktól, a levéltetvek pedig
tápláló mézharmatot választanak ki,
mellyel a hangyák táplálkoznak.
A Macrosiphoniella yomogicola levéltetűfaj két alakban található meg a
természetben, mely két színben tűnik
fel: zöld és vörös. Amikor ugyanannak
a fajnak több, mint egy fizikai tulajdonsága különbözik, akkor polimorfizmusról beszélünk. Tipikus módon a
túlélésért való küzdelem ahhoz vezet,
hogy az egyik alak lesz uralkodó, a
másik pedig eltűnik a génkészletből.
Ezt a szabályt azonban a természet
megszegi bizonyos körülmények
között, például, ha a hangyák előnyhöz jutnak azáltal, hogy a színváltozatok bizonyos keverékét alakítják ki.
Eisuke Hasegawa, a Hokkaido University munkatársa, és kollégái először meghatározták, hogy a Lasius
japonicus hangya azt a tápanyagokban
gazdag mézharmatot kedveli jobban,
melyet a levéltetű zöld alakváltozata
termel. Azt is megfigyelték, hogy a
hangyák azokhoz a levéltetű-kolóniákhoz vonzódnak leginkább és azokat védik legádázabbul, melyekben
a színváltozatok aránya 65% zöld és
35% vörös levéltetű.
A Scientific Reports című folyóiratban megjelent tanulmányukban a
kutatók beszámolnak arról, hogyan
különbözik a levéltetű alakváltozatok populációja hangyák jelenlétében, illetve hangyák jelenléte nélkül.

Azt találták, hogy a hangyák aktívan
manipulálják a levéltetű-populációt
azzal, hogy az eredetileg alárendelt
alakváltozat születési rátáját növelik.
Terepen végzett kísérletekben
hangyák jelenléte nélkül a vörös
alakváltozat sokkal nagyobb arányban jelent meg, mint a zöld. Tehát
a természetben a vörös levéltetűnek
kellene dominánsnak lennie. Amikor
azonban a hangyákat bevezették a
kísérletbe, a vörös és a zöld alakváltozat aránya kiegyenlítődött.

A felső három levéltetű (kicsi zöld és két nagy
feketészöld) zöld alakváltozat, az alsó kettő
levéltetű pedig (kicsi vörös egy hangyával, és
egy nagy barnászöld) vörös alakváltozat.
KREDIT: FOTÓ: RYOTA KAWAUCHIYA.
(WATANABE S. ET AL., SCIENTIFIC REPORTS,
FEBRUARY 2, 2018)

A kísérleti bizonyíték egybehangzó
azzal, amit a kutatók a természetben
megfigyeltek: a zöld és a vörös levéltetvek együtt léteznek azokon a hajtásokon, melyeket a hangyák látogatnak.
Rejtély marad továbbra is, hogy ha
a hangyák a zöld levéltetű váladékát
szeretik, akkor miért tartanak meg
egyáltalán vörös tetveket? Hasegawa
elmagyarázta az elméletet, melyet
felállítottak: „Azt gondoljuk, hogy a
vörös levéltetvek olyan előnyt tudnak
nyújtani, melyet a zöldek nem,
például elnyomják a gazdanövényen az
alárendelt rovarok fejlődését. Ez mind
a zöld, mind a vörös tetű túlélését segíti,
és szaporodhatnak az év nagy részében,
ami maximalizálja a zöld levéltetvektől
származó mézharmattermést. A hangyák
tehát feláldozzák a jelen hasznát a
jövőbeni haszon érdekében.” Következő
lépésként a kutatók ezt a feltevésüket
tesztelik majd.
Forrás: Hokkaido University
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ÉT-ETOLÓGIA
Apák legyezővel

szaporodás sikere egyike a legA
fontosabb szelekciós tényezőknek bármely élőlény szempontjából.

Nem meglepő tehát, hogy az utódokról való gondoskodás rendkívül
változatos formákat ölthet. Vannak
látszólag „gondatlan” szülők, melyek egyszerűen csak kibocsájtják
ivarsejtjeiket, és a sikert többnyire
az utódok rendkívül magas száma
hordozza. Ugyanakkor vannak
olyan szülők is, melyek időt és erőfeszítést nem kímélve vigyázzák,
gondozzák relatíve kevés számú
ivadékukat, így azok nagyobb esél�lyel érik meg a kifejlett kort. Az állatok utódgondozó viselkedésformáit gyakran „ösztönösnek” nevezik, ezzel arra utalva, hogy a szülők
látszólag mindent maguktól, tanulás nélkül tesznek, pont akkor, amikor a szükség úgy kívánja.
De vajon milyen mértékben örökölhető a szülői odaadás és tehetség?
Amikor genetikailag meghatározott
tulajdonságról van szó, többnyire
azért találni bizonyos fokú változatosságot is az adott jellegzetességben
– amit okozhatnak környezeti hatások, illetve a génállományok közötti
eltérések. Vagyis a kutató szempontjából ilyenkor érdekes lehet, mekkora ennek a kérdéses tulajdonságnak
az örökölhetősége.
A háromtüskés pikó nevű apró,
édesvízi halfaj mondhatni klas�szikus etológiai modellfaj, melynek szaporodási viselkedését már
a holland Nikolaas Tinbergen is
vizsgálta. A pikók esetében az apa
végzi egyedül az ivadékgondozást,
kezdve a territórium elfoglalásától
és a fészek megépítésétől egészen a
lerakott ikra és a kikelő ivadék gondozásáig, őrzéséig. A hímek apai
viselkedése azonban jól mérhető eltéréseket mutat, így például mind
a fészek építésében, mind az ikrák
gondozásában vannak buzgóbb és
hanyagabbnak tűnő egyedek. Amerikai kutatók nemrég azt tesztelték,
vajon a szülői odaadás apáról fiúra
száll-e – más szavakkal élve, a buzgó apának a fiai is intenzívebben
gondozzák majd az utódaikat.
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A
kísérlethez
vadvizekből fogták be az első generációt alkotó
egyedeket, majd
ezekből szaporodási időszakban
párokat képeztek.
Amikor a nőstény
lerakta az ikráit a
fészekbe, csak az
apát hagyták ott
még további öt
napra. Két alkalommal (az első és
az ötödik napon)
megfigyelték, milyen intenzitással
legyezi az ikrákra a friss vizet az
apa. Ez a melluszonyokkal végzett mozdulatsor
igen fontos az
ikrák lélegeztetése és tisztán tartása során, vagyis
közvetlen ös�szefüggésben áll
az utódok kelési
sikerével. Ezután
az apát is kivették, mivel a kutatók nem akarták,
hogy a hatodik
naptól kezdve kikelő
ivadékok
személyesen is találkozzanak az
apával. A kísérlet
második szakasza
egy évvel később
zajlott, amikor az
ivadékokból kifejlett halak lettek –
most már őközülük válogattak ki
ivarérett párokat,
és a „fiak” apai
viselkedését (legyezési intenzitás)
rögzítették. Ezek után az apák és fiaik legyező viselkedését hasonlították össze, így állapítva meg a hasonlóság mértékét.
Az eredmények szerint az ikralegyező magatartás mértéke túlnyomó részt öröklődik – vagyis az
apákra jellemző viselkedés szinte
teljes egészében meghatározza a fiaik leendő utódgondozási aktivitását.
Mivel a kísérletben az ivadék közvetlenül nem találkozhatott az apá-

2018/10

val, a tanulás lehetőségét elvethetjük
ez esetben. Ugyanígy nem találtak
összefüggést a hímek kondíciója
(testhosszal normált testtömeg) és a
gondozó magatartás között. Mivel
pedig a melluszonnyal végzett legyező mozdulatok a tüskés pikó hímek udvarló táncában is megjelennek, felmerülhet annak a lehetősége
is, hogy ezen keresztül a nőstények
esetleg felmérhetik potenciális partnereik apai kvalitásait is.
Pongrácz Péter

KERESZTREJTVÉNY
Egészen részletes térképek és leírások születtek kétszáz évvel
ezelőtt messzi földrészek egzotikus tájairól, miközben Európa délkeleti „sarka” szinte fehér foltnak számított. Ezt felismerve bízta meg a
lipcsei Illustrierte Zeitung a jó kézügyességű magyar illusztrátorát (vízszintes 1.), hogy járja be a területet, s rajzokban, térképeken és útleírásokban tudósítson földrészünknek erről az ismeretlen részéről. Úttörő
munkái sokáig alapműnek számítottak a Balkán-hegységről, Bulgáriatérképét Párizsban aranyéremmel tüntették ki – nem véletlenül kapta
sajátos „felfedező nevét” (függőleges 22.). Jó fejtést kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvényciklusunk
végére a négyzetek betűi egy 200 éve született vegyész nevét
adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A térképész-illusztrátor neve. 10. Táncdalénekesnő (Kyri). 11. Szabadtéri ütős labdajáték. 12. Te és társa(i)d.
13. Fafúvós hangszer. 15. Az ámítás és elvakultság (csetepatét
záró!) görög istennője. 16. Dugonics András műve, az első magyar
regény. 18. Elavult hosszmérték. 19. A görög ábécé 7. betűje. 20.
Békéscsabától nem messze lakik. 22. Angol sörféle. 24. Király, latinul.
25. Hasát teletömő. 28. Szent, röv. 29. Autonóm terület, röv. 30. Arcul
csapkodó. 33. Limited, röv. 35. A Magvető (Londonban ritka!) regénytára volt. 36. Kezdeti enyhülés! 37. Bródy Sándor címadó novellahőse
(Samu). 39. Eötvös ...; fizikus, egyetemi tanár, az MTA elnöke, a geofizika megteremtője (1848–1919).
FÜGGŐLEGES: 1. Kádár ...; népballada. 2. Amely dolog. 3. A nitrogén és a bór vegyjele. 4. Csereháti település Edelény közelében. 5.
A londoni metró népszerű neve. 6. Katonai fizetség. 7. Befejezetlen

ügy! 8. Mauna ...; működő vulkán Hawaii szigetén. 9. Ruházat, viselet.
14. Juhok szálláshelye. 16. Judik ...; színésznő, Karinthy Frigyes első felesége. 17. Az egyik vércsoport. 19. A biológia részterülete; fiziológia. 21.
Lopva szerző. 22. Ahogy az utókor említi a felfedezőt. 23. A Nyugatrómai Birodalom bukásáig (476) tartott. 26. Apadni kezd! 27. Érd része, ahol
a minaret áll. 28. Belgrádi. 31. Hegycsúcs. 32. A szeder kúszó szára. 34.
Ókori balkáni nép tagja. 36. 2017. január 1. óta a portugál exkormányfő,
António Guterres a főtitkára. 38. Lásd ott!, röv. 40. Páratlan árus!
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Reguly Antal, Kara-tenger,
Ernst Hofman, Perm.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
2018. március 12-13.
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2018. április 14.
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2018. március 13-án 10.00 - 18.00

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

Eötvös Loránd Tudományegyetem
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Zsolnay-hagyaték
Mindig nyíló virágok címmel nyílt kiállítás a Zsolnay nővérek, Zsolnay Júlia és
Zsolnay Teréz textil- és kerámiacsodáiból.
A tárlat címe jelképezi a népművészet örök virágait, a főkötők hímzésén látható ornamentikus díszítést,
amely évszázadok távlatából is legszebb virágaiban pompázik. Ugyanakkor vonatkozik azokra az asszonyokra is, akik mint női princípiumot viselték egykor e
főkötőket. A népi kultúra a virágot a leány, a nő megfelelőjeként jeleníti meg, leggyakrabban rózsaként, violaként, tulipánként tűnik fel a népnyelvben és a nép által
énekelt dalokban. Továbbá jelképesen „mindig nyíló virágokként” tekinthetünk a Zsolnay nővérekre is: Júlia és
Teréz munkássága, művészete és hagyatéka ma is érték.
Zsolnay Teréz – az 1870-es években kezdődő – gyűjtéseinek köszönhetően mintegy 10 000 darab népi textil
és 150 népi kerámia maradt ránk örökül, amelyek a magyar és nemzetiségi népi kultúra egykori tárgyi világát,
népművészeti forma- és mintakincsét tárják elénk.
A pécsi Néprajzi Múzeumban július 31-ig látható
kiállításon a látogató a textíliák mellett az ornamentikus
díszítés motívumait hordozó csodaszép kerámiatárgyakban és festményekben is gyönyörködhet. A tárlat
megidézi azt a kulturális és történeti hátteret, amely a
Zsolnay nővéreket körülvette, és amely Terézt a népi
tárgyak gyűjtésére inspirálta.

Spílerek és gémerek
Interaktív társasjáték-kiállítással várja az érdeklődőket
Te jössz?! címmel a Kiscelli Múzeum. A társasjátékozás napjainkban virágkorát
éli. A tárlaton a látogatók bebarangolhatják a társasjátékok világát az Országos Kaszinótól a szabadulószobákig,
a malomtól a propagandajátékokon át a Catanig.
Ki hinné, hogy a malomjáték ábrája a barlangrajzokig
visszavezethető? Hogy a világ sorsát arany játéktáblán
eldöntő germán istenek, vagy az egyes napok szerencséjét a naptáron való kockázással biztosító egyiptomiak a
mai spílerek és gémerek elődjei?
A legjobb magyar társasjátékok olyan neves művészek keze alól kerültek ki, mint Bortnyik Sándor vagy
Pályi Jenő. Pályi mint a Piatnik alkalmazásában álló
grafikus, plakátok és könyvillusztrációk mellett a harmincas-negyvenes években számos társasjátékot is tervezett. De a kiállításon az államosítás után létrehozott Játékfelülbíráló Bizottság szigorú ideológiai ellenőrzése alatt dolgozó grafikusok is szóba kerülnek.
És persze rengetek játék kerül elő az április 29-ig látogatható tárlaton.
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Bánsághy Nóra rovata

Láthatatlan tehetség
A XX. századi vérzivataros magyar történelem, a
maga 180 fokos ideológiai
fordulataival túl sok érzékeny és tehetséges szellem
életművét tette láthatatlanná. Közülük való Bojár Iván,
aki se teoretikusként, se művészként nem kapta meg a neki
járó elismerést eddig. Újlipótvárosi értelmiségi család sarjaként
– atyai kívánságra – érettségi után közgazdaságtant hallgatott,
de a történelem közbeszólt: alig tudott megszökni a munkaszolgálat során rá váró halál elől. A második világháború végéig bujkált Veér István álnéven, majd 1945-ben végre elkezdhette művészettörténeti tanulmányait a bölcsészkaron a szakma két világháború közötti fő tekintélye, Gerevich Tibor
pártfogoltjaként, de doktori értekezését már nem fejezhette be a kommunista kultúrpolitikai fordulatot követően.
Bojárt nemcsak az elmélet érdekelte, zenei tanulmányokat
folytatott a konzervatóriumban, miközben a család erős
képzőművészeti irányultsága miatt kiválóan megtanult rajzolni és festeni. Etalonját a modern franciás igazodású Európai Iskola jelentette. A sötét 50-es években se művészettörténészként, se képzőművészként nem találhatta meg a helyét,
így régészeti ásatásokon dolgozott segédmunkásként, majd
vidéki színházakban talált állást díszlettervezőként. A 60-as
években az Iparművészeti Főiskola díszlettervezői szakán,
illetve a Népművelési Intézetben tanított, a későbbiekben
művészeti szerkesztőként és műkritikusként vált ismertté.
A budapesti 2B Galériában március 23-ig látható,
Bojár Iván – Egy műkritikus leleplezése című tárlat
ezt a hiányt igyekszik bepótolni.

Online
Életünk globálisan befolyásolt és kulturálisan sokszínű világában a kortárs
művészek, akik ma a sokszorosított
grafika vagy más papíralapú médium
területén is alkotnak, nap mint nap
sokszor spontánul fedezik fel és járják
körül azokat a fogalmakat, kérdéseket és gyakorlatokat, amelyekkel vizsgálják a múltat, leírják a jelent, és elképzelik a jövőt.
A sokszínűség fényében nincs is feltétlenül könnyű dolga annak, aki a papír műalkotások fontosságát egy kortárs kontextusban akarja meghatározni. A papírra készült
munkák izgalmas és kritikus részét képezik vizuális kultúránknak, hiszen ezek a művészi működés legalapvetőbb, legspontánabb és legkönnyebben gyűjthető megnyilvánulásai az összes művészeti forma közül.
A PaperSpace című, első online megtekinthető kiállítás a
Horizont Galéria művészkörének papírra készült munkáiból összeállított válogatással, egy olyan környezetet szeretne létrehozni, amely vitát ösztönöz, illetve célja, hogy a
nagyközönség térbeli korlátok nélkül élvezhesse és értékelhesse a kortárs művészet ezen területén készült műveket. A tárlat az alábbi linken április 15-ig megtekinthető:
http://www.horizontgaleria.hu/hu/kiallitasok/aktualis.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
Csípőszúnyog-gyérítések

„Tudom, hogy kell a szúnyog a fecskéknek, csak ne engem csípjen... ” – e közismert vérszívó rovarok egyedszám-csökkentésére alapvetően két lehetőség kínálkozik. Az egyik a már szárnyra kelt imágók kémiai szerekkel történő ritkítása,
gyérítése, miközben környezetünknek
és a rovarfauna többi, „békés” tagjainak
nem eshet bántódása.
Ormai reneszánsza?

A magyar történelem legdicsőségesebb korszakának, az 1848/49-es szabadságharc aradi vértanúi emlékének
a megőrzésével nem büszkélkedhet
a történelemtudomány. Kiváltképp
nem, ami Ormai (Auffenberg)
Norbert ezredest, a honvéd vadászcsapatok főfelügyelőjét illeti, akit a
történelemírás az első aradi vértanúként tart nyilván.
A látványtár
mint múzeumi műfaj

A múzeumok mint intézmények működésében hagyományosan 3 alapfeladatot szokás meghatározni: gyűjtés,
megőrzés és bemutatás. Az elmúlt években a gyorsan változó látogatói igények a
bemutatás alapfeladatában, azaz a kiállítások, illetve a köréjük kapcsolódó kiegészítő programok terén, illetve a múzeumok egyéb kommunikációs módozataiban számos újítást eredményeztek.
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A hátlapon

Kotsis Endre nyaralóterve
Egy évszázaddal ezelőtt, az első
világháború után indult meg a
Balaton szélesebb társadalmi rétegek számára elérhető nyaralóhel�lyé válása. Ez a folyamat az egész
országban fellendítette az ezen
épülettípus iránti érdeklődést.
Az új idők új igényeinek megfelelő nyaralótípus kikísérletezésében – számos terve révén – a kor
neves építésze, Kotsis Iván jelentős
szerepet vállalt.
Öccse, Kotsis Endre munkái között viszont jelenleg egyetlen nyaraló ismert, mely a régebbi, városhoz közeli típust testesíti meg, de
mai szemmel nézve is meglepően
korszerű építészeti megformálással.
Ez az egyetlen ismert nyaralóépülete, a dr. Schnell-nyaraló Érdligeten, különös módon Kotsis
Iván hagyatékának a Lechner Tudásközpontba került részei közül
került elő. Néhány fotón kívül
más információ egyelőre nem áll
rendelkezésünkre az épületről, a
képek és a helyszín alapján azonban valószínűsíthető, hogy inkább
a városhoz közeli, az egész nyárra
kiköltözésre szolgáló, a városi lakáshoz hasonló kényelmet nyújtó
nyaralók típusába volt sorolható.
Az építészeti kialakítása olyan,
hogy valószínűleg egy XXI. századi megrendelő-építtető is szívesen ellakna benne.
A Kotsis-testvéreknek a Lechner Tudásközpontban elhelyezett
építészeti hagyatékából rendezett
kiállítás megtekinthető a Tudásközpont ügyfélterében (1111 Budapest, Budafoki út 59.).
Pesti Monika
és
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