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… elgondolkoztató és nehezen megválaszolható, ezért fi-
gyelemre méltó kérdést tett fel a napokban Sallay András 
nyugalmazott gépészmérnök, aki már az 1950-es évek 
óta rendszeres olvasója hetilapunknak.  Azt tette szóvá, 
hogy az Élet és Tudomány idei 36-os számában Biácsi 
Alexandrával készült interjúnk szövegében az szerepel, 
hogy „az állatok, akik”. Véleménye szerint a személyre 
vonatkozó névmás ilyen szerepeltetése nem helytálló, in-
kább „amik” vagy „amelyek” alak lenne a megfelelő.

Az általa említett, A hét kutatója rovatunkban megje-
lent beszélgetésben a nyíregyházi állatorvos és zoológus 
kétszer is ilyen nyelvtani formában utal kutató és gyó-
gyító munkája „alanyaira” vagy „tárgyaira” – kinek mi-
ként tetszik. Az első esetben általában a sóstói vadas-
parkban található állatfajokról szól, másodszorra pedig 
konkrétan vörös panda és hópárduc „pácienseiről”. 

Be kell vallanom, e nyelvtani kérdés szerkesztőségün-
ket is megosztotta. Rovatvezető kollégáim között akad, 
aki az állatokra nem használná a személyes vonatkozó 

névmást, szigorúan csak a nyelvtanilag száz százalékban 
precíz „amely” alakot, mondván: a felesleges megsze-
mélyesítés az ismeretterjesztő cikkek tárgyszerűségéből, 
ezáltal közvetve komolyságából vesz el. 

Jómagam megengedőbb álláspontot képviselek. Igen sok 
olyan ember-állat kapcsolatot tudok elképzelni, amelyben 
nehezemre esne tárgyként utalni a másik élőlényre. S nem-
csak az elfogult kutya- és macskatulajdonos magánember 
énem súgja ezt nekem, hanem tudománykommunikációs 
szempontból is úgy érzem: hozzáadott stilisztikai értékkel 
bír, ha bizonyos esetekben (igaz, nem mindig, nem törvény-
szerűen) igenis meg merünk személyesíteni egy-egy állatot.

Jól emlékszem gyermekkoromból szülővárosom, 
Veszp rém híres csimpánzára: Böbére, aki nemcsak meg-
kedvelte az ember társaságát, nem egyszerűen csak kifi-
nomult kommunikációt épített ki a gondozóival, hanem 
megtanult festeni, a képeiből még tárlatot is rendeztek. 
Aligha akadt egyetlen ember akkortájt a bakonyi város-
ban, aki képes lett volna kiejteni: „Böbe, ami…”

Önök hogy gondolkoznak az állatokról, akik/amik/
amelyek hétköznapjaink vagy tudományos olvasmánya-
ink fontos szereplői?

Gózon Ákos

Szerintem…
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A felismerés ezáltal alátámasztja 
azokat a korábbi elméleteket és szá-
mítógépes modelleket, amelyek elő-
re jelezték az eddig becsültnél jóval 
több oxigén (és hidrogén) alkotta, 
víz jelenlétét a bolygón.

A vizsgálat korántsem bizonyult 
egyszerű feladatnak, hiszen a Nagy 
Vörös Folt sűrű felhőzete igencsak 
megnehezítette a csillagászok szá-
mára az információszerzést. Egy új 
spektroszkópiai technológia, vala-
mint a csapatot hajtó kíváncsiság 
révén végül csak sikerült bekuk-
kantani a több ezer kilométer vastag 
légkör mélyére. 

Az adatok egy részét, amelyet a 
földi teleszkópos mérésekkel ki-
egészítve Bjoraker és csapata fel-
használt, a Juno űrszonda gyűjtötte 
Jupiter körüli keringése során. Erre 
szerelték ugyanis azt az elsősorban 
víz után kutató, egyedi infravörös 

Újabb vízkérdés a 
Naprendszerben

A kutatók évtizedek óta dolgoz-
nak azon, hogy megismerjék a 
Jupiter belső felépítését és megért-
sék a működését. Nem is csoda, 
hiszen ez a rejtélyes óriásbolygó a 
legnagyobb ismert planéta a Nap-
rendszerben, kémiai összetételét 

tekintve pedig többé-kevésbé a Nap-
hoz hasonló. A Jupiter megértése lehet 
a kulcs ahhoz, hogy jobban megismer-
jük Naprendszerünk és más hasonló 
rendszerek kialakulását. Az utóbbi 
évek során pedig lassanként egyetlen 
bizonytalan kérdés kezdte mozgatni a 
csillagászok fantáziáját, ami sok más 
titokra is magyarázattal szolgálna a 
bolygó szerkezetét illetően. Mennyi víz 
rejtőzik ezen a gázóriáson?

Egy új tanulmányban Gordon L. 
Bjoraker, a NASA Goddard Űrköz-
pontjának asztrofizikusa és csapata 
a Jupitert behatóan kutató közösség 
számára most minden eddiginél kö-
zelebb hozta a választ.

A hawaii Mauna Kea csúcsán találha-
tó obszervatóriumban egy új fejlesztésű 
berendezés segítségével a Jupiter állandó 
viharában, a Nagy Vörös Foltban olyan 
kémiai jellegzetességeket ismertek fel a 
kutatók, amelyek a bolygó legmélyebb 
felhőrétegei alatti víz jelenlétére utal-
nak. A rétegekben vizsgált nyomást, 
valamint néhány oxigéntartalmú gáz 
(pl. szén-monoxid) tulajdonságait fi-
gyelembe véve a szakemberek arra 
jutottak, hogy a Jupiter minimum két-
szer, de akár kilencszer több oxigént is 
tartalmazhat, mint a Nap. 

spektrométerből és mikrohullá-
mú radiométerből álló berendezést, 
amellyel a szonda a gázóriás olyan 
mély bugyraiba is belátott, ahol már 
a földi légkör nyomásának több 
százszorosa uralkodik.

A víz, amely többek között a földi 
élet kialakulásának alapvető vegyü-
lete és az időjárási folyamatok nélkü-
lözhetetlen kelléke, ugyancsak jelen-
tős szereppel bír a Naprendszer más 
égitestjein; többek között a Jupiter 
turbulens időjárásának működését is 
meghatározza. Emellett az egyik el-
képzelés szerint a Földnél 10-szer na-
gyobb tömegű, részben vízjégből álló 
maggal is rendelkezik a bolygóóriás.

A legutóbbi űrszondás vizsgálatok 
kezdik alátámasztani ezt az elméle-
tet, hiszen már lassanként elegendő 
kémiai bizonyíték gyűlik össze annak 
igazolásához, hogy a korábbi elkép-
zeléssel szemben – miszerint a bolygó 
homogén felépítésű – először a kőzet-
ből és vízjégből összeálló mag kezdett 
kialakulni, majd ezt követően jött 
létre a szoláris ősködből származó gá-
zokból a légkör. A Juno űrszondára 
gyakorolt gravitációs erőhatások, a 
gázóriás környezetében található hol-
dak víztartalma, valamint a légned-
vesség táplálta villámok és zivatarok 
mind a bolygón jelenlévő, különböző 
halmazállapotú, nagyobb mennyisé-
gű vízre engednek következtetni.

A Juno által gyűjtött információk, 
valamint a teleszkópos megfigyelé-
sek további segítséget nyújthatnak a 
földi obszervatóriumok technológiai 
fejlesztéséhez, így lehetőség nyílik 
Naprendszerünk más gázbolygói-
nak akár még űrszondát sem igénylő 
vizsgálatára.

SzoucSek ÁdÁm
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A Hawaii teleszkóphálózat éjjel sem pihen, állandó farkasszemet néz vizsgálata egyik legfőbb 
tárgyával, a Jupiterrel (FORRÁS: NASA)

A Juno minden eddiginél jobb betekintést adott a Jupiter kavargó viharainak mélyére
 (FORRÁS: NASA)
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A kétségbeesés helyett azonban ma 
sokkal fontosabb, hogy újabb antibio-
tikumokat fejlesszenek ki a kutatók 
(amelyek ellen értelemszerűen még 
nem volt alkalmuk a baktériumok-
nak ellenálló képességet kifejleszteni). 
Sajnos számos iparági elemző arra fi-
gyelmeztet, hogy a gyógyszergyárak 
számára az antibiotikum-kutatás egy-
szerűen nem éri meg, mert a bakteri-
ális fertőzések jó részt a csekély vásár-
lóerővel bíró, harmadik világbeli sze-
gényeket sújtják, a rezisztencia pedig 
viszonylag gyorsan kialakul e szerek-
kel szemben, és értéktelenné válnak. 
Ezért legalább ilyen fontos, hogy a 
meglévő antibiotikumokat használjuk 
okosabban, hatékonyabban.

Ebben tett jelentős előrelépést a 
Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem 
(UCLA) ökológiai és evolúcióbioló-
giai kutatócsoportja, akik a Nature-
csoporthoz tartozó Systems Biology 
and Applications szaklapban tették 
közzé eredményeiket. Kutatásaik 
megközelítése első látásra egyszerű-
nek, sőt magától értetődőnek tűnik 
(bár ez csak a látszat), a jövőbeli gya-
korlati alkalmazás ugyanis rengeteg 
buktatót rejt. Abból a feltételezésből 
indultak ki, hogy ha egy ismert anti-
biotikum hatástalan az ellenálló bak-
térium ellen, akkor talán hatásosabb 
kettő vagy több antibiotikum keveré-
ke, az ő szóhasználatukkal ,,koktélja”.

Nem véletlen, hogy e megközelí-
tés eddig nem volt igazán népszerű 
a mikrobiológusok körében. A köz-
gondolkodás szerint ugyanis a több-
féle antibiotikum együttes alkalma-
zása csökkentheti vagy ki is olthatja 

Antibiotikumok: 
csapatban az erő

Korunk és közeljövőnk kétség-
telenül legsúlyosabb közegés-
zségügyi problémája az újabb és 
újabb antibiotikum-rezisztens 
baktériumtörzsek megjelenése, 
és megállíthatatlannak tetsző 
elterjedése. Azt tényként kell 
elfogadnunk, hogy véget ért az 

antibiotikumok aranykora, az evolú-
ciós versenyfutásban a baktériumok 
beértek bennünket, és most igyekez-
nek utcahosszal elhúzni előttünk. 

E folyamatban semmi meglepő nincs, 
a kórokozók mindössze engedelmes-
kednek az evolúció törvényeinek (az 
ellenállóbb variánsok előnyt élveznek, 
és a következő generációban nagyobb 
szerephez jutnak). Ugyanakkor nem 
menthetjük fel magunkat, nagy fe-
lelősségünk van abban, hogy lassan 
egészségügyi vészhelyzet alakul ki a 
világ számos pontján, hiszen az orvo-
sok a tradicionális antibiotikumokkal 
képtelenek megállítani az ellenálló 
baktériumok kiváltotta fertőzéseket. 

Azt sem mondhatjuk, hogy ne fi-
gyelmeztettek volna minket arra, hogy 
a túlzott és szakszerűtlen antibio-
tikum-használat csak a bajt hozza 
ránk. Alexander Fleming, a penicillin 
felfedezője már a negyvenes években 
kristálytisztán látta a jövőt: ,,Az a meg-
gondolatlan ember, aki a penicilinkezeléssel 
játszik, morálisan felelős azon emberek ha-
láláért, akiket penicilinrezisztens kóroko-
zók fertőznek meg” - nyilatkozta a New 
York Timesnak röviddel Nobel-díja át-
vétele után.

egymás hatását, interakciójuk pedig 
veszélyes mellékhatásokkal járhat a 
beteg számára. Ezért is meglepők a 
UCLA kutatóinak alapvetően pozi-
tív eredményei. Úgy találták ugyan-
is, hogy négy vagy öt antibiotikum 
koktélja sok esetben (nyolcezer kü-
lönféle kombináció esetében) hatá-
sosabb a rezisztens baktériumok el-
len, mint az az elfogadott elméletek 
alapján várható lenne.

Kutatásaik során nyolcféle anti-
biotikumból keverték a koktélokat. 
Összesen 18 278 különféle keveréket 
állítottak össze, az egyes antibiotiku-
mok dózisát is variálták, és azt figyel-
ték, hogy mennyire hatásos a keverék 
az Escherichia coli baktérium egy kü-
lönösen ellenálló törzsével szemben. 
Arra számítottak a kutatók, hogy 
talán találnak néhány hatékony kom-
binációt. Ehelyett ezrek (a négy anti-
biotikumból összeállított keverékek 
közül 1676, az ötkomponensű mixek 
közül 6443) bizonyultak effektívnek.

,,Megdöbbentett, hogy milyen sok ha-
tásos kombinációt találtunk, ahogy nö-
veltük az összetevők számát. A kutatók 
talán azt gondolják, értik, hogy kettő 
vagy több hatóanyag hogyan hat kölcsön 
egymással, de a valóság az, hogy fogal-
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E. coli (FORRÁS: USDA)

Az E. coliról készül egyik első elektronmikro-
szkópos felvétel

(FORRÁS: UNIVERSITY OF EDINBURGH, 1968)
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muk sincs - nyilatkozta az egyetem 
sajtószolgálatának a kutatás egyik 
vezetője, Van Savage professzor. - 
Vannak antibiotikumok, amelyek a 
baktériumok sejtfalát támadják, mások 
a DNS-üket. Olyan ez, mintha várat 
ostromolnánk. Ha többféle módszerrel 
együttesen támadunk, több sikert érhe-
tünk el, mintha csak egy irányból roha-
moznánk”

Volt ugyanakkor sok olyan kombi-
náció is, amelyek együttes hatása ki-
sebb volt, mintha a komponenseket 
egyenkén alkalmazták volna. A ta-
pasztalat tehát az, hogy a részek összes-
sége lehet sokkal hatásosabb is, mint a 
részek hatásainak összege, de az össze-
tevők hatástalanná is tehetik egymást. 

Mielőtt azonban azt hihetnénk, hogy 
ezzel megoldottuk az antibiotikum-re-
zisztens baktériumok jelentette halálos 
problémát, észre kell vegyük, hogy 
ezek az eredmények csak egy igen 
hosszú kutatássorozat kiindulópontjai-
ként értékelhetők. Az antibiotikumok 
keverékeit és a baktériumtörzseket csu-
pán Petri-csészében ,,engedték össze”, 
tehát egyelőre nincsenek információk 
arról, hogy az effajta kezelés hogyan 
hat a gazdaszervezetre. Mindenesetre a 
kutatók reményei szerint eredményeik 
fel fogják gyorsítani a különféle anti-
biotikum-kombinációk humán alkal-
mazásával kapcsolatos kutatásokat is.

kovÁcS mÁrk

Ki akar segíteni?

A Brit Kolumbiai és az Arizo-
nai Egyetem nemrég publikált 
közös szociálpszichológiai ku-
tatása arra kereste a választ, 
hogy a férfiak miért nem törtek 
be úgy a tradicionálisan nőies 
szakmákba, ahogy a nők a tra-
dicionálisan férfias szakmákba 
(Block, Croft és Schmander, 

2018). Mindez az Amerikai Egyesült 
Államokból származó adatokkal alá-
támasztva: amíg a korábban férfias-
nak ítélt szakmák (például mérnök, 
ügyvéd, matematikus, informatikus) 
női-férfi aránya mára megközelíti az 
50 százalékot, addig a hagyományo-
san nők által betöltött szakmákban 
(például egészségügyi ápoló, óvodai 
munkás, általános iskolai tanár és 
háztartásvezető) a férfiak kevesebb 
mint 10 százalékban vannak jelen.

Bár a fent említett kutatás maga alig 
380 egyetemi hallgató véleményén 
alapszik, a szociálpszichológia elméle-

tei önmagukban is említésre méltók. 
A kutatók lehetőségei a kísérletezésre 
e téren erősen limitáltak, így a törté-
nelmi dokumentumokra való támasz-
kodással és a jelen társadalom, illetve 
különböző kultúrák pontos leírására 
való törekvéssel juthatnak közelebb az 
ember, mint társas lény megértéséhez. 
Ily módon többek közt az alábbi meg-
állapítást tette a fent említett kutatás 
és a szerzők egy másik összefoglalója 
a témában. Az evolúciósan és/vagy 
szociálevolúciósan rögzült nemi szere-
pek a nők esetében az elmúlt évszá-
zadban sokkal gyorsabban változtak, 
mint a férfiak esetében.

Rövid áttekintés: az Egyesült Álla-
mokban 1920-ban kaptak a nők sza-
vazati jogot és ezzel együtt nagyobb 
beleszólást a közügyekbe. A második 
világháborúban (1939-1945) a nők be-
léptek a munkaerőpiacra, amely meg-
üresedett amíg a férfiak a frontokon 
harcoltak. A 1900-as évek első felétől 
kezdve egyre erősebben jelenlévő szü-
letésszabályozás segítette a nőket a csa-
ládtervezésben és ebből következően a 
tanulmányaik, karrierjük megválasz-
tásában, követésében. Legfőképp pe-
dig az 1970 körül kezdődő információ 
kora tette át a hangsúlyt a fizikai erő-
ről a szellemi képességekre, melyekben 
a nők egyenlők lehettek a férfiakkal.

Így, a hagyományosan férfiakra 
jellemzőnek tartott versenyszellem, 
státuszra és vagyoni biztonságra való 
törekvés megjelent a nők egy jelen-
tős csoportjában. Ezzel szemben, a 
hagyományosan nőkre jellemző kö-
zösségi, családi segítő szerepet alig 
vették át a férfiak.

Ennek oka lehet a belső értékrend, 
amely a világszemléletet ugyanúgy 
alakítja, ahogy a pályaválasztást mo-

tiválja. Bár mindkét nemnek meg 
kell küzdeni a társadalmi normák-
kal, ha a hagyományos nemi jellem-
zőktől eltérő tulajdonságai vannak, 
az utóbbi száz évben a férfiasnak 
ítélt individualista előretörés sokkal 
elfogadottabbá vált a nyugati kultú-
rában mindkét nem esetében, mint a 
férfiak nőies tulajdonságai – állítják 
a tanulmány szerzői. Ezzel együtt 
feltesznek egy másik kérdést is: mi-
ért gondolja a(z elsősorban Észak-
Amerikai) társadalom úgy, hogy a 
közösségi szakmák, mint az ápoló, 
óvodai munkás vagy az iskolai tanár 
megbecsülése, fizetésben kifejezve, 
jóval az egyéni előretörésre alkalmas 
szakmák (például ügyvéd, tudós, 
mérnök) alatt kell legyen? Egy lehet-
séges válaszként azt említik, hogy 
oktatásban mind a lányokat, mind a 
fiúkat támogatják a kompetitív ér-
tékeik kifejlesztésében, de alig van 
jelen, és a fiúk esetében sokszor szin-
te teljesen kimarad a mások támoga-
tására, az empátiára való nevelés. 

Mindennek az egyik látható tünete az, 
hogy a hagyományosan nőies szakmák 
munkaerőhiánnyal küzdenek, amely 
a társadalom egészére hatással van. A 
tanulmány azt is megemlíti, hogy a 
társadalom számára előnyös lenne, ha 
a férfiak nagyobb arányban vennének 
részt a közösségi munkákban, mert 
ezzel csökkenne a munkaerőhiány. A 
gyermekek számára előny lenne, mert a 
férfiak jelenléte csökkenti a viselkedési 
problémák gyakoriságát és támogatja 
a szellemi fejlődést. A férfiak számá-
ra előnyös lenne, mert mindkét nemre 
jellemző, hogy elégedettebbek az éle-
tükkel, ha érzik, hogy a társadalomban, 
közösségben fontos szerepet játszanak.

Ferenc kata
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Az élőlényekben megfigyelhető 
periodikus (ciklusos) változá-
sokkal a kronobiológia fog-

lalkozik. Régóta ismert, hogy az élőlé-
nyek aktivitása és életfolyamatai a 
napszakokkal, a hold fázisaival, illetve 
az évszakokkal együtt változik. Ezek 
a változások az állatvilágban (alvás-
ébrenlét, hibernáció, vándormadarak 
költözése) és a növények körében (le-
vélmozgások, fotoszintézis fény- és sö-
tét reakciói, virágzás) a leglátványo-
sabbak és a legjobban ismertek, azon-
ban a gombák és a baktériumok élet-
folyamatai is mutatnak periodikus 
változásokat. A külvilág változásait 
tükröző belső ritmusok a feltételezések 
szerint evolúciós előnyökhöz juttathat-
ták az élőlényeket, amelyek így képe-
sek voltak megjósolni és ezáltal haté-
konyabban kihasználni a környezet 
erőforrásait (pl. fény, élelem).

Az élet ritmusai
A ciklusok hossza alapján többféle rit-
must ismerünk. Az ultradián ritmusok 
(a latin ultra (túl) és diem (nap) szavak-
ból) 24 óránál rövidebbek. Ide tartozik 
a kb. 90 perces REM alvási ciklus, a 

SEJTJEINK IDŐMÉRŐ SZERKEZETEI

A BIOLÓGIAI ÓRA

növekedési hormon termelődésének 3 
órás ciklusa, a kb. 90-120 perces nyu-
galom-aktivitás ciklusa (BRAC), va-
lamint a szívverés, a pislogás, a légzés 
vagy akár az emésztőrendszer aktivi-
tásának a ritmusa. Az infradián rit-
musok (infra (alul) és diem szavakból) 
24 óránál hosszabbak, de általában 
egy hónapnál rövidebbek. Ezek is-
métlődéséhez több napra van szük-
ség, ilyen például a menstruációs cik-
lus. A cirkannuális ritmusok (circa 
(körülbelül) és annum (év) szavakból) 
éves ismétlődést mutatnak, amelyek 
közül a téli álmot alvó állatok, a ván-
dormadarak vonulása, illetve a szar-
vasok agancsának növekedési és leve-
tési ritmusa a legismertebb.

A biológiai ritmusok közül a legis-
mertebb és leginkább tanulmányo-
zott ciklusok nagyjából 24 órás peri-
odicitást mutatnak, amiket cirkadián 
ritmusoknak (circa (körülbelül) és di-
em szavakból) nevezünk. Emberek-
ben a cirkadián ritmus periódushosz-
sza 23,5 és 24,5 óra között változik. 
Míg a cirkadián ritmusokat elsősor-
ban belső folyamatok, a molekuláris 
óra szabályozza, a többi biológiai rit-

must főként környezeti hatások be-
folyásolják. A külső (és a belső) kör-
nyezet azonban a cirkadián ritmusra 
is hatással van. Azokat a tényezőket, 
amelyek a belső órát a környezethez 
igazítják, időadóknak (zeitgeber) ne-
vezzük. Ezen környezeti tényezők 
közül a legfontosabb a fény, ami na-
gyon pontosan képes beállítani a 
testben működő központi biológiai 
óra saját ritmusos működését. A 
cirkadián ritmusok három alapvető 
tulajdonsággal rendelkeznek: 1. ál-
landó körülmények között (pl. teljes 
sötétségben) is megőrzik a belső rit-
must; 2. környezeti tényezők képe-
sek átállítani őket; 3. a hőmérséklet 
változásától függetlenül működnek. 

Növényeknél
A cirkadián ritmusokat elsőként növé-
nyeken figyelték meg. A legkorábbi 
leírás az kr.e. IV. századból származik, 
amikor Androsztenész, Nagy Sándor 
flottájának egyik hajóskapitánya leje-
gyezte a tamarinduszfa (Tamarindus 
indica) leveleinek napszakoktól függő 
mozgását. Hasonló mozgást mutatnak 
a napjainkban hazánkban is egyre 

Felgyorsult világunkban egyre gyakrabban pillantunk óráinkra. Néha úgy érezzük, kevesebb időnk 
van, mint 10-20 évvel ezelőtt. Holott egy nap akkor is és most is 24 órából állt, amit a Föld tengely 
körüli forgása határoz meg. A nappalok és éjszakák ritmusos váltakozása a bolygónkon kialakult 
élőlényeket is arra késztette, hogy egy saját belső biológiai órát alakítsanak ki, ami segíti őket a 

napszakok okozta eltérő körülményekhez való alkalmazkodásban.
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lágítás erőssége szabályozná. Egyes nö-
vények virágzási ideje is szigorúan 
napszakokhoz kötött, amit virágóra ké-
szítéséhez is felhasználhatunk (lásd ke-
retes írásunkat).

Emlősökben
Az élőlények saját belső ritmikus fo-
lyamatait és a környezeti tényezők rit-
musát a biológiai óra hangolja össze. A 
cirkadián óra működése és a legfonto-
sabb anyagcsere-útvonalak között 

fontos reciprok kölcsönhatás mutat-
ható ki: az óra az élettani működése-
ket a napszakokhoz képes igazítani. 
Az emlős biológiai óra felépítése hie-
rarchikus. A központi óra a köztiagy 
(hipotalamusz) területén, a látópálya 
kereszteződése fölött elhelyezkedő 
magban található. Ez az agyterület 
közvetlen bemenetet kap a retinából, 
ami lehetővé teszi, hogy a fény köz-
vetlenül elérhesse a központi órát. A 
szervezetben jelen vannak másodla-
gos órák is, amelyek működését a 
központi óra szabályozza. Ilyen má-
sodlagos óra többek között a májban 
és a hasnyálmirigyben működik. A 
testet felépítő szövetek sejtjeiben saját 
(perifériás) órák (biokémiai oszcilláto-
rok) működnek, amelyeket belső és 
külső tényezők (pl. hormonok illetve 
mechanikai ingerek) szinkronizálnak.

A motor
A sejtek molekuláris óráit bonyolult 
biokémiai folyamatok (gének ritmi-
kus átíródása, fehérjék termelődése 
és lebomlása) irányítják. Az óra mo-
torját a CLOCK és a Bmal gének és 
a róluk átíródó fehérjék alkotják. A 
fehérjék mennyisége a reggeli órák-
ra megnő, és egymással összekapcso-
lódva egy olyan komplexumot al-
kotnak, amelyek számos további 
gént képesek aktiválni. Ezen gének 
között az óra negatív komponensét 
alkotó period és cryptochrome fe-
hérjéket kódoló gének is megtalálha-
tók. Ezek a fehérjék a nappali órák-

több díszkertben látható selyemakác 
(Albizia julibrissin) levelei is. A cirkadián 
oszcilláció első, tudományos igényű le-
írására azonban két évezredet kellett 
várni. Jean-Jacques d’Ortous de 
Mairan francia kutató 1729-ben álla-
pította meg, hogy a mimóza (Mimosa 
pudica) leveleinek napszakoktól függő 
mozgása teljes sötétségben is megtar-
totta a ritmusát. Ezzel a kísérlettel ki-
zárta, hogy a levelek esti lecsukódását 
és reggeli kinyílását pusztán a megvi-
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Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash és Michael W. Young 

A biológiai óra molekuláris működése. A központi óragénekről (CLOCK és Bmal; 1) a cito-
plazmában átíródó fehérjék (2) dimerizálódnak (3), majd visszajutnak a sejtmagba, ahol 

számos gén, köztük a Per és Cry gének aktiválásában vesznek részt (4). A Per és Cry gének 
fehérjetermékei (period és cryptochrome, 5), miután a citoplazmában megszintetizálódnak és 
dimerizálódnak (6), gátolják a CLOCK és Bmal gének átírását a sejtmagban (7). A fenti ciklus 

körülbelül 24 óránként ismétlődik.
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sok feltárásáért. Forradalmi kísérlete-
iket ecetmuslicákon végezték, és 
1984-ben ők fedezték fel a period fe-
hérje mennyiségének kb. 24 órás osz-
cillációját. Az elkövetkező évek során 
a molekuláris óra további számos 
komponensét azonosították, amelyek 
stabilizálják és finomhangolják a bel-
ső óra működését.

Említettük, hogy a biológiai óra 
számos létfontosságú működést, töb-
bek között a hormonszinteket, az al-
vási ritmust, a testhőmérsékletet, az 
anyagcserét és végső soron hangula-
tunkat, viselkedésünket is befolyásol-
ja. Ha egy hosszú utazás során egy-

ban termelődnek, mennyiségük az 
esti órákra nő meg, és az általuk 
képzett komplexumok a sejtmagban 
gátolják a CLOCK és Bmal gének, 
valamint saját génjeik átíródását. A 
gátló fehérjék lebomlását követően a 
ciklus a CLOCK és Bmal gének át-
íródásával és fehérjéik termelődésé-
vel folytatódik a reggeli órákban.

Nobel-díjas felfedezés
2017-ben az orvosi-élettani Nobel-
díjat három amerikai tudós, Jeffrey 
C. Hall, Michael Rosbash és Michael 
W. Young kapta a cirkadián ritmust 
szabályozó molekuláris mechanizmu-

szerre több időzónán is átrepülünk, a 
biológiai óra és a külső környezet kö-
zött aszinkronitás alakul ki. Ilyenkor 
napközbeni aluszékonyságot, alvásza-
vart, csökkent teljesítőképességet és 
emésztőrendszeri problémákat ta-
pasztalhatunk az utazást követő 2-3 
napon keresztül. A belső óra zavarára 
visszavezethető tünetegyüttest „jet 
lag” néven ismerjük. A belső ciklus 
helyreállítását megfelelő fényimpul-
zusokkal, illetve melatonin adásával 
segíthetjük elő.

Fény hiányában különböző mentá-
lis betegségek alakulhatnak ki. Eny-
hébb formája a tavaszi fáradtság 
vagy a téli depresszió, amit a fény 
mennyiségének jelentős csökkenése 
és tartósan alacsony szintje idézhet 
elő. Súlyosabb esetben bipoláris el-
mezavar is kialakulhat. A belső óra 
zavarai a metabolikus szindróma, a 
2-es típusú cukorbetegség, alvási za-
varok vagy az elhízás előfordulási 
gyakoriságát is előidézhetik. 2-es tí-
pusú cukorbetegség és  metabolikus 
szindróma is nagyobb számban je-
lentkezik váltott vagy éjszakai mű-
szakban dolgozók körében, amiért a 
belső biológia óra felborulása, vala-
mint a rendszertelen melatonin vagy 
szerotonin-termelődés tehető fele-
lőssé. A cirkadián ritmus ismerete 
hozzájárulhat bizonyos gyógyszerek 
hatékonyságának növeléséhez, ha fi-
gyelembe vesszük a megfelelő idő-
ben történő adagolást.

Matta Csaba

KÉSZÍTSÜNK VIRÁGÓRÁT!

Számos növény kifejezetten erős cirkadián ritmust mutat, ami a virágok igen 
pontosan időzített nyílásában és záródásában mutatkozik meg. Egyes növé-
nyek, például a hajnalka (Ipomoea purpurea) kora reggel bontja ki szirmait, 
míg mások, például az estike (Matthiola longipetala) virágai este nyílnak. En-
nek igen egyszerű oka van: a virágok eltérő nyílása miatt nem kell egymás-
sal versenyezniük a beporzást végző rovarok kegyeiért. Ha az adott időpon-
tokban nyíló és záródó virágú növényeket egy kör alakú ágyásba ültetnénk, 
a virágzó növényekről leolvashatjuk az időt. Az ötlet eredetileg a svéd termé-
szettudóstól, Carl von Linnétől származik, aki 1751-ben megjelent Philosophia 
Botanica című művében írt a Horologium Florae-ról (virágóra).

Fontos megjegyeznünk, hogy a virágóra nem tudja kiváltani az okostelefonok 
óráit, ugyanis a virágok nyílását és záródását a növények saját bioritmusán kívül 
az időjárás és az évszakos jelenségek (pl. besugárzás időtartama) erősen befolyá-
solják.

Ha magunk is szeretnénk próbálkozni egy szemet gyönyörködtető virágóra megalko-
tásával, az alábbi növényekkel érdemes próbálkoznunk. A virágok nyílásához tartozó 
pontos időt nem jelöltünk meg, mivel az erősen függ az időjárástól és a nappalok hosz-
szától (azaz hogy melyik évszakban járunk).

Délelőtt nyíló virágok: pipacs (Papaver rhoeas), apró szulák (Convolvulus arvensis), 
hajnalka, kankalin (Primula sp.), százszorszép (Bellis perennis)
Délben és kora délután nyíló virágok: kristályvirágfélék (Aizoaceae), csodatölcsér 
(Mirabilis sp).
Este nyíló virágok: ligetszépefélék (Onagraceae), estike.

A virágórákról részletesebben 2014/7 és 2014/10-es számainkban olvashatnak.

KÉP FORRÁSA: HTTPS://PLANTINTELLIGENCE.

WORDPRESS.COM/TAG/HOROLOGIUM-FLORAE/

KISLEXIKON

• kronobiológia: az élő szervezetek működésének összefüggéseit vizsgálja a Nap-
Hold ciklusok tekintetében
• melatonin: az alvási ciklust szabályozó hormon. A tobozmirigy termeli, főként sötét-
ben termelődik. Megnöveli a REM-alvás hosszát.
• nyugalom-aktivitás ciklusa (basic rest-activity cycle, BRAC): körülbelül 90 percig tar-
tó ultradián ritmus. A ciklus kezdetén gyorsabb agyhullámok jellemzőek, ilyenkor ébe-
rebbek és fókuszáltak vagyunk, azonban az utolsó 20 percben álmossá és fáradtabbá 
válunk. Testünk ekkor készül fel a következő aktív ciklusra.
• REM alvási ciklus: az alvás egyik fázisának (rapid eye movement, gyors szemmozgás) 
neve. Az alvás kevésbé mély szakasza, az álmok többsége ebben a fázisban történik. A 
tanulásért, gondolkodásért és memóriáért felelős agyterületek aktiválódása jellemzi.
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M indennapi életünk gazdasá-
gi és pénzügyi keretrend-
szerét az emberek alkotják 

meg, és e korlátok között születnek 
meg döntéseink is, melyben persze a 
lélektan is szerepet kap, olykor nem is 
kicsit. A díjazott kutatásainak köz-
pontjában elsősorban az állt, hogy a 
gazdasági döntéshozatal sok esetben 
nem ésszerűen, hanem korlátozottan 
történik meg. Felfigyelt arra is, hogy 
a döntések gyakorta az önkontroll hi-
ányában születnek, és sajátos prefe-
renciák is érvényesülnek. Vizsgálta 
azt is, hogy az egyéni döntéseket ho-
gyan és milyen módon befolyásolják 
a piaci hatások és ennek változásai. A 
kitüntetett tudós munkássága és a 
szakterület többi kutatója új megvilá-
gításba helyezi a hagyományos és az 
eddig megismert, megtanult közgaz-
dasági tanokat, a viselkedési közgaz-
daságtan jellemzőinek bemutatásá-
val, leírásával az emberi döntéshoza-
tal és az ezt tápláló lélektan és viselke-
dés mozgatóira helyezi a hangsúlyt. A 
kutatási eredményeket nyugodtan te-
kinthetjük a hétköznapi ember tükör-
képének is: ilyenek vagyunk, így cse-
lekszünk, így viselkedünk a gazda-
ságban és a pénzügyek terén.

Az ésszerűség néha 
korlátozott

Az emberek és az általuk működtetett 
szervezetek is a döntéshozatal során 
látszólag sok mindent mérlegelnek, 
ám olykor a döntések mégis egy szűk 
mezsgyén haladva születnek meg. Pél-
daként gondoljunk csak talán a legké-

zenfekvőbbre: hogyan osztjuk be a 
háztartás pénztárcáját? A leggyakoribb 
tételekről, mint a havi folyó élelmezési 
és megélhetési kiadások, a rezsi, a kö
zeljövő kiadásai (iskoláztatás, nyaralás 
stb.) vagy a kicsit távolabbi célokról 
(tartalékok, nagyobb lakás, nyugdíj
előtakarékosság stb.) gyakran önálló-
an, mondhatnánk úgy is, hogy rövid-
látóan döntünk. Egyszerűnek tűnik a 
mérlegelés, ám érdekes, hogy egy ilyen 
összetett döntésnél általában mégsem 
tudunk ésszerűen dönteni. E helyett az 
egyes célok érzelmi-mentális számba-
vétele során azok egyedi súlyokat kap-
nak, és fontossági sorrendet állítunk 
fel pillanatnyi lelkiállapotunknak 
megfelelően, majd meghozzuk a dön-
tést. Később persze rájövünk, hogy 
nem jó döntést hoztunk, másra is he-

lyezhettük volna a hangsúlyt. És a 
rossz döntésnek általában mindig van 
olyan költségvonzata, amivel megho-
zatala előtt nem számolunk. Példaként 
az internetről beúszó konyhai robot-
gép reklámját hozom fel: nagyon von-
zónak tűnik, hogy megvegyem a 73 
százalékos (!) árengedménnyel kínált 
csodagépet (darál, dagaszt, habot ver). 
Szinte rohanok is megvenni, mert az 
ilyen mértékű árengedmény nagyon 
vonzó, azonban nem gondolok bele 
abba, hogy esetleg egy későbbi meghi-
básodás miatt szerviz és alkatrész hiá-
nyában el kell dobnom a robotgépet. 
Döntéseink sok esetben azért is csak 
korlátozottan ésszerűek, mert megho-
zataluk előtt kapaszkodókat, referen-
ciákat keresünk, és erre alapozzuk 
azokat. Gondoljunk csak arra, hogy új 
televíziót vásárolunk, tisztában va-
gyunk azzal, pontosan mit akarunk és 
már csak az árakat nézzük a különbö-
ző boltokban, de nem a megtakarítha-
tó forintösszeg, hanem az árkülönbség 
százalékának mértéke szerint választ-
juk ki a boltot és a készüléket. Az 
ügyes kereskedők felfigyeltek az ilyen 
döntések gyengeségeire és a mögöttes 
lelki tényezőkre, mert igen csalogató 
az a reklámfogás is, hogy például az 
előre csomagolt csirkemell csak 690 
forint, ám ha az apróbetűs kilós egy-
ségárat megnézzük, elájulunk, mert az 
szokatlanul magas a versenytársak 
áraihoz képest. Aztán megvesszük, 
mert vásárlóként döntésünkben mégis 
ez a 690es szám vezérel minket, ez a 
kapaszkodó, ugyanis az árcédulán lévő 
szám 1000-nél jóval kisebb.

A  V E S Z T E S É G K E Z E L É S T Ő L  A Z  Ö N KO N T R O L L I G

VISELKEDÉSI 
KÖZGAZDASÁGTAN

2017-ben a közgazdasági Nobel-díjat az 1945-ben született amerikai Richard H. Thaler nyerte el. 
Az értékelő bizottság felfigyelt arra, hogy a tudós sokéves kutatási és oktatói munkásságának közép-

pontjába a közgazdaságtan és a pszichológia kapcsolatát, integrálását állította.

Richard H. Thaler
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ra is gondolnunk kellene, jó volna 
vésztartalékot is képezni, de kellő ön-
kontroll miatt mégsem tesszük. Mert 
rövid távú gondolatunk, elképzelé-
sünk, pillanatnyi lelkiállapotunk 
győz, és bár nincs rá eget vetően 
szükségünk, mégis megvesszük a ne-
gyedik pár piros szandált is, vagy tel-
jesen indokolatlanul, és az egyébként 
jól működő mostani „kütyünk” er-
kölcsi és fizikai elhasználódása előtt 
veszünk egy másikat.   

A csali hatás 
Arra is rájöttek a vásárlói döntéshoza-
tal elemzésével foglalkozók és különö-
sen az ügyes marketingesek, hogy ha 
két dolog közül kell választanunk, 
amelyek hasonlóak egymáshoz, akkor 
a döntés nem mindig az általuk szán-
dékolt irányba és arányba tolódik, 
mert agyunk a kutatások szerint na-
gyon komoly munkát végez, hogy a 
felkínált két dolog közül az előnyöseb-
bet válassza. Ám ha betesznek egy 
harmadik választási lehetőséget is, a 
csalit – ami egy előnytelen választás, és 
picivel rosszabb, mint a második he-
lyen lévő –, akkor az eredeti kettőből 

Méltányosság és önkontroll    
Thaler, valamint a viselkedési köz-
gazdaságtan és pénzügyek többi ku-
tatói körültekintően vizsgálták azt 
is, hogy döntéseinket sok esetben a 
’fair’ meggondolások is vezérlik. A 
magyar nyelvbe bekúszott angol 
eredetű szónak számos megfelelője 
van – méltányos, tisztességes, igazsá-
gos, helyes –, ami arra utal, hogy ez 
is fontos a döntéshozatalban. Az ér-
tékelő bizottság egy esernyős példán 
világította meg ezt: ha esernyő nél-
kül megyünk városnézésre és hirte-
len leszakad az ég, gyorsan megnő 
az esernyők iránti kereslet. Nagyjá-
ból tudjuk, mennyibe kerül egy es-
ernyő, és ha a megnövekvő kereslet 
miatt az árus jócskán megemelné a 
szokásos árat, egy bizonyos összeg-
nél már nem vagyunk hajlandók 
többet fizetni érte. Inkább megá-
zunk, mert nem tartjuk ’fair’-nek, 
méltányosnak a szemet szúróan ma-
gas árat. A döntéseink mögötti szo-
ciális preferenciák és az előnyös – 
nem előnyös mérlegelés ellenére ör-
vendetes módon sokszor elsődleges 
szerepet kapnak a lélektani, az em-
beri segítőkészséget előtérbe helyező 
pénzügyi döntések is. Gondoljunk 
csak arra, hogy mennyi idős ad 
pénzbeli támogatást kevéske nyug-
díjából egészségmegőrző szerveze-
teknek vagy segítségre szorulóknak. 

Pénzügyi viselkedésünk vizsgálatá-
ban ’fair’ meggondolásaink és kiala-
kított preferenciáink elvezetnek az 
önkontroll területére és sajnos sokszor 
ennek hiányára is. „A szellem erős, de a 
test gyenge” – mondja ezt egy ismerő-
söm, aki erre gondol, amikor késő es-
ti édességnassolásra fanyalodik és 
tudja, hogy rosszat tesz, ám mégis 
megeszi a csokis parányt. És ez igaz a 
mindennapi pénzügyekben is: na-
gyon is jól tudjuk, hogy hosszabb táv-

már könnyebben választjuk azt, amire 
a marketinges rá akar venni minket. 
Hasonlóan becsali módon működik az 
a kereskedői fogás is, hogy vegyél hár-
mat, de kettő árát fizeted. Leárazás-
kor, készlettisztításkor találkozunk 
ilyennel és tudjuk, hogy egy új és ké-
nyelmes bakanccsal is elégedettek len-
nénk, ám bekapjuk a csalit és hirtelen 
mégis három lábbelivel távozunk a 
boltból. Ugyanebbe az utcába téve-
dünk, amikor a szolgáltató rábeszél ar-
ra, hogy váltsunk tévécsomagot: to-
vábbi 26 csatornát tudunk nézni, igaz, 
hogy minket mindössze 2 új érdekel a 
bővült csomagból, ám mégis elégedet-
ten aláírjuk 2 év hűséggel a módosított 
szerződést és nem zavar, hogy többet 
fogunk fizetni ezután a szolgáltatá-
sért. Sokszor nehéz menekülnünk az 
ilyen hatások, ingerek, kísértések elől, 
és már szinte engedünk is a csábítás-
nak, hacsak fel nem tesszük magunk-
nak ezt az egyszerű és kijózanító kér-
dést: tényleg szükségünk van erre? Be-
ugrike vajon az önkontrollunk? A 
gazdasági, pénzügyi döntéseinket és 
az ezzel kapcsolatos viselkedésünket a 
csordaszellemként jellemzett motivá-
ció is nagyban befolyásolja. Nagyon 
kényelmetlenül érezzük ugyanis ma-
gunkat, ha kilógunk a sorból, ha nem 
úgy cselekszünk, nem azt tesszük, 
mint mások, azaz nem tartunk a csor-
dával. Thaler viselkedési közgazda-
ságtannal és pénzügyekkel kapcsolatos 
kutatásai előtt már jóval korábban az 
Aschkísérlet is rámutatott a csorda 
egyénre gyakorolt igen komoly befo-
lyásoló szerepére. Példaként talán a 
részvénypiacok visszavisszatérő jelen-
ségét lehetne ide kapcsolni: a hosszú 

A viselkedési közgazdaságtan kördiagrammos szemléltetése



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/38  1195

ideje tartó részvényárak emelkedési 
szakaszába a háziasszonyok jelzővel 
körülírt befektetői kör éppen akkor 
lép be vevőként, amikor egyébként 
már nagyon közel van a csúcs és az ezt 
követő áresés, azaz a valószínűsíthető 
veszteség. Az ok: már mindenki rész-
vényt vesz, miért én maradjak csak ki 
ebből a szárnyalásból?

Veszteség és nyereség
Pénzügyi viselkedésünk sajátossága, 
hogy a döntéseink eredményeképpen 
létrejövő, előálló – természetszerű – 
veszteségek és nyereségek megélésé-
ben, kiértékelésében eltérően cselek-
szünk. Sokkal jobban fáj 1000 forint 
veszteség, mint ahogyan örülünk 
1000 forint nyereségnek, ha részvény-
ben áll például a pénzünk. A kutatá-
sok szerint az egyének kétszer olyan 
érzékenyek a veszteségekre, mint a 
megnyert összegre. E veszteségérzés-
nek a folytatása, hogy amikor még le-
hetne a veszteséget mérsékelni és le-
zárni, nem tesszük, hanem várunk, 
hogy megjavuljanak a dolgok, remél-
ve, hogy jobb idők jönnek. De sokszor 
nem jönnek és a veszteség még tovább 
nő! Gondoljunk csak arra a kihegye-
zett bevételkiadású háztartásra, 
amelynek billegő egyensúlya egy vá-
ratlan kiadás miatt meginog és azt 
csak egy átmenetinek tűnő személyi 
kölcsönnel vagy a hitelkártya kerettel 
lehet ideigóráig finomítani. Aztán az 
átmeneti időszak állandóvá válik, 
egyre dagad a veszteség és igen keser-
vessé válik a kiút az ilyen helyzetből. 

De a veszteségkezelés mellett az 
egyén nyereséggel kapcsolatos viselke-
dése is érdekes. A pénzügyeiket jól ke-
zelők, a mérlegelők, a határozott ön-
kontrollal rendelkezők a szinte termé-
szetes kockázatokat is hatékonyan, 
okosan tudják kezelni. A kutatók őket 
a „kétzsebes” jelzővel látják el. Legyen 
szó akár szerencsejátékról, akár például 
tőzsdei befektetésről, a kétzsebesek 
úgy gondolkodnak, hogy ha az induló 
összeg nyereséggel zárul, akkor az ere-
deti tőke az egyik zsebbe, a nyereség 
pedig a másik zsebbe kerül. A követ-
kező lépésben pedig csak a nyereség-
zseb tartalmát kockáztatják. Ha to-
vább nyernek, az nagyon jó, de ha el-
veszítik a korábban megnyert össze-
get, akkor az szinte nem is fáj, mert a 
nem kockáztatott induló összeg ott la-
pul a másik zsebükben, tehát pénzük-

nél maradtak. A kutatók arra is felfi-
gyeltek, hogy az ilyen kétzsebesek a 
nyerési szakaszban sokkal szabadabban 
és nagyobb kockázatot vállalva hoz-
zák meg pénzügyi döntéseiket. És ide 
kapcsolódik a „könnyen jött, könnyen 
megy” (easy come, easy go) mondás is, 
amikor bátran belevágunk egy olyan 
kiadásba, amit egyébként máskor nem 
tennénk meg, de most igen és gondol-
kodás nélkül, mert hirtelen és nem 
várt módon előállt annak a fedezete.

Mégis, hogyan viselkedjünk?
A viselkedési közgazdaságtan és pénz-
ügyek kutatói elsősorban jelenségek, 
cselekvések, döntések, az egyéni visel-
kedések láncolatát vizsgálják,  vonnak 
le következtetéseket és állítanak tükör-
képet nekünk. Munkásságuk hozzáse-
gít bennünket ahhoz, hogy mi ma-

gunk is próbáljuk meg egy kicsit mesz-
szebbről, „helikopter szemléletből” 
elemezni, értékelni cselekedeteinket. 
Bár az érzelmeknek, a lélektannak 
olykor igen nagy szerepe van pénz-
ügyi döntéseinkben, mégis érdemes 
megvizsgálnunk előzetesen az ésszerű 
– ésszerűtlen, a mellette – ellene szópá-
rokkal jellemzett tartalmakat, feltéte-
leket. Persze van olyan eset, amikor 
nincs mód a mérlegelésre és nem tu-
dunk foglalkozni az előnyök – hátrá-
nyok kérdéssel (ha nem megyünk ta-
xival, akkor lekéssük a színházi elő-
adást), de legtöbbször igenis van idő az 
átgondolásra, még mielőtt megszüle-
tik a döntés. Az időnkénti rendszeres 
visszatekintés, amely lehet akár havi 
gyakoriságú is, szinte észrevétlenül be-
letanít abba, hogy értékeljük pénzügyi 
viselkedésünk hatékonyságát, ered-

ményességét. És mivel a döntésekről 
legtöbbször utólag derül ki, hogy jó 
irányú volte, szembenézhetünk azzal 
is, ha korábban rosszat döntöttünk. 
Ha ez az értékelés, azaz a pénzügyi 
kontrollunk jól működik, akkor vilá-
gos, hogy mit csinálunk jól és mit meg 
nem, mit kell megtartanunk és min 
kell változtatnunk. Ehhez kapcsoló-
dik, hogy napi életünk, benne a gaz-
dasági és pénzügyi kérdéskörrel, egy-
fajta szokásokon, konvenciókon is 
nyugszik. Persze e szokások időnként 
változnak, alkalmazkodunk is ezek-
hez, sokukkal egyetértünk, másokkal 
meg nem. Ezért olykor nem árt elgon-
dolkodni ezeken a szokásokon: tény-
leg elfogadjuke őket vagy szakítunk 
velük és a nekünk jobban illőt, elfo-
gadhatóbbat választjuke inkább. Per-
sze minden döntésnek van egy érési 

folyamata és ráadásul egy lökés is kell a 
váltáshoz. És ugyanilyen lökés kell ah-
hoz is, hogy a sokszor bizonytalansá-
gokkal, váratlan helyzetekkel teli 
pénzügyi kilátásokra is felkészüljünk 
és a pénzügyi tervezést komolyan véve 
csökkentsük a jövő kockázatait. A ku-
tatók rámutattak arra is, hogy az 
egyénnek a távolabbra mutató tervező 
és az azonnal elvégzendő lépéseket, 
vagy másként: a hosszú és rövid távú 
pénzügyi döntéseket is hatékony ön-
kontroll alkalmazásával kell meghoz-
nia. Ha a fentieket átgondoljuk, és ha 
kell, változtatunk, akkor nyugodtab-
ban állhatunk a pénzügyi tükör elé és 
a téma kutatói is örülhetnek, mert se-
gítettek abban, hogy a pénzzel kapcso-
latos viselkedésünk még inkább a ja-
vunkra váljon.

Palla Gábor
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A szagtalan fehérítéssel együtt 
járó folyamat megszabadítot-
ta a háziasszonyokat a textília 

dörzsölésétől, kavargatásától, sulykolá-
sától. Így lett a Persil az első „önaktivá-
ló, önműködő” mosószer. Ez még 
nem volt szintetikus mosószer. A szá-
mos sikeres hazai, már szintetikus sze-
rek közül talán a Rapid (amely „egy-
maga mos szappan nélkül”; a hajdani 
Rákospalotai Növényolajgyár termé-
ke) jut az idősebbek eszébe, amit persze 
több követett. A mosás nehéz fizikai 
munkájának könnyítése két és fél év-
százada foglalkoztatta a feltalálókat.

A textiltisztítás históriája
A mosás egyidős a textilalapú ruháza-
tok megjelenésével. Eleinte csak hideg 
vízben, mechanikai hatásokkal (suly-
kolással, kőlapon történő ütögetéssel, 
klopfolással) távolították el a szennye-
ződéseket. A kicsavart fehér textíliákat 
a fűre terítették, a napfény fehérítőha-
tását felismerve előnyben részesítették 
ezt a módszert (gyepfehérítés). A har-
matos füvön a textíliában előforduló 
vízmolekulák egy része a napfény ibo-
lyántúli (UV) sugarainak hatására per-
oxid-jellegű vegyületrésszé alakult. Az 
ebből felszabaduló aktív oxigén a zava-
ró, elszíneződést okozó anyagokat el-
színtelenítette. Az egyiptomi fáraók 
udvarában már ricinus és salétrom ada-
lékokkal elkészített mosófürdőkben 
sulykolták a ruhákat. Áttörést jelentett 
a sziksó (nátrium-karbonát) felhaszná-
lása, amelyből zsiradékok hozzáadásá-
val nyert szappanszerű anyagok már 
hatékony mosó segédanyagot jelentet-
tek. A kecskezsírból és fahamuból fő-
zött szappan is hosszú időkig kiváló 
mosószernek számított. A rómaiak 
(ahol már mosodák is működtek) a vi-

250 ÉVES A MOSÁS GÉPESÍTÉSE

A GYEPFEHÉRÍTÉSTŐL 
A GŐZÖLŐS GARDRÓBIG

zelet ammónia tartalmát hasznosítot-
ták tisztításra, a mechanikai behatást a 
kádba tett ruhák taposása biztosította. 
A fahamuból nyert, lúgos kémhatású 
hamuzsír szintén jó mosószernek szá-
mított annak idején, főként a növényi 
szálasanyagokból készült textíliák mo-
sásához. Később a melegvizes mosás, 
majd a főzés szintén elterjedt. A gyap-
júanyagok tisztítását eleinte zsírszívó 
anyagokkal (bentonit vagy kallóföld) 
végezték. A középkorban is hasonló 
mosószereket használtak, a bóraxot fé-
nyesebb textilfelületek elérésére alkal-
mazták. Scheele már 1774-ben klóros 
vizet alkalmazott színtelenítésre, fehé-
rítési célokat szolgált a Tennant által 
előállított klórmész, majd 1886-tól ter-
jedt el a klór lúgos oldata, a 

hipoklórossav nátrium sója (a hypo). 
Az 1830-ban megjelent törökvörösolaj 
(szulfatált ricinusolaj) volt az első nem 
szappanalapú mosó segédanyag. A 
mosószerek előállításánál forradalmi 
változást hozott a mesterséges szóda-
gyártás feltalálása (1873., Ernest 
Solvay). 1913-ban Reychler belga ve-
gyész megalkotta az első szintetikus 
mosószert, majd a felületaktív anyagok 
(tenzidek) sora szolgálta a háztartási 
mosást és a nagyüzemi mosó- és tisztí-
tóipart. A hidrogén-peroxid, mint 
klórmentes-fehérítő később került elő-
térbe (ugyan Ternardhoz fűződik 
1818-ban a peroxid-molekula első szer-
kezeti leírása), csak 1935 körülire tehető 
textilfehérítési alkalmazása, amikor 
kidolgozták a fehérítőszer szabályozott 
oxigén leadását (így elkerülhetővé vált 
a szálkárosodás).    

A háztartási mosás könnyítésével 
már 250 éve foglalkoztak. A források 
szerint az első mosást segítő eszközt 
két és fél évszázaddal ezelőtt találta 
fel Jacob Christian Schäffer. Előz-
ményként egy bizonyos - az angol 
Stender tervei alapján készült - dán 
eszközt emlegetnek, amiből Schäffer 
egyet vásárolt mosást gépesítő elkép-
zelései tovább fejlesztéséhez. 

A forgódobos jellegű mosószerkezet 
1858-ban jelent meg (Hamilton 
Smith nevéhez fűződik), függőleges 
dobból állt, a kézi hajtás eleinte egy 
belső sulykolót mozgatott. 1872-ben 
kialakult a klasszikus mosógép előd-
je, egy londoni kárpitos (Henry 
Sidgier) által összeállított mechanikai 
mosószerkezet (a farudakból kialakí-
tott dobot hatszögletű teknőben he-
lyezte el, amely kézi karral volt for-
gatható). A XX. század elején megje-
lennek a különböző mosógépek (a vá-

Száztíz éve a német kutatók olyan szert fejlesztettek ki, amely forradalmasította a mosás folyamatát. A 
létrehozott mosószer a porózus szappan mellett nátrium-perborát és nátrium-szilikát  - a perborát és szili-
kát kifejezések kezdőbetűiből mosószer-elnevezés is lett -- együttes hatásával lehetővé tette, hogy a 
textília főzése során felszabaduló aktív oxigén finom buborékok formájában a fehérítést is végre hajtsa.

Egy korai reklám hölgyalakja
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kuumos mosóharangtól a szárnyas, 
mosókeresztes, ill. keverőlapátos 
megoldásokhoz), amelyeknél a moz-
gatást szintén külső kézierő biztosí-
totta. Eleinte fából készültek a mosást 
könnyítő berendezések, mintegy száz 
éve ismertek a fémből készített és ak-
koriban fával, szénnel melegített mo-
sógépek, ezután a gáz és az elektro-
mos áram forradalmi változásokat 
hozott. Az első automata, elöltöltős 
mosógépek az 1950-es években kezd-
tek elterjedni, eleinte zománcbevona-
tú, később a rozsdamentes acél anya-
gú perforált dobokkal.

A vegytisztítás – mint szerves oldó-
szer közegű (és kis vizet tartalmazó) 
- szennyeltávolító eljárás csak a XX. 
század óta ismert. A „száraz tisztítás” 
elnevezés onnan ered, hogy a zárt-
rendszerű tisztítógépen elkészült ter-
mék nem igényel szárítást (a szennye-
zett oldószeres fürdőt kivonják a 
rendszerből, a textílián maradt kis 
mennyiség gyorsan elpárolog). A 
kezdeti, nagyon robbanásveszélyes 
oldószereket a még tűzveszélyes 
könnyűbenzin követte, majd az ilyen 
veszélyeket nem hordozó, bár mérge-
ző klórozott szénhidrogének zárt-
rendszerű alkalmazása terjedt el.  
Máig a perklór-etilén alkalmazása 
jellemző, de komoly fejlesztések foly-
nak ennek kiváltására. Pl. magas lob-
banáspontú szénhidrogének és glikol-
éterek keveréke a megoldás, ez nem 
veszélyes az egészségre és a környe-
zetre, továbbá szagtalan. Ennek az 
oldószernek a visszanyerése viszont 
speciális berendezést igényel (szem-
ben a perklór-etilén és kis mennyisé-
gű vizet is tartalmazó elegy desztillá-
lásával, elválasztásával).

A tenzidek és egyéb mai 
mosószer összetevők

A felületaktív segédanyagok jellegze-
tessége, hogy molekuláik egy hidrofil 
(vizet kedvelő), és egy hidrofób (vizet 
nem kedvelő, a szilárd fázishoz orien-
tálódó) részből épülnek fel. Így a határ-
felületen (mosófolyadék és textília ta-
lálkozásánál) irányítottan kötődő se-
gédanyag hidrofób részével a szilárd 
anyag (pl. szennyeződés) felé, hidrofil 
részével a folyadék fázis felé irányul. 
Emiatt a kapcsolatos segédanyagot 
többféle elnevezéssel illették, így ke-
rült szóba az amfipatikus (mindkettő-
höz vonzódó), ill. amfifil (két anyagot 

Technikai törekvések a mosás könnyítésére

A tenzid szennyeződéseltávolító hatása

A háztartási mosás gépesítésének néhány állomása
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távolítását segítik elő). Erre a célra fő-
ként a különböző hidrogén-peroxid 
származékokat alkalmaznak, ame-
lyek magasabb hőmérsékleti tarto-
mányban fejtik ki hatásukat. Legel-
terjedtebb a nátrium-perborát, amely 
a nátrium-metaborát és a hidrogén-
peroxid egyesüléséből képződik. Az 
optikai fehérítők olyan, általában ké-
kes tónusú – a szálakra színezékként 
felhúzó – fluoreszkáló szerves vegyü-
letek, amelyek egyrészt a láthatatlan 
ibolyántúli sugárzás egy részét látható 
tartományban verik vissza, másrészt 
a kékítő hatással fokozódik a fehér-
ség. Így a szemünkbe érkező nagyobb 
mennyiségű visszavert fény növeli a 
fehérségérzetet, továbbá az emberi 
szem a kékesfehéret fehérebbnek ér-
zékeli, mint a sárgás-fehéret. Az en-
zimek a bioaktív mosószerek fontos 
alkotórészei. Ezek a biokatalizátorok 
az élő sejteken kívül is hatásosan mű-
ködnek, így kerül sor számos ipari és 
háztartási  felhasználásra, többek kö-
zött a mosásnál végbemenő szennyel-
távolítás fokozására. A habzásgátlók 
(1-2 %) elnevezésüknek megfelelően 
a mosószer nemkívánatos kihabzását 

kedvelő) jelző. A tenzid kifejezést 
1960-ban Götte javasolta (a latin tenzió 
kifejezésből levezetve, azaz a feszült-
ség szóra való utalás a határfelületi fe-
szültség csökkentését elérve), végül ez 
meghatározás vált gyakoribbá. A felü-
letaktív anyag detergens néven is is-
mert, a latin eredetű kifejezés leegy-
szerűsítve a szintetikus előállítású tisz-
títószer elnevezésnek felel meg.

A háztartási mosószerekben (akár 
poralakú, folyékony, gél stb.) a fő ha-
tóanyagot képező, 10-15 %-os rész-
arányú tenziden kívül számos egyéb 
összetevő jelen van. A vízlágyítók 
(10-20 %) jelenléte a vízben oldott, 
keménységet okozó kalcium- és 
magnéziumsók zavaró hatásának 
megszüntetésére irányul (a kemény 
vízre érzékeny tenzidösszetevő tisztí-
tó hatásának biztosítására, a lerakó-
dások elkerülésére, kedvező kémha-
tás elérésére, stb.). A kémiai fehérítők 
(kb. 10 %) jellegzetes mosószer kom-
ponensek, amelyek a „color” jelzésű 
(színes termékekhez ajánlott) mosó-
szeren kívül általában minden készít-
ményben benne vannak (főleg a kü-
lönböző színes foltok, szürkülések el-

igyekeznek megakadályozni (olyan 
vegyületek, amelyek a határfelületről 
kiszorítják a habképzőket), nem ol-
dódnak a habzó folyadékban, így 
oldhatatlan határfilmet képeznek.

A különböző illatanyagok az ún. 
mosólúg és egyéb kellemetlen szag-
hatások megszüntetését biztosítják, 
továbbá a mosott textíliának kelle-
mes illatot kölcsönöznek. A 
korróziógátló segédanyagok olyan 
adalékok, amelyek a mosógépek kí-
mélését biztosítják, a szerkezet élet-
tartamának növelését szolgálják. Az 
ún. szürkülés-gátlók (0,5-1 %) a mo-
sófürdőbe vitt szennyeződés textíliá-
ra történő visszacsapódását akadá-
lyozzák meg, mint szennylebegtető 
anyagok (megjegyzendő, hogy egyes 
egyszerűbb technikájú automata mo-
sógépeknél a meleg, mosott textil-
anyagra rázúduló hideg öblítővíz saj-
nos szürkülést okoz). Egyéb hozzátét-
ként a különböző lúgosító anyagok, 
lágyító hatású készítmények szerepel-
hetnek a mosószerelegyben. A 
„color” mosóporok fő tartozéka egy 
olyan polimer, amely a mosófürdőbe 
került színezékrészecskéket lebegtet-
ve megakadályozza azok visszakerü-
lését a textilanyagra. 

A töltőanyagok hordozó funkciót 
látnak el, továbbá térfogatnövelést 
eredményeznek (szaporítják a mosó-
szer mennyiségét), a mosásban aktív 
szerepük nincs. A hatékony mosósze-
rek általában 20 %-nál kisebb rész-
arányban tartalmaznak töltőanyagot. 

A mosószereken kívül a különböző 
öblítőkből szintén széleskörű a kíná-
lat. A helyes adagolással szükség lehet 
öblítőkre, így kellemes fogás, 
antisztatizálás, kedvelt illat és a ruha 
újszerűvé varázslása érhető el. Van-
nak olyan textiltermékek, amelyek-
nél a szerkezeti adottságok miatt ked-
vezőtlen a súrlódáscsökkentést (szi-
likon-alapú hozzátéttel) is eredmé-
nyező öblítők alkalmazása. A 
fonalcsúszásra fokozottan hajlamos 
szövetek (pl. egy ritka beállítású, fé-
nyes felületű szálakból font fonalból 
készült, többek között viszkóz alap-
anyagú termékek) esetében nem cél-
szerű az öblítőszer használata, miután 
ennek hatására az amúgy is érzékeny 
textília tolódási hajlama csak fokozó-
dik, sűrűsödő és ritkult kelmerészek 
megjelenésével.

Kutasi Csaba

A jelenleg használatos kezelési jelképek jelentése kivonatosan

Példa kezelési jelképsorra magyarázattal
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T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

A BAZALTKOSZORÚS 
KIRÁLY PALÁSTJA

Ha szeptember, akkor szüret! Mi most válasszuk a Balaton-felvidéket, azon belül is 
annak „Bazaltkoszorús Királyát”, a Badacsonyt! Minden bornak megvan a maga 
különlegessége, színe, íze, zamata, erről a borászok hetekig tudnak mesélni, ám 
abban mind egyetért, hogy a szőlőtermesztésben az egyik legfontosabb tényező a 
talaj. Így legnagyobb szőlőtermő területeink fontos szerepet töltöttek be első talaj-
térképeink megszületésében. Ezek egyike Treitz Péter 1898-as munkája, a Badacsony 
Délnyugoti Lejtőjének Talaj Térképe, amely egykori munkahelye, a Magyar Királyi Földtani Intézet 
utódjának, a mai Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Térképtárának a gyűjteményében található.

A legrégebbi hazai talajtani vonatkozású munkák még 
az 1700-as években készültek: Farkas József 
1763-as vagy Pázmándi Gábor 1770-es, latin 

nyelvű munkái a szikes tavakról és a sós területekről 
szóltak. Az 1800-as évek elejéről származnak az első 
futóhomokról és tőzegről készült hazai tanulmányok. 
Később, már az 1800-as évek közepén, a bécsi földta-
ni intézet tagjai végeztek talajtani kutatásokat az Al-
föld északi részén. 1856-ban kezdett talajtani vizsgá-
latokkal foglalkozni legelső agrogeológusunk, Szabó 
József, aki 1861-ben adta ki az első hazai talajtérképet 
Békés és Csanád megyékről. Leghíresebb térképe az 
1867-ben megjelent, Tokaj-Hegyaljáról készült felvétele 
(lásd sorozatunk 2017. októberi részét).

Böckh János, a Magyar Királyi Földtani Intézet akkori igazga-
tója már 1886-ban felterjesztette a földmívelésügyi miniszter-
nek, hogy az intézeten belül hozzanak létre egy agrogeológiai osztályt, de 
kérése akkor nem talált meghallgatásra. Az 1890-ben, az országon végig-
söprő filoxérajárvány azonban mindent megváltoztatott, mivel hegyvidéki 
szőlőterületeink nagy részét tönkretette, ezzel is jelezve az immunis homok-
területek felkutatásának szükségességét. Egy évvel később, 1891-ben gróf 
Bethlen András, földmívelésügyi miniszter már elfogadta a korábbi felterjesz-
tésben foglalt terveket és elrendelte az Agrogeológiai Osztály létesítését a 
Földtani Intézetben. Ez volt Európában a második, az első, a porosz állami 
intézet, még 1882-ben jött létre. 

Épp a legjobbkor, 1890-ben került a Földtani Intézetbe Treitz Péter és 
egyből bekapcsolódott az újonnan alakult Agrogeológiai Osztály munká-
jába, melynek később vezetője is lett. Kezdetben a magyar agrogeológiai 
felvételek porosz mintára készültek, azaz a térképezés célja a geológiai 

felvétel volt, míg a talajtípus jelzése csupán másodlagos 
szempont. Abban, hogy a talajtérképezés a geológiai fel-

vételtől függetlenül történjen, csak az 1909-ben, Buda-
pesten megrendezett I. Nemzetközi Agrogeológiai 
Kongresszuson állapodtak meg a szakemberek.

Treitz Péter 1898-as Badacsony-térképe még e 
konferencia előtt készült a régi, porosz rendszer 
szerint. Bal oldali jelmagyarázata a felszínen talál-
ható képződményeket sorolja fel (márga, homok, 
bazalt, humusz stb.). Az ebből képzett összetett 

térképi jelek (mint  a h / M) szelvényszerűen jelölik 
az adott területen lévő, egymás feletti rétegek típusát 

(a példánál maradva: a felszíni homok alatt a területen 
márga található). A térképen e betűjelzések mellett lát-
ható fekete számok a területre jellemző talajréteg vas-
tagságát jelzik deciméterben megadva, míg az egyes 

képződményekben található kék számok a talaj mésztartalmát mutatják 
százalékban kifejezve. 

A jobb oldali színkulcs az egyes képződmények korát jelzi: az Alluvium 
a holocén, a Diluvium a ma már pleisztocénnek nevezett korú üledéke-
ket jelöli, a Pontusi emelet üledékei és bazaltjai pedig a legidősebb kép-
ződmények a területen. A térkép alsó részén talajszelvények találhatók, 
amelyek számozása lehetővé teszi, hogy visszakeressük: a Badacsony 
mely részére jellemzők. 

A térkép érdekessége, hogy a bal alsó sarokba a Földtani Intézet egykori 
könyvtárosa felírta, hogy e példányt az intézetnek „Ajándékozta dr. Semsey 
Andor 1903”-ban. Semsey korának legnagyobb mecénása volt, aki a termé-
szettudományokat, elsősorban a földtudományokat támogatta. Az ő anyagi 
segítségével töltött több hónapot Oroszországban és Romániában, tanul-
mányúton Treitz Péter is. A nagy mecénás papíron máig kimutatható összes 
adománya meghaladja a 2,5 millió aranykoronát, amelyből csak a Magyar 
Királyi Földtani Intézet 1 203 400 korona adományt kapott.

BaBinszki Edit

Treitz Péter badacsonyi talajtérképe – a sorozat előző része-
iben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban megtalálha-
tó a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.

(A SZERZŐ FELVÉTELE)

Treitz Péter
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A dűnék kialakulásához két 
dolog szükséges: valami ap-
rószemcsés, porként viselke-

dő, nem tapadó anyag, illetve megfe-
lelő erejű szél. A Pluto esetében a fa-
gyott nitrogén, szén-dioxid és metán 
borította felszínen jól felismerhetőek 
a párhuzamosan húzódó dűnék az űr-
szonda 2015-ös felvételein, a kialaku-
lásukat az eddigi feltételezések a 
szublimáció hatásának vélték. A mos-
tani tanulmány számítógépes szimu-
lációt alkalmazott a Pluto igen vé-

BOLYGÓKUTATÁS

METÁNDŰNÉK 
BORÍTHATJÁK A PLUTO 

SZÍVÉT

kony és ritka légkörére, a törpebolygó 
gravitációjára (ez a földi 1/16 része) és 
a dűnék méretére, arányaira, elhe-
lyezkedésére és egymástól való távol-
ságukra teljesen elfogadható magya-
rázatnak találták azt, hogy szél hord-
ta fagyott szemcsék építették fel őket 
a geológiai közelmúltban.

Az űrszonda felvételeinek és méré-
seinek 80 méteres felbontása, és a fe-
lületalkotó anyagok kémiai összeté-
telét és a szemcsenagyságot jelző 
spektroszkópos mérések voltak a 

vizsgálat és a modellezés kiinduló-
pontjai. A Sputnik Planitia   – ez a 
Pluto legszelesebb területe – felszí-
nén sok kilométeres átmérőjű sok-
szögekből álló rendszer látszik, ame-
lyeket körülbelül 100 méter mély ár-
kok határolnak. E terület nagyjából 
75 kilométeres részén, a közeli hegy-
vonulat mentén alakultak ki a dű-
néknek látszó képződmények. A 
sokszögek kialakulását a jégben le-
zajló hőáramlás miatti konvekció ha-
tásának vélik, a felszínük kráter-
mentes, így a terület félmillió éves-
nél fiatalabb. A dűnék átfedik e sok-
szögek határvonalait, így azoknál is 
jóval fiatalabbak.

A dűnék 0,4-1 kilométer távolság-
ban, szabályos elrendezésben látható-
ak, némelyik hossza a 20 kilométert 
is eléri. A felszínen lévő kiemelkedé-
sek mögött a szél nyomainak látszó 
sötét sávok is vannak, amelyek az 
akadályokon átfújó légáramlatoknak 
köszönhetőek, s ebből feltételezték, 
hogy rendelkezésre állhatnak a szél-
ben szabadon mozgó szemcsék is. 

A felvételeken 357 dűnét azonosí-
tottak, s 6, a dűnékre merőleges szél-
fútta nyomot a terepi akadályok szél-
árnyékos felén. A dűnék a határoló 
hegylánc közelében a hegylánccal 
párhuzamosan állnak, míg a 75 kilo-
méteres régió túlsó felén nagyjából 
30 fokos szögben elcsavarodnak. 

Ha egyszer elkezdődött a szemcsék 
légköri szállítása, a felszínre vissza-
eső szemcsék továbbiak kimozdítá-

Naprendszerünk számos égitestjén találtak már dűnéket, közismert a Mars vagy a Titán esete. Egy 
most megjelent kutatásban a Pluto felszínének Sputnik Planitia (az ikonikussá vált szív alakú terü-
let bal fele) nyugati régiójában, a New Horizons űrszonda jóvoltából látott, dűnékként értelmezett 

sávok természetét vizsgálták amerikai, francia és német kutatók.

A Pluto mellett 2015 nyarán elrepülő New Horizons űrszonda
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hesse a szél, az átlagos szélsebességnél 
nagyobbra van szükség, ezt biztosít-
hatja a napsütésben beinduló szubli-
máció hatására a légkörbe kerülő 
gáz. Azt is feltételezik, hogy a Pluto 
légköre a múltban a mainál sűrűbb 
lehetett, ami szintén erősíti a szelek 

hatását, illetve az évszakos változé-
konyság is a szélerő változásaival jár. 
Ugyanez, a földi évtizedekben, év-
századokban mérhető évszakosság 
jelezheti a dűnék korát is, így a dűnés 
régió gyakorlatilag egy fiatal, geoló-
giailag igen aktív terület. A közeli 
hegyekből származó metánjég nem 
tapadó, porhóra hasonlító szemcséi 
alkothatják a dűnéket.

A dűnék fizikai-alaktani jellemzői 
és a valószínűsített szélsebességek alap-
ján a szemcseméretet is meg tudták 
becsülni, nagyjából 200-300 mikron 
körüli lehet a mérettartományuk. 
Ezt a mérettartományt spektroszkó-
pos mérések eredményei is meg-
erősítik.

A szélirány és szélerősség, a szem-
csék anyaga és eredete, a felvétele-
ken látott sávok elrendeződése 
mind-mind arra utalnak tehát, hogy 
metánjég szemcséiből felépült dűne-
sorok tarkítják a Pluto szívének nyu-
gati területét, és aktív, felszínformá-
ló légköri folyamatokat jeleznek, 
ami egy geológiailag igen fiatal te-
rületet eredményez. A folyamatok 
megértése a Naprendszer többi égi-
testén lévő (és még nem ismert), ha-
sonló morfológiájú területek megér-
tését is segítheti.

Landy-Gyebnár Mónika

sát is előidézik, így láncreakció-sze-
rű folyamat alakul ki. A modellezett 
1 - 10 méter/másodperc szélerősség 
elegendő is ehhez a folyamathoz az 
eredményeiket a Science folyóiratban 
publikáló kutatók számításai szerint. 
Ahhoz, hogy a szemcséket felemel-

Metándűnék nyomai a Pluto felszínén (KÉPEK FORRÁSA: NASA)

A Sputnik Planitia hegyekkel határolt jeges fennsíkján megfigyelhetőek a szelek által kialakított dűnék 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

2

1

Ne téveszd össze a szezont a fazonnal – mondja magának a szerkesztő-kurátor a válogatáskor. Ám a 
várva várt hőségletörő nyárutó annyira áradt a frissen érkezett fotókból, hogy meghatározta a fazont 

is. Mindössze a területem korlátaira hivatkozhattam a képekkel folytatott képzeletbeli vitámban. Egyez-
zünk meg: Legyen kettő, amelyen felnézünk a fák lombjának tágasságába. Adjunk két helyet az utóvirág-
zásnak, az idővel exponenciálisan csökken az érdekessége. És egy korábbi tárlathoz kapcsolódva jöjjön 
még két mimikri, ahol a megtévesztés picit a mi képzeletünkkel is játszik. Kis részletek szépségesen ösz-
szehangolják valamennyit, ám, hogy lássuk is azokat, szükséges a kellő méret. A többit máskor! O. K.?

H. J. 

3
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1. Sterk Pál (Budapest, vbkinizsi@freemail.hu) – Népmese 
– Védett tölgy még épségben 

2. Hájas Ágnes (Páty, agnesh56@gmail.com) – 
Optimizmus – Már el is feledtem, hogy tavasszal elve-
tettem pár magot, csak úgy kísérletképpen, és lám… A 

megérett már elválóban, vajon lesz-e a késői virágból is 
valami?

 
3. Scheich Klára (Mohács) – Veri az ördög a feleségét – 
Végre megjöttek az esők. Egy negyedórás zápor, ágakat 

tördelő szélrohamok; mindez ragyogó napsütésben

4. Csárdi László (Budapest, szamarkut@gmail.com) – 
Reneszánsz pompa

5. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – 
Moby Dick vitorlást támad, avagy Atalanta lepke hamvas 

szilván

Kérjük, megmutatni szánt képét jpg formátumban 
küldje az eltud@eletestudomany.hu címre, és a tárgy-
rovatba írja: ét-galéria. Jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. A hónapképe 5000 Ft. díjat kap.

KEDVES OLVASÓNK! 
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 – A nemlineáris jelenségek és az ezeket 
okozó rezonanciák kimutatása meg-
kötéseket jelentenek a sugárirányban 
pulzáló változócsillagokat leíró model-
lekben és segítenek meghatározni a fi-
zikai paramétereiket is. A nemlineáris 
csillagpulzáció kutatási területével 
foglakozó egyetlen hazai kutatócso-
port tagja vagyok. Kutatásunk révén 
jobban megérthetjük a csillag pulzációt 
és a típusok közötti fizikai különbsé-
geket. Ez az első kiterjedt vizsgálat eb-
ben a témakörben, és lehetőséget biz-
tosít a magyar részvétel növelésére az 
űrcsillagászat terén.
– Kutatási témái között szerepelnek 
a bevezetőben is említett cefeidák. 
Az ezeknél talált új felismerések 
mennyire rengethetik meg a modern 
csillagászat alapjait? 
 – Reméljük, hogy nem nagyon. Ma-
gyarországon évtizedekig éppen a 
cefeidák kutatása volt az egyik nép-
szerű "változós" téma. Ezek is pulzáló 
változócsillagok, és az utóbbi évek-
ben derült csak ki róluk, hogy fény-
változásuk sokkal összetettebb, mint 
amilyennek korábban gondoltuk. Ez 
azért különösen fontos, mert a csilla-
gászati távolságmérések alapjául szol-
gálnak. Rájuk épül a szupernóvák tá-
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ja A cefeida típusú csillagok fényváltozásának ismerete rendkívül 

fontos a csillagfejlődés megértésében, és alapvető jelentőségű a 
galaktikus és extragalaktikus távolságmérésben. Az utóbbi évek 
űrfotometriai eredményei alapján azonban úgy tűnik, hogy ezek a 
változások sokkal kevésbé állandóak, mint korábban gondolták. 
Hogy mi okozza az eltéréseket, és ezek milyen hatással lehetnek 
az égbolt tudományára, arról Plachy Emesével, az MTA CSFK 

Konkoly Csillagászati Intézet munkatársával beszélgettünk.

VÁLTOZÓ 
VÁLTOZÓCSILLAGOK

Ezt a jelenséget korábban az elméleti 
modelljeinkben is megtaláltuk, sőt ta-
láltunk kaotikus viselkedést is. 

Tudni kell, hogy nem minden di-
namikai folyamat szigorúan perio-
dikus és előrejelezhető, még a csilla-
gok esetében sem. A nem periodikus 
változás lehet sztochasztikus, vagyis 
véletlenszerű, és lehet kaotikus. A 
kaotikus adatnak fraktálszerkezete 
van, míg a véletlenszerű egy olyan 
ponthalmaz, ami egyenletesen tölti 
ki a paraméterteret. Nehéz megkü-
lönböztetni őket, mert nagyon hosz-
szú adatsorra, jellemzően több száz 
fényváltozási ciklusra van szükség, 
hogy kimutathatók legyenek ilyen 
tulajdonságok. Éppen ezért eddig 
nagyon kevés csillagnál sikerült, fő-
leg Kolláth Zoltán munkája révén. 
Én is találtam nemrég egy-két kao-
tikus csillagot, most is egy ilyenen 
dolgozom. Vesszük a mért adatokat, 
és megpróbáljuk úgy rekonstruálni 
és meghosszabbítani az adatsort, 
hogy annak hasonlóak legyenek a 
tulajdonságai az eredetiéhez, és a 
hosszabb adatsor dinamikáját már 
meg tudjuk vizsgálni. 
– Miért fontos ezeknek a jelenségek-
nek a kimutatása?

 – Már kisgyerekként is a (változó)
csillagokról álmodott? 
 – Nem, én először állatorvos szerettem 
volna lenni, aztán építész, sőt azt el is 
végeztem a Műegyetemen, és dolgoz-
tam is egy tervezőirodában. Abban az 
időszakban terjedt el az internet és a 
Hubble-képek annyira megtetszet tek, 
hogy áttértem a csillagászatra. Az 
egyetemen változócsillagokat is észlel-
tünk, ami szintén nagyon megfogott. 
 – Hazánkban nagy hagyományai 
vannak a változócsillagok vizsgála-
tának. Lehet ezen a téren még új 
dolgokat találni?
 – Nagyon is! Persze idővel minden 
csillag változik, de változócsillagnak 
azokat nevezzük, melyek emberi lép-
tékben, tehát belátható időn belül vál-
toztatják fényüket. A változás perió-
dusa és jellege alapján több típusba so-
rolhatjuk őket. Én főként nemlineáris 
dinamikai jelenségeket keresek pulzá-
ló változócsillagokban. Ilyen jelenség 
például a periódus-kettőződés, amikor 
a kis és nagy amplitúdójú ciklusok vál-
takoznak, és a káosz, ami pedig egy-
fajta szabálytalannak tűnő változás. 
Az RR Lyrae típusú csillagok eseté-
ben a Kepler űrtávcső adatai alapján 
fedeztünk fel periódus-kettőződést. 
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művelik. A mi csoportunkon kívül 
egy lengyel csoport foglalkozik még 
vele, akikkel együtt is működünk. 

A periódus-kettőződés jellemzően 
kis változásokat jelent az egész ampli-
túdóhoz képest, ezzel szemben a káosz 
a csillagokban erőteljesebben jelenik 
meg, ami a hosszú periódusú, RV 
Tauri típusú csillagokra jellemző. Úgy 
tűnik, hogy minél hosszabb a perió-
dus, annál erősebb  a jelenség. A fény-
változás modulációja, a ciklusok amp-
litúdó- és fázisváltozása szintén na-
gyon érdekes. Ez az RR Lyrae-knél 
nagyon gyakori és látványos jelenség, 
de kevésbé találkozunk vele a 
cefeidáknál. Úgy gondoljuk a modu-
láció és a periódus-kettőződés össze-
függhet. Ezt is meg szeretnénk fejteni. 
 – Ön tagja az intézetben most indu-
ló Lendület-csoportnak is, melynek 
Szabó Róbert a vezetője. Ez azt je-
lenti, hogy lendületben maradhat az 
ön kutatása is?
– Igen, az én NKFIH posztdoktori 
pályázatom 2019 októberéig fut, 
ennek témája a nemlineáris dina-
mikai jelenségek kutatása a pulzáló 
csillagokban. 2017-ben Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíjat is nyertem. A 
Lendület viszont tényleg egészen 
nagyszabású kutatási tervet takar, a 
Tejútrendszer felmérésétől a pulzáló 
csillagok klasszifikációján keresztül 
a nemlineáris dinamikai vizsgála-
tokig, így az én kutatásom is beleil-
lik. A 2019-ben Chilében induló 
Large Synoptic Survey Telescope 
(LSST) munkájába is bekapcsoló-
dunk. Ez a felmérés sok petabyte 
nagyságrendű adatmennyiségével 
gyökeresen át fogja formálni a csil-
lagászat tudományát.

Trupka ZolTán

 – Mindezekre hogyan jöttek rá? 
 – Ezeket a jelenségeket először az el-
méleti modellek mutatták meg, aztán 
mérési adatok is igazolták. Már a 90-
es években voltak olyan modellek, 
amelyek periódus-kettőződést és ka-
otikus fénygörbéket jósoltak. Viszont 
ezt sokáig nem lehetett igazolni, mert 
az RR Lyrae-knek nagyjából fél nap 
a periódusa, tehát a földi megfigyelő 
csak minden második ciklust látja. Ki 
kellett menni az űrbe, hogy észreve-
gyük, létezik bennük periódus-kettő-
ződés.  Most a cefeidák egyik altípu-
sában keressük ugyanezt a jelenséget. 
Ehhez használunk űradatokat és 
nagy földi felmérések adatait is. Már 
jó néhány cefeidában sikerült perió-
dus-kettőződést találni. Megpróbál-
juk összeszedni ezeket a csillagokat, 
és megvizsgálni milyen fizikai para-
méterben térnek el a többitől. Ez egé-
szen új kutatási terület és kevesen is 

volságának mérése, azon pedig a 
vöröseltolódás, ami a Hubble-állandó 
értékét vagyis az univerzum tágulá-
sának mértékét mondja meg nekünk. 

Tudnunk kell, hogy a csillagok át-
lagfényessége hogyan függhet a ká-
osztól, a periódus-kettőződéstől vagy 
a modulációtól, és ez hogyan hathat ki 
a távolságskálára. Jelenleg elsősorban 
nem a galaxisunkban lévő, hanem a 
Nagy Magellán Felhőben található 
cefeidákat használják a kalibráció so-
rán, és ezeknek a távolságát elég jól is-
merjük más módszerek alapján is. Az 
említett effektusokat ott is keresték 
már, és nagyon kicsinek találták, tehát 
ezek nem változtatják érdemben csil-
laguk átlagfényességét, ami nagyon jó 
hír. Sok galaktikus cefeidáról viszont 
még elég bizonytalanok a távolság-
adatok, úgyhogy ezen a területen bő-
ven van mit kutatni. 

A másik fontos kérdés, hogyan járul-
nak hozzá a nemlineáris jelenségek ah-
hoz, hogy összetévesszük egy változó-
csillag típusát egy másikkal. A kaotikus 
jelenségek szabálytalanságokat okoz-
nak a fényváltozásban, így előfordul-
hat, hogy nem cefeidának sorolják be, 
hanem valami másnak, vagy fordítva.

További érdekesség, hogy a periódus-
kettőződés egyike a káoszhoz vezető 
lehetséges utaknak. A csillag pillanat-
nyi állapotában a periódus-kettőződés 
lehet stabil, de ha valami megváltozik a 
csillagban, akkor a pulzáció átbillenhet 
kaotikusba. Nem tudjuk, hogy ezek az 
átmenetek meddig tarthatnak. 

Nemlineáris dinamikai effektusok két változócsillagban

A Csillagászati Intézet új Lendület pályázatának koncepciója: a Tejútrendszer térségeinek fel-
térképezése a legmodernebb csillagászati műszerekkel
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LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: h

(Az egymással szemben lévő fehér körcikkek kiegészítik egymást 
egész körré.)

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: kor-hol, hol-mi, mi-kor

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa 

Megoldás: 5

(A szemközti számok összege 15.)

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

ményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?
A felsorolt szavak egy bizonyos logika szerint egyféleképpen állít-

hatók négy párba. Melyik szó marad ki?

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

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa



Mit üzennek a könnyek?

Jel és jelentés viszonya régi és nagyon 
összetett probléma a nyelvfilozófiá-
ban, s érdekes módon ez a téma a lé-
lektanban is felbukkan. Igaz, a pszi-
chológiai kutatásban nagyon gya-
korlatias módon jelenik meg – any-
nyira, hogy mérési módszert is lehet 
rá alapozni. Egyszerű dologról van 
szó: a jel, például egy leírt szó „meg-
örököl” valamennyit abból az atti-
tűdből, amellyel a szó jelentéséhez vi-
szonyulnánk. Vagyis ha egy kártyára 
valamilyen kellemes, pozitív jelenté-
sű szót írtak, akkor „szeretetteljeseb-
ben” viselkedünk magával ezzel a da-
rab papírral, mint ha taszító jelentésű 
szó állna rajta.

A jelenséget Andrew K. Solarz 
szemléltette 1960-ban, egy ma már 
klasszikus kísérletben. Ötven kártyá-
ra egy-egy szót írt fel; ezek között voltak pozitív jelen-
tésűek (például illatos, kedves, tiszta), és negatív tartal-
múak is (értéktelen, borzalmas, ronda). A résztvevőknek 
több menetben, változó szabályok szerint azt kellett 
megtanulniuk, hogy az asztalon maguk felé húzzák, 
vagy ellenkezőleg, távolabb tolják a kártyákat. Egyértel-
műen kiderült, hogy az emberek sokkal gyorsabban ta-
nulják meg, hogy maguk felé húzzák a pozitív szavak 
kártyáit, mint azt, hogy eltolják őket. Vagyis a pozitív 
szavak esetében a közelítés volt a természetes, könnyen 
megtanulható reakció, a távolítás ellentmondott az ere-
dendő késztetésnek. A negatív szavak kártyáival viszont 
épp fordított volt a helyzet.

Ebből adódik a mérőeszköz működése: ha gyorsabban 
tanuljuk meg, hogy egy dolog jelképét (például fotóját) 
magunk felé közelítsük, mint azt, hogy távolabb toljuk, 
akkor valószínűleg az ábrázolt dologhoz magához is in-
kább közelíteni szeretnénk. Ez a próba olyan esetekben 
lehet hasznos, amikor nem is annyira egyértelmű, hogy 
valamihez vonzódunk-e, vagy éppen menekülnénk tőle.

Asmir Gračanin és munkatársai szerint a sírás pontosan 
ilyen dolog. Egyrészt negatív érzelmi állapotot fejez ki, 
vagyis távolodnunk kellene tőle, viszont a sírás egyes elkép-
zelések szerint a madarak és emlősök segélykérő jelzéseihez 
hasonló szerepet tölt be, ami azt jelenti, hogy éppen a köny-
nyező emberhez való közeledésre szólít fel.

Az Evolutionary Psychology című folyóiratban most 
megjelent cikkükben a kutatók beszámolnak kísérle-
teikről, melyekben síró emberek fényképeit használ-
ták fel. A képekből két változat készült, az eredeti 
mellett egy olyan is, amelyen a szereplők arcáról lere-
tusálták a könnyeket, így a mimika azonos maradt, 
de nem volt egyértelmű, hogy az illető sír. A fotók 
egy számítógép képernyőjén jelentek meg, és a részt-
vevőknek azt kellett több fordulóban, változó szabá-
lyok szerint megtanulniuk, hogy a könnyes vagy szá-
raz arcokat egy kar mozgatásával vagy billentyűk 
nyomogatásával virtuálisan maguk felé közelítsék, 
vagy éppen távolabbra tolják.

A könnytelen arcok esetében egyforma gyorsasággal 
ment a közelítés és a távolítás. Ha azonban az arcokon 
könnyek csillogtak, a kísérlet résztvevői jóval köny-
nyebben tanulták meg, hogy ezeket a képeket maguk 
felé közelítsék. Ez pedig arra utal, hogy ha síró embert 
látunk, akkor mindenfajta kellemetlen érzésünk elle-
nére lelkünk mélyén a közeledést érezzük természetes 
viselkedésnek. A sírás, könnyezés tehát nemcsak egy-
szerű élettani vagy érzelmi reakció, hanem hatékony 
kommunikációs eszköz is: kifejezi, hogy az egyén se-
gítségre szorul, és kapcsolatfelvételre készteti a kör-
nyezetében levőket.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Vígaszdíj (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A pesszimizmus neurológiai 
gyökerei

A neuropszichiátriai rendellenesség-
ben – mint a szorongásos zavar-

ban vagy depresszióban – szenvedő 
páciensek többsége negatív hangula-
tot tapasztal, melynek következtében 
egy élethelyzetnek inkább a sötét ol-
dalára tudnak összpontosítani, mint a 
számukra kedvező aspektusra.

A Massachusetts-i Technológiai Inté-
zet (MIT, USA) neurológusai most 
rátaláltak egy agyterületre, amely 
ezt a fajta pesszimista hangulatot 
kialakítja. Állatkísérletekkel bizo-
nyították, hogy ha a farkas magnak 
(nucleus caudatust) nevezett talamusz 
melletti jellegzetes C-alakú agyi te-
rületet stimulálják, akkor az állatok 
több negatív döntést hoznak.

Ann Graybiel, az MIT professzora 
a Neuron folyóiratban megjelent ta-
nulmány szenior szerzője a laborató-
riumában nemrég felismert egy olyan 

Az előfeltevés tesztelésére a kutatók 
az állatoknak jutalmat (gyümölcsle-
vet) ajánlottak fel, melyet kellemetlen 
ingerrel társítottak (levegőt fújtak a 
pofájukba). Minden egyes kísérletben 
különbözött a jutalom és a kellemet-
len inger aránya, és az állatok választ-
hattak, hogy elfogadják-e vagy sem.

Amikor a kutatók stimulálták a far-
kas magot, akkor az ár és nyereség ér-
tékelése elferdült, és az állatok elkezd-
ték azokat a kombinációkat is kerülni, 
melyeket korábban elfogadtak. Ez azt 
követően is folytatódott, miután a 
stimulálást megszüntették, sőt még a 
következő napon is érzékelhető volt, 
majd fokozatosan megszűnt.

A kutatók további eredménye sze-
rint, mikor a döntéshozási minták 
megváltoztak, az agyhullámok aktivi-
tása a farkas magban is megváltozott. 
Ez a változás a béta-hullámokban állt 
be, és biomarkerként szolgálhat arra 
nézve, hogy az állatok vagy a kliensek 
reagálnak-e a gyógyszeres kezelésre.

Leletek az árapályzónából

Ember alkotta szerkezetekre leltek 
régészek Új Skócia egyik szige-

tén, Cape Sable-ben. Az ásatás során 
az árapály zónából kerültek elő ma-
radványok. A leletek korával és ere-
detével kapcsolatban számos kérdés 
merült fel a szakemberekben. Erről 
tudósított a www.thecoastguard.ca 
szeptember első napjaiban. 

Az ásatás vezetője John Campbell, 
a Memorial Egyetem végzős hall-
gatója a kanadai szerkesztőségnek 
elmondta, hogy munkájuk a Hawk 
Beach területén zajlott. Az ásatás több 
helyszínre is kiterjedt, többek között 
a part mellett húzódó dombokra, a 
mögötte fekvő árapályzónára és a 
part menti árapály zónára. A szakem-
berek a szelvények térbeli rögzítésé-
hez Real Time Kinematic GPS-t és 
fémdetektorokat használtak.

„Az domb mögött húzódó árapályzó-
nában sörösdobozokat és töltényhüvelye-
ket mosott partra a víz. Itt állt egykor 
az a pince, mely az 1800-as években 
Willard Atwood menedékéül szolgált. 
A part menti árapályzónában főként 
halászati eszközöket, modern csalikat 
és néhány ismeretlen tárgyat találtunk. 

A szakember megerősítette, hogy a 
térképezésből származó adatok és fel-
színelemzések szerint biztosan nem 
duzzasztógátról van szó, hiszen nem 
találtak olyan elemeket, melyek a part-
vonalra merőlegesen helyezkednek el.

Campbell a kanadai lapnak elmond-
ta, hogy a maradványok egy részét 
dendrokronológiai vizsgálatok alá ve-
tik, hogy az évgyűrűk alapján megál-
lapítsák, mikor vágták ki a fákat, me-

agyi áramkört, mely egy speciális 
döntéshozó folyamat hátterében áll: 
ezt a folyamatot a közelítés–elkerülés 
konfliktusa néven ismerjük (approach-
avoidance conflict). Ezek azok a típusú 
döntések, melyek azt követelik, hogy 
a lehetőségek mind pozitív, mind 
negatív tartalmát mérjük fel; jellem-
zően rettentő nagy szorongást gene-
rálva. Graybiel laboratóriumának ku-
tatói arra jutottak, hogy a krónikus 
stressz drámai mértékben hat a fenti 
típusú döntéshozásra: a több stressz 
arra ösztönzi az állatokat, hogy ma-
gas kockázattal, nagy ráfizetéssel járó 
lehetőségeket válasszanak.

Ezek azonosítása jelenleg is zajlik.” - 
magyarázta Campbell- „Miután az 
RTK GPS segítségével feltérképeztük 
a terepet, arra a következtetésre jutot-
tunk, hogy feltehetően tengeri kikötőre 
bukkantunk, ahol korábban egy szállí-
táshoz alkalmas dokk és egy hajójavítást 
szolgáló épület állhatott. További tárgyi 
bizonyítékok híján azonban nem tud-
juk megállapítani a felbukkant szerke-
zetek pontos korát.”

Ásatás az árapályzónában (FORRÁS: KATHY JOHNSON)

Padon ülő bácsik) Forrás: Vladimir 
Makovsky
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Graybiel jelenleg a McLean Kórház-
ban pszichiáterekkel dolgozik együtt, 
és szorongásos, depressziós pácienseket 
vizsgál. Azt figyeli meg, hogy agyuk 
mutat-e abnormális tevékenységet az 
új agykéregnek nevezett (neocortex) te-
rületen vagy a farkas magban a köze-
lítés–elkerülés konfliktus döntéshozó 
mechanizmusának lezajlása közben. 
Az MRI-vizsgálatok abnormális 
tevékenységet mutattak a középső 
prefrontális kéreg (medial prefrontal 
cortex) két részében, melyek kapcsolat-
ban állnak a farkas maggal.

A farkas mag a limbikus rendszerrel is 
kapcsolatban áll, mely a hangulatot sza-
bályozza, és az agy motoros területeinek 
és a dopamintermelő területeknek küld 
üzeneteket. Graybiel és kutatótársai úgy 
gondolják, hogy a farkas mag megvál-
tozott működése, melyet a tanulmány 
során tapasztaltak, valamiképpen meg-
szakítja a dopamin-aktivitást. A kutatás 
ebben az irányban folytatódik majd.

Massachusetts Institute of Technology

ász határáról származó rétegeikben 
valóságos rovartömegsírt találtak. 
Eddig legalább nyolcszáz marad-
ványt különítettek el. Sok rovarnak 
– és ez nagy ritkaság – még a lábai 
és szárnyai is kivehetők.

A pontos kormeghatározás szerint 
az egyik lelőhely 237-238, míg a 
másik 230 millió éves. A régebbi bi-
zonyult fajgazdagabbnak, ott 11 ro-
varosztályba sorolható, 28 családba 
tartozó fajokat találtak, közöttük 
kifejezetten modern csoportokat is. 
Az újabb helyszínen hat osztály (és 
tíz család) képviselőit lelték, sokan 
közülük azonosak voltak a régebbi 
lelőhelyen talált fajokkal (például 
egyes bogarak és csótányok).

Az eredményekből az őslénykutatók 
azt a következtetést vonták le, hogy 
bizonyos rovarfajok átvészelhették a 
perm-triász kihalási eseményt, míg 
mások csak az után alakultak ki. A 
rovarok későbbi bámulatos adaptív 
radiációja (minek eredményeképp a 
Föld legfajgazdagabb állatcsoportjá-
vá fejlődtek) szorosan összefüggött a 
tápláléknövényeik elterjedésével. Az új 
felfedezések azonban a rovarok robba-
násszerű terjedésének kezdetét korább-
ra helyezik, mint azt eddig gondoltuk. 
Ez különösen igaz a vízi, illetve vízhez 
kötődő életmódú rovarok esetében. A 
kínai lelőhelyeken sok szitakötőt és vízi 
bogarat találtak (ragadozókat és nö-
vényevőket egyaránt), holott eddig azt 
hitték, hogy ezek csak sokkal később, 
130 millió évvel ezelőtt kezdtek soka-
sodni. Most azonban úgy tűnik, hogy e 
meglepően gazdag rovarökoszisztéma 
már negyedmilliárd évvel ezelőtt is 
hozzájárult a komplex vízi életközössé-
gek létrejöttéhez.

K.M.

lyek a kikötő szerkezetét biztosították. 
A kutató szerint, nagy valószínűséggel 
XVIII. századi rönkökről van szó. 

Az ásatástól délebbre fekvő területen 
talált vörös tetőcserepeket is továb-
bi vizsgálatok alá vetik. „A cserepek 
feltételezhetően a XVI-XVII. század 
környékén erre hódító baszkoktól szár-
maznak, mely kapcsolódási pontot jelent 
az Ibériai-félsziget és Délnyugat-Francia-
ország népeivel, valamint betekintést nyújt 
a spanyolok és portugálok kultúrájába” – 
nyilatkozta Campbell – „Az agyag-és 
homokrétegben talált zárványok vizsgá-
lata után újabb ismereteket szerezhetünk 
a tárgyak eredetéről, származásáról, vala-
mint arról is, kik és mikor hozták őket ide, 
Új-Skóciába. A vizsgálati eredményekre 
természetesen hatással van a tengerparti 
erózió és az éghajlatváltozás is, viszont en-
nek köszönhetően információkat szerezhe-
tünk a helyszín ökológiai jellemzőiről is.” 

Campbell az új-skóciai szakértőkkel 
és a múzeum munkatársaival együtt-
működve ír tanulmányt felfedezéseiről. 
Októberben előadóként tűnik fel egy 
régészeti konferencián Halifaxban, ké-
sőbb pedig a lunenburgi Halászati Mú-
zeumban fog beszélni munkájáról. 

„Úgy vélem sikerül megfejtenünk a 
rejtélyes dátumot és vele együtt a leletek 
korát is, mely nekünk, régészeknek min-
dig kihívást jelent, de megfelelő ütem-
ben haladunk” – zárta le a régész.

Kondor BoglárKa

237 millió éves rovar-
temető

Manapság szinte megszokott, hogy 
a legszenzációsabb őslénytani 

felfedezések jelentős része Kína bel-
ső, sivatagos vidékeiről származik, 
ahol – kis túlzással – még ma is 
dinócsontvázak hevernek szerte-
szét, félig kiállva a talajból. Egy új, 
a Science egyik testvérlapjában, a 
Science Advancesben minap publikált 
felfedezés is beleillik e trendbe – hi-
szen Északnyugat-Kínában talált 
rengeteg ősmaradványról szól –, 
némiképp azonban ki is lóg a sorból. 
Itt ugyanis nem őshüllőkről, hanem 
ősi rovarokról van szó.

A nanjingi Állami Paleobiológiai 
és Rétegtani Intézet Zheng Daran és 
Wang Bo paleontológusok által ve-
zetett kutatócsoportja két olyan lelő-
helyet talált, amelyek egyes rétegei a 
perm-triász kihalási esemény idejére 
datálhatók. Ekkor, nagyjából ne-
gyedmilliárd évvel ezelőtt a vulkani-
kus aktivitás, a meteorbecsapódások 
és a globális felmelegedés hármasa 
tömeges kihalási folyamatokat idé-
zett elő, a tengeri életformák kilenc-
ven, a szárazföldi gerincesek hetven 
százaléka eltűnt. A rovarok éppen a 
perm időszak végén kezdtek elter-
jedni, sokasodni, és eddig a paleon-
tológusoknak nem sok fogalmuk 
lehetett arról, hogy hogyan vészelték 
át a tömeges kihalásokat (a rovarok 
igen rosszul fosszilizálódnak).

A most felfedezett két, egymástól 
2300 kilométer távolságban lévő 
lelőhely - hajdani tómedrek, ame-
lyeket homokkőüledék töltött fel 
– azonban sok értékes informáci-
óval szolgálhat, hiszen a perm-tri-

Kabócaszárny maradványa a kínai lelőhelyről 
(FORRÁS: D. ZHENG ET AL. SCIENCE ADVANCES, 2018)
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A szaglási információk 
magasabb rendű 

feldolgozása

A szaglás az egyik alapvető érzé-
künk, kémiai érzékként szokás 

utalni rá, mivel az orrnyálhartyába ke-
rülő specifikus vegyületeket érzékel-
jük. Az orrnyálkahártyában található 
receptorsejtek membránjában olyan 
receptorok találhatók, amelyek külön-
böző vegyületek megkötésére képe-
sek. Emberben kb. 350 különböző re-
ceptort, míg például egerekben nagy-
jából ezret írtak le. Egy receptorsejt 
membránjában csak egy bizonyos re-
ceptor fejeződik ki, az azonos recep-
tort kifejező sejtek viszont összevissza 
keveredve helyezkednek el a szagló-
hámban. A receptorsejtek nyúlvá-
nyai a szaglóhagymába futnak, 
ahol az ún. glomerulusok találha-
tók. A glomerulusok elsősorban a 
receptorsejtek és a szaglóhagyma 
sejtjeinek nyúlványait tartalmaz-
zák, a szaglási információ áramlásá-
nak fontos szereplői. Egy glomerulusba 
csak az azonos receptorokat kifejező 
receptorsejtek nyúlványai lépnek be, 
melyek innen a szaglóhagyma neu-
ronjainak továbbítják a jelet. A 
glomerulusok szintjén tehát összegző-
dik az azonos receptort kifejező 
receptorsejtektől származó jel. Mivel 
egy szaganyag több különböző recep-
tort is aktiválhat, a szaganyagokat va-
lószínűleg az aktív szaglóhagyma sej-
tek mintázata kódolja.

Az embernél azonban több száz 
glomerulus van, amik elméletileg 
elképesztő mennyiségű különböző 
kombinációt képesek létrehozni, ezért 

felmerül a kérdés, hogy 
hogyan halad tovább a jel 
a szaglóhagyma neuron-
jaitól és mit árulhat ez el a 
további feldolgozásról. A 
probléma vizsgálata ecet-
muslicákban történt, mi-
vel ennél a fajnál csak 50 
glomerulus helyezkedik el 
a szaglóhagymának meg-
felelő agyi struktúrában, 
ahol a glomerulusoktól a 
gombatestbe és az oldalsó 
szarvba halad tovább a jel. 
Korábbi kutatások kimu-
tatták, hogy a szaglóhagy-
ma és a gombatest kapcso-
lataiban nem figyelhető 
meg aszimmetria, vagyis 
a szaglóhagyma neuronjai 
nagyjából azonos számú 
gombatestben elhelyez-
kedő neuronnal vannak 
kapcsolatban. Ez sokak 
szerint arra utal – a gom-
batest egyéb kapcsolatait 
figyelembe véve –, hogy a gombatest 
a szagokkal kapcsolatos tapasztalatokat 
kódolja. A szaglóhagyma és az oldalsó 
szarv kapcsolatai viszont mások, erről 
nemrég publikált izgalmas eredménye-
ket egy nemzetközi kutatócsoport.

A kutatók fényérzékeny ioncsator-
nákat fejeztettek ki a szaglóhagy-
ma sejtjeivel és egy mikroszkópos 
technika segítségével (kétfoton-
mikroszkópia) nagy pontossággal 
tudták aktiválni az egyes idegsej-
teket. Mindez agyszeletekben tör-
tént, és a szaglóhagyma sejtjeinek 
aktiválása közben az oldalsó szarv 
idegsejtjeinek aktivitását monitoroz-

ták, így fel tudták térképezni a sej-
tek kapcsolatait. Az első elemzések 
azt mutatták, hogy a szaglóhagyma 
és az oldalsó szarv idegsejtjei között 
már nem olyan egyenletes a kapcso-
latok eloszlása, mint a gombatest 
esetében. További elemzések alapján 
kiderült, hogy az oldalsó szarv sejt-
jei általában olyan glomerulusokkal 
vannak kapcsolatban, amelyek visel-
kedéses szempontból hasonló jelen-
tőségű szagokat kódolnak. Például 
az észterek és alkoholok a különböző 
gyümölcsökből szabadulhatnak fel, 
így ezek az anyagok az ecetmusli-
cák számára a táplálékszerzés szem-
pontjából fontosak. A terpenoidokat 
bizonyos növények és gombák ter-
melik, amik az ecetmuslica kóroko-
zóinak fejlődését gátolják vagy a ra-
gadozók (pl. darazsak) távoltartását 
szolgálják és a peterakási viselkedést 
váltják ki a muslicáknál. Voltak 
olyan oldalsó szarvi sejtek is, amik 
kifejezetten feromonokra érzékeny 
glomerulusokkal voltak kapcsolat-
ban, ezek a társas viselkedésekben 
jelentősek. Úgy tűnik tehát, hogy 
az ecetmuslicáknál az oldalsó szarv 
neuronjainak fontos szerepe van az 
illatanyagok által kiváltott viselke-
déses válaszok létrehozásában. Ezzel 
talán egy lépéssel közelebb kerül-
tünk az érzékelés és a cselekvés kap-
csolatának megértéséhez. 

reichardt richárd

A szaglás folyamata 
(FORRÁS: NOBEL-ALAPÍTVÁNY)



É l e t É s  tu d o m á n y   2018/38  1213

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

Következő vizsgaidőpont:
 

2018. október 6.

Pótjelentkezési határidő: 2018. szeptember 24.

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

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken
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Az új módit követő. 15. Füstölve, konzervben forgalomba hozott hering. 
18. Kórházi ápoló megszólítása. 20. Foggal őröl. 22. A botanikus nevét 
őrző berkenyefaj. 25. Új, németül. 26. Délutáni tea jelzője. 27. Kos-
suth-díjas baritonista (György, 1923–2009). 29. Nyílt ... taps; elismerés 
a közönségtől. 30. Villanófény. 31. Sportegyesület. 35. Olaszország 
NOB-jele. 38. Kőoszlop darabja! 40. Földet forgat a kertben.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Waldsteinia ternata; Waldstein-
pimpó.

 

Borbás Vince (1844–1905) a XIX. századi magyar flóra- és növény-
földrajzi kutatás meghatározó alakja, aki a honi botanikusok közül 
talán a legtöbb, mintegy 900 tanulmányt tett közzé, valamint kétezer-
nél is több új növényalakot írt le. Az Alföld és a középhegységeink 
növényzete közötti összefüggésre kidolgozta az Ősmátra-elméletet, 
és sokat köszönhetünk neki a növénytársulásaink megismertetése 
terén, akárcsak átfogó rendszertani munkásságának. Az utókor egy 
róla elnevezett botanikai folyóirattal (vízszintes 1.) tiszteleg előtte, 
de nevét őrzi sok faj is, mint például a Jávorka Sándor által leírt 
berkenye (függőleges 22). Jó fejtést! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét 
adják meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyed-
éves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A tudósról elnevezett botanikai folyóirat címe. 
8. Kezdeti kudarc! 10. Ház körüli, kerítés határolta terület. 11. Kémi-
ai műszóval: szolúció. 13. Gyerünk már! 14. Csekély, apró. 16. 
Erjesztett takarmány. 17. Kémiai elem; sulfur. 19. Nyúl, fácán stb., 
vadászszemmel. 21. Izmos. 23. Csalira harap a hal. 24. Vállat húzogat. 
27. Ruha, cipő nagysága. 28. Kossuth-díjas opera-énekesnő (Andrea). 
30. Toborzás, régies szóval. 32. Az írással szemben elrepül! 33. Vásári 
árvita. 34. Ilonka. 36. Dublini. 37. Selejtezőn elbukó. 39. Az eseményt 
követően. 41. A puskatusban kettő is van!

FÜGGŐLEGES: 1. Katonai búvóhely. 2. Eljut arra a helyre. 3. Némán 
rovó! 4. Hím nyúl. 5. Operai dalbetét. 6. Páratlan idom! 7. Emberi végtag 
része. 8. Megemelik, de nem tét és nem is fizetés! 9. Leszármazott. 12. 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Új, családokat megszólító idősza-
kos tárlat nyílt a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban Mesés bábok – bá-
bos mesék címmel, aminek kere-
tében a PIM tagintézményeként 
működő Országos Színháztörté-

neti Múzeum és Intézet Bábtára mutatkozik be.
Arany János versei és elbeszélő költeményei már a múlt 

század első felében is bábszínpadi előadások népszerű for-
rásai voltak. A magyar bábtörténet több jeles alkotója fel-
dolgozta a költő legismertebb műveit, a bábszínházak je-
lenleg is sokszor műsorukra tűzik azokat. A 2019. január 
13-ig látható tárlat két téma köré szerveződik, bemutatva 
Arany János közismert műveinek bábszínházi adaptációit 
és az ott alkalmazott különböző bábtípusokat.

A tárlaton Arany János 
bábfigurája köszönti az ér-
deklődőket, a kezéből ki-
bomló színes zsinórmotí-
vum a kiállítás meghatáro-
zó látványelemeként vé-
gigvezeti a látogatókat a 
bábok izgalmas világán. A 
bábkészítés és a bábmozgatás rejtelmeibe a tárlat interak-
tív részein nyerhetnek betekintést a látogatók. A bábos 
élménypontokon a különböző bábtechnikák kerülnek 
középpontba: sokféle kipróbálható játék várja az érdek-
lődőket. Hiszen a báb műfaja a megtapasztalás, az életre 
keltés során válhat igazán személyes élménnyé.

Folyamatosan bővül a Mé-
diaszolgáltatás-támogató 
és Vagyonkezelő Alap 
(MTVA) interneten elér-
hető archívuma. Az MTI 

úgynevezett kőnyomatos, archív híreinek digitalizált, 
kereshető gyűjteménye szeptember 15-étől már elérhető, 
a Fotótár több mint 235 ezer fényképet tartalmazó gyűj-
teménye pedig vászonkép rendelési lehetőséggel bővül.

Az MTVA több archívumi részegységgel rendelkezik, hi-
szen a Fotóarchívum mellett hozzá tartozik a Sajtóadatbank, 
a Hangarchívum, a Kottatár és a Mozgókép Archívum is. A 
közgyűjteményként működő archívum vezetése korábban 
úgy döntött, hogy az interneten folyamatosan elérhetővé te-
szik a digitalizált tartalmakat. Az archivum.mtva.hu címen 
először a Fotótár gyűjteményének korábban már digitalizált 
anyagát tették közzé. Második lépésként a Sajtóadatbank és 
Cikktár anyagaival bővül a kínálat: ennek köszönhetően 
most már elérhető az MTI kőnyomatos híreinek digitalizált, 
kereshető gyűjteménye az 1887 és 1949 közötti időszakból, 
valamint 1956-ból és a rendszerváltozás két esztendejéből.

Az állomány fokozatosan bővül, jelenleg az 1950-től 
1987-ig kiadott, mikrofilmen tárolt, mintegy 1,5 millió 
hír digitalizálása zajlik.

Az idei Kutatók éjszaká-
ja talán leglátványosabb 
témájának ígérkezik a 
Budapesti Műszaki 
Egyetem egyik prog-
ramja, melyet a Kísérleti 
Kör és a Wigner Jenő 

Szakkollégium egy önálló munkacsoportja prezentál. A 
Kör fő célkitűzése a tagok által kiválasztott kísérletek, 
mérések elvégzése, valamint az ehhez szükséges berende-
zések tervezése és kivitelezése. Ezen a napon demonstrá-
ciós berendezéseiket, kísérleteiket mutatják be az érdeklő-
dőknek, népszerűsítve ezzel a fizikát és a fizikusképzést. 
Ők állítottuk fel 2013 áprilisában a világ legnagyobb tel-
jesítményű, citromból készült galvánelemes Guinness-re-
kordját. Megalakulásuk óta sokféle közönségnek, külön-
böző rendezvények keretében tartottak számtalan kísérle-
ti bemutatót: középiskolásoknak a BME nyílt napokon és 
TTK kari nyílt napokon, valamint 2013 óta a Kutatók 
Éjszakáján. Ezeken felül az elmúlt négy évben az EFOTT 
fesztiválon a Civil falu résztvevőjeként bemutatkoztak a 
2017-es Tudományok Fővárosán, illetve a Fizika Min-
denkié 3.0 és 4.0 programokon is.

Helyszín: A könyvtár főépületének bejárata mellett, a 
Sóhajok hídjánál (rossz idő esetén a K épület aulájában), 
Időpontja: szeptember 28. 14.00–20.00.

Az első képregények több 
mint 100 évvel ezelőtt je-
lentek meg Amerikában, 
és bár korábban népszerű-
ségük nem volt töretlen, 
manapság közkedveltsé-
gük egyre csak növekszik. 
Bármely korszakban vizs-
gáljuk ezt a műfajt, el-
mondható, hogy gyakran 
szereplői, illetve rajongói 
is a gyerekek közül kerül-
nek ki. 

A Deák17 Galéria Köly-
kök + Képregények kiállításán a történetekkel együtt 
nőhetünk fel. Kedvenc meséinktől kezdve megjelen-
nek gyermekkori álmaink 
és traumáink, az első sze-
relem, a kamaszkori prob-
lémáink majd a fiatal fel-
nőttkori dilemmáink, va-
lamint a szülővé válás ka-
tarzisa, amelytől kezdve 
mi már nem lehetünk többé gyerekek. Az október 27-
ig nyitva tartó kiállítás is ezen a nyomvonalon halad, 
kortárs magyar grafikusok képregényeiből nyújtva vá-
logatást. 

Arany bábok Nagyot fog szólni!

Archív hírek 

Életregény
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A hátlapon
Süntök

A húsos spárgatök, sütőtök, lédús ubor-
ka vagy dinnye, fáshéjú lopótök – e ti-
pikus kabakterméseken kívül a tökfé-
lék (Cucurbitaceae) között több, külön-
leges termésű fajt is számontartanak a 
botanikusok. Ezek közé tartozik a sün-
tök (Echinocystis lobata), melynek neve 
elárulja küllemét: 3-4 centiméteres, 
gömbölyded termését sűrűn borítják 
lágy tüskék. Az ősz elejére beérő húsos, 
lédús, zöld termések télre barnára szá-
radnak, s belsejüket a szállítónyalábok 
rostos hálózata tölti ki. Minden termés-
ben két rekeszben 4, ritkábban 1–5 sö-
tétbarna mag érik be. Bár termése nem 
a jól ismert kabaktermés, a növény haj-
tásrendszere jól mutatja rokonsági kö-
rét. Érdes, ép szélű levelei tenyeresen, 5 
szálkás csúcsú karéjra tagoltak. Elága-
zó kacsaival 7-8 méter magasra is fel-
kapaszkodik a fákra, sövényre, kerítés-
re, és egy év alatt sűrűn befutja a tá-
masztékot. Kicsi, fehér, zöldes vagy 
sárgásfehér virágainak 6 sziromlevele 
van, a porzós virágok dús fürtökben, a 
termősek a levelek és kacsok hónaljá-
ban, magányosan fejlődnek.

Egyéves növény. Őshazája Északkelet-
Amerika, elsősorban folyóvizek men-
tén, ligeterdőkben, út menti ruderális 
társulásokban, kukorica- és szójatáblák 
gyomnövényeként gyakori. Az őslakos 
indiánok gyógynövényként ismerték, 
porrá tört gyökerével, forrázatával fáj-
dalmakat, gyomor- és veseproblémá-
kat, reumát, meghűlést kezeltek, 
ugyanakkor szerelmi bájitalként is fo-
gyasztották. Magvaiból gyöngyöt fűz-
tek, gombot készítettek. Európában csi-
nos virágai miatt dísznövényként kezd-
ték ültetni, a Kárpát-medencébe is kerti 
növényként vagy gyapotszállítmányok-
kal kerülhetett be, a XX. század elején. 
Ma szinte az egész országban agresszí-
van terjedő, irtandó özöngyom.

Kép és szöveg: Fráter erzsébet
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ÁLOMŰZŐ	KIJELZŐ
Mindennapjaink szerves részét 
képezi laptopunk, okostelefonunk 
használata. Ezekre sokszor még ágy-
ban fekve is hajlamosak vagyunk 
órákon át rászegezni szemeinket. 
Természetesnek vesszük azt is, hogy 
felkapcsolt lámpák mellett egész 
éjszaka dolgozhatunk vagy biz-
tonságosan közlekedhetünk. Abba 
viszont kevéssé gondolunk bele, 
hogy milyen hatással vannak az élő-
világra és szervezetünk egészségére.

Rejtélyes gombamérgezések 
Az utóbbi évtizedekben több köz-
kedvelt, ehető, nagy mennyiségben 
is megtalálható gombafajról kide-
rült, hogy mérgezést okozott, sőt 
halálesetek is előfordultak a gomba 
fogyasztása után. Mi állhat ezeknek 
a rejtélyes gombamérgezéseknek a 
hátterében?

Egy	várkastély	családi	ősga-
lériával
A Máriássy család központja a Kassá-
tól 90 km-re a Hernád folyó völgyé-
ben fekvő Márkusfalva volt. A falu 
fő nevezetességei a XIII. században 
épült Szent Mihály plébániatemplom, 
két XVIII. századi kastély és a romos 
vár, amelyet a közelmúltban kezdtek 
el feltárni, helyreállítani.



Süntök
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