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A Szerethető tudomány előadássorozat tavaszi rendez-
vénye részeként lapunk – a Természet Világával közösen 
– Nyíregyházán vendégeskedett a TIT Jurányi Lajos 
Egyesülete által szervezett ismeretterjesztő konferenci-
án. A házigazdák gondos előkészítő munkájának, vala-
mint minden bizonnyal Hámori József akadémikus, a 
TIT elnöke vonzó előadáscímének (A jobb agyfélteke és 
a művészetek kapcsolata) köszönhetően zsúfolásig meg-
telt az Országzászló téri konferenciaterem. 

Hajnal Béla, a rendező egyesület elnöke köszöntőjében 
kiemelte a személyes találkozások, ezek sorában a köz-
vetlen ismeretterjesztés fontosságát a virtuálissá váló, 
ahogyan ő fogalmazott: „elfészbukosodó” társas kap-
csolatokban. Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke 
a tudományos ismeretszerzés és a természetes emberi kí-
váncsiság párhuzamára hívta fel a figyelmet. Kovács Fe-

renc nyíregyházi polgármester azt emelte ki, hogy a vá-
ros elkötelezett a tehetségek – köztük a tudományos fi-
atal ígéretek – támogatása iránt. Minya Károly főiskolai 
tanár az alapításának 175. évfordulóját idén ünneplő 
TIT Szabolcs-Szantmár-Bereg megyei tevékenységét 
tekintette át, valamint nyelvészként kitért a nyelvi isme-
retterjesztés fontosságára, ezek sorában a mindennapja-
inkban folyamatosan zajló nyelvi változások megismeré-
sére és megismertetésére. 

Piróth Eszter, a TIT igazgatója a Társulat sokszínű or-
szágos és külhoni ismeretterjesztő tevékenységét vázolta 
fel, kiemelve a csillagászati ismeretterjesztés hazai zász-
lóshajójának, a budapesti  Planetáriumnak a mind szük-
ségesebbé váló felújítását. A programot az ismeretter-
jesztő lapok bemutatkozó előadásai zárták. 

A nagy közönség- és médiaérdeklődés azt mutatta: 
Nyíregyházán sokak ügye, s egyben százak számára iz-
galmas hívószó a tudományos ismeretterjesztés.

GÓZON ÁKOS

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY  LXXI. évfolyam 26. szám  2016. június 24.

Címlapképünk: kobaltkék arapapagáj 
Madárpír és titkai cím_ cikkünkhöz

Digitális változatban: dimag.hu 
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	 Hogyan	törhetünk	ki		
a	szokások	rabságából?

Egérmodellekkel mutatták be, 
mi történik az agyban, amikor 
szokások szerint cselekszünk. 
A kutatás  új terápiás utat nyit 
a függőségben és a obszesszív-
kompulzív megbetegedésben 

szenvedők számára.
Nem minden megszokás káros. 

Vannak olyan szokások, amelyek 
szükségesek a mindennapokhoz. 
Jó dolog például, hogy „robot-
pilóta” irányít minket hazafe-
lé. Ám az, ha valaki nem tud a 
szokásos cselekvésből akaratlagos 
cselekvésre váltani, támogat-
ja a függőség és az obszesszív-
kompulzív megbetegedés (kény-
szerbetegség) kialakulását.

Egy nemzetközi kutatócsoport 
egerek segítségével modellezte, 
mi történik az agyban, amikor 
a szokások irányítanak minket. 
A tanulmány a Neuron folyó-
iratban jelent meg. A kutatást 
Christina Gremel, a University 
of California San Diego pszi-
chológus munkatársa vezette. A 
tanulmány további szerzői Rui 
Costa (Champalimaud Centre for 
the Unknown, Lisszabon), és David 
Lovinger (NIAAA/NIH). Gremel  
elmondta, hogy kutatásuk az eddigi 
legszilárdabb bizonyítékot szolgáltat-
ta arra nézve, hogy a szokásos cselek-
vésért és az akaratlagos cselekvésért 
felelős agyi áramkörök versengenek 
egymással – az agy orbitofrontális 
kérgében, amely az agy egyik dön-
téshozó területe. A versengést az 
endokannabinoidok döntik el. Ezek 
a neurokémiai anyagok teszik lehető-
vé, hogy a szokás hatalma érvénye-
süljön cselekvéseinkben, azáltal, hogy 
megtörik a célorientált cselekvés 
áramkörét. Endokannabinoid recep-
torok találhatóak az agyban és szerte 
a testben,  az endokannabinoid rend-
szer számos fiziológiai folyamatban 
részt vesz – például az étvágy kiala-
kulásában, a fájdalomérzékelésben, a 
hangulat és a memória állapotának 
alakításában.

Gremel és Costa korábbi kutatásai 
megmutatták, hogy az orbitofrontális 
kéreg fontos agyterület a célorien-
tált cselekvés szempontjából. Ha az 
orbitofrontális kéreg idegsejtjei ki-
menetének aktivitását optogenetikai 
eljárással növelik, akkor növelik 
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optogenetika az idegsejtek aktivitását 
fénnyel szabályozza, lehetőség van a 
neuronok pontos le- és felkapcsolá-
sára.  Amikor ugyanezen a területen 
csökkentették az aktivitást kémiai 
anyagok segítségével, akkor megsza-
kították a célorientált cselekvéseket, 
és a kísérleti egér a szokásai szerint 
viselkedett. „Ha az orbitofrontális kér-
get lecsendesítjük, a szokás veszi át az 
uralmat” – mondta Gremel.

Jelen tanulmányban, mivel az 
endokannabinoidokról úgy tudják, 
hogy általánosságban csökkentik az 
idegsejtek aktivitását, a kutatók azt 
feltételezték, hogy ez az anyag csök-
kenti az orbitofrontális kéreg akti-
vitását, ezzel csökkentve azt a ké-
pességet, hogy az egyén célorientált 
cselekvést végezzen. A kutatásban 
azokra az idegsejtekre fókuszáltak, 
amelyek az orbitofrontális kéregtől  
dorsomediális striatumba nyúlnak. 
A kísérleti egereknek megtanítot-
ták, hogy bizonyos jutalomfalat fe-
jében ugyanazt a fogantyút nyomják 
meg, de más környezetben, mely ab-
ban a tekintetben különbözött, hogy 
szokásos vagy célorientált cselek-
vést kívánt-e a művelet. Mint azok 
az emberek, akik nem szenvednek 
neuropszichológiai problémáktól, az 
egészséges egerek is rögtön tudnak 
váltani a szokásos és a célorientált 
cselekvés között.

Az endokannabinoidokról szó-
ló előfeltevés tesztelésére a ku-
tatók töröltek egy bizonyos 
endokannabinoid recepttort, a 
cannabinoid 1 típust (CB1) azon az 
útvonalon, amely az orbitofrontális 
kéregtől a dorsomediális striatum 

felé halad. Azok az egerek, ame-
lyeknek hiányoztak ezek a recepto-
raik, nem alakítottak ki szokásokat 
– ezzel bizonyították, hogy nem 
csak a kémiai anyagoknak, de az út-
vonalnak is van jelentősége. „A szo-
kásos és a célorientált cselekvések közötti 
egyensúlyra van szükségünk. A minden-
napokban tudnunk kell rutinszerű cse-
lekvéseket gyorsan és hatékonyan elvé-
gezni, és ezt a szokások teszik lehetővé. 
Mindazonáltal változó körülményekkel 

is találkozunk, és szükségünk van 
arra a képességre, hogy megtörjük a 
szokásainkat és cél-orientált cselek-
vést hajtsunk végre az új informá-
cióknak megfelelően. Ha erre nem 
vagyunk képesek, annak pusztító 
következményei vannak” – mond-
ta Gremel.

Az eredmények új terápiás esz-
közöket ígérnek a függőségek és 
a obszesszív-kompulzív megbe-
tegedés (kényszerbetegség) ke-
zelésében: „Ahhoz, hogy megszün-
tessük a túlságosan szokásuralta 
cselekvéseket, és visszaszerezzük a 
képességet a célorientált cselekvés-
re kapcsolásra, hasznos lehet, ha a 
szervezet endokannabinoid rend-
szerét kezeljük, és így csökkentjük a 

szokás hatalmát.”
Az endokannabinoid rendszer 

világszerte izgalmas téma a ku-
tatók számára, ahol még számos 
kérdés vár tisztázásra. Hazánkban 
Katona István és kollégái (MTA 
Kísérleti Orvostudományi Kuta-
tóintézet) munkája járult hozzá az 
endokannabinoid rendszer működé-
sének feltárásához.
Forrás: University of California – San Diego

	 Madárpír	és	titkai

A madarak világában a piros 
színnek különleges és fontos 
jelentése van. Rengeteg kü-
lönböző fajnak piros a csőre, a 
tollai vagy akár a bőre a sikeres 
párkeresés reményében vagy a 
riválisok elrettentése céljából. 

A számtalan, szóba jövő madár-
fajt elnézve, „minél pirosabb, annál 
jobb”. Most két, egymástól függet-
lenül dolgozó kutatócsoport (Lopes 
és munkatársai, illetve Mundy és 
munkatársai) is kimutatta azt az 
enzimkódoló gént, amely bizonyos 
madárfajok számára lehetővé teszi, 
hogy sárga pigmentjeiket pirossá 
alakítsák. A szóban forgó tudomá-
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MRI felvételen az orbitofrontális kéreg
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a Cambridge-i Egyetem kutatója. 
– „Kutatásunk kitölti ezt a tudásbéli 
hiátust, és sok új lehetséges ösvényt nyit 
meg a madarak piros színezetével kap-
csolatos evolúciós és etológiai kutatások 
számára.”

Carneiro csapatának sikere azok-
nak a kanáritenyésztőknek kö-
szönhető, akik mintegy száz évvel 
ezelőtt keresztezték a sárga színű 

kanárit egy piros színe-
zetű csízfajjal azért, hogy 
létrehozzák a világ első 
piros kanáriját. A kutatók 
összehasonlították a sárga 
és a piros kanárik genom-
szekvenciáit annak remé-
nyében, hogy ráleljenek 
arra a génre, amely a ma-
darak színezetében meg-
mutatkozó különbségekért 
felelős: az eredmények 
a citokróm P450 enzim-
hez vezettek. A madarak 
génexpressziójának további 
analízisei rámutattak arra, 
hogy ez az enzim nagy 
mennyiségben fejeződik ki 
a piros kanárik bőrében és 
májában, amiből a kutatók 
arra következtettek, hogy 
ez az enzim felelős a piros 
színért e madarakban.

A másik kutatócsapat, 
Mundy és munkatársai egy 
egészen más módon ju-
tottak el a citokróm P450 

génhez. Munkájuk során az ösz-
szehasonlítási alapot zebrapintyek 
két csoportja szolgáltatta. Az egyik 
csoportnak jellegzetesen piros színű 
csőre van, míg a másik („mutáns”) 

nyos eredményeket a kutatók május-
ban a Current Biology nevű tudomá-
nyos folyóirat hasábjain mutatták be 
a világnak.

„Ahhoz, hogy piros tollakat hozzanak 
létre a madarak, a táplálkozásuk révén a 
testükbe jutó, sárga színű karotinoidokat 
átalakítják piros színanyagokká, majd 
az utóbbiakat felhalmozzák a tollaik-
ban” – mondta Miguel Carneiro, a 
portugál Portói Egyetem munkatár-
sa, Lopes kutatócsapatának tagja. – 
„A madarak ugyanezt a vörös pigmentet 
halmozzák fel a retinájukon található 
egyik csap-fotoreceptortípusban azért, 
hogy ezzel is fokozzák színlátásukat. 
Mi felfedeztünk egy gént, amely egy 
olyan enzimet kódol a madarak testé-
ben, amely lehetővé teszi számukra ezt 
a sárgából piros átmenetet.”

Táplálkozásuk során a madarak le-
nyelik a sárgás-narancssárgás színű 
karotinoidokat, majd ezeket piros 
karotinoid színanyaggá (kantaxantinná) 
alakítják át egy oxidációs folyamat ré-
vén, amelyet az eddig ismeretlen ketoláz 
enzim, a CYP2J19 katalizál. 

„Azt régebben is tudtuk, hogy a ma-
darak képesek a táplálkozásuk során 
felvett sárga karotinoidokból piros szín-

anyagokat szintetizálni. Ám az ehhez 
kapcsolódó gén és enzim, valamint az, 
hogy ezek anatómiailag az állaton hová 
köthetők, mindezidáig homályba burko-
lózott” – tette hozzá Nick Mundy, 

csoportnak sárga. A zebrapintyek-
nek három, kapcsolódó citokróm 
P450-es génjük is van, e genetikai 
régióban a kutatók több mutációra is 
ráakadtak a sárgacsőrű csoportban. 
Mundy és csapata azt tapasztalta, 
hogy a szóban forgó enzim majd-
hogynem mérhetetlenül elenyésző 
mennyiségben fejeződött csak ki a 
sárgacsőrű zebrapintyekben.

Staffan Andersson, a Göteburgi 
Egyetem kutatója – szintén Mundy 
kutatócsapatának tagja – szerint 
a szexuális szelekció során a pi-
ros színnek egyedi szignálsze-
rep tulajdonítható. A kifejeződés 
egy módja, ha a piros pigmen-
táció olyan fiziológiai folyama-
tokhoz kapcsoltan megy végbe, 
mint a detoxifikáció. Eredmé-
nyeik alapján egy detoxifikációs 
gén kapcsolódik a karotinoid-
metabolizmushoz, s ez a megálla-
pítás talán új megvilágításba he-
lyezi a karotinoidhoz kapcsolódó 
szignálokat.

Joseph C. Corbo, a Washintoni 
Orvosi Egyetem munkatársa (Lopes 
csapatának tagja) hozzátette, hogy 
munkájuk során meglepetésként 
érte őket, hogy a „pirosság génje” 
olyan madárfajokban is jelen van, 
amelyek tollazata nem piros.

„A nappal aktív madarak látszólag 
arra használják ezt a gént, hogy a reti-
nájukban hozzák létre a piros pigmen-
tet, színlátásuk fokozása érdekében” 
– mondta Corbo. – „Ugyanakkor a 
piros tollazatú madarak testén a bőrben 
fejeződik ki a »pirosság génje«. Ez 
arra utalhat, hogy majdhogynem min-
den madárban megvan a lehetőség piros 

A madarak piros színezetének kialakulásának 

vázlatos képe (LOPES ÉS MUNKATÁRSAI NYOMÁN MÓDOSÍTOTTA 

SZABÓ MÁRTON, 2016)

Vad típusú (balra) és sárgacsQr_, „mutáns” zebrapinty (jobbra)
(KÉP: MUNDY ÉS MUNKATÁRSAI, 2016)
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tollak létrehozására, de ahhoz, hogy ez 
ténylegesen meg is történjen, képessé kell 
válniuk arra, hogy a retinában történő 
expresszálódás mellett a bőrben is kifeje-
ződésre jusson a piros színért felelős gén.”

Mundy és Andersson azt terve-
zik, hogy visszatérnek a madara-
kat pirossá tevő genetikai kérdé-
sekhez az afrikai szövőmadarak 
és özvegypintyek kapcsán. E cso-
portok különböző fajainak színe-
zete figyelemreméltóan eltérhet 
egymástól. Andersson szerint e 
madárcsoportokban a rikító piro-
sas színek már több alkalommal 
is kifejlődtek, leginkább a jelen 
munkájukban ismertetett folyamat 
révén, ám van néhány egészen le-
nyűgöző kivétel.

Corbo és kollégái szintúgy a pi-
ros tollazat kialakulásának kér-
déskörén belül kutat tovább. Azt 
szeretnék megvizsgálni, hogy a 
különböző madárfajokban ez a fo-
lyamat mennyire hasonló vagy épp 
különböző folyamatok által zajlik 
le. Kutatási alanyuk továbbra is a 
kanári marad.

SZABÓ MÁRTON

	 Meteorológiai	
tanösvény	

Úgy látszik, hogy az égiek a 
meteorológusokat sem kímélik. 
A meteorológiai nyár második 
napján reggel még szakadt az 
eső. Szerencsére, mire az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat 
Marczell György Főobszer-
vatóriumában elkezdődött az 

ünnepi rendezvény, odafönt jobb 
belátásra tértek és az ünnepélyes sza-
lagátvágást már szabad téren is meg 
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lehetett tartani. A felújított műszer-
kertet és az Ambrózy Pál meteoro-
lógiai tanösvényt avatták, mind-
kettő egyedülálló a maga nemében. 
A megnyitón Radics Kornélia, az 
OMSZ elnöke elmondta, milyen 
fontos mérföldkő ez a nap az inté-
zet életében. Horváth Gyula, főosz-
tályvezető pedig a fejlesztések mű-
szaki hátteréről beszélt. V. Németh 
Zsolt, környezetügyért, agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért fe-
lelős államtitkár kifejtette, hogy a 
mai világban jóval gyorsabb, pon-
tosabb, megbízhatóbb adatokra 
van szükségünk, mint akár 30-40 
évvel ezelőtt. És minél több, részle-
tesebb adat van, annál jobb lesz az 
eredmény.

Napjainkban azonban már nem 
elég a minél pontosabb tudományos 
mérés, fontos a nagyközönség tájé-
koztatása, a fiatalok környezettu-
datosságra való nevelése is. Ebben is 
nagy szerepe volt a tanösvény név-
adójának, Ambrózy Pál meteoro-
lógusnak, aki 1955 szeptemberétől 
1990-es nyugdíjba vonulásáig volt 
az OMSZ munkatársa. Részt vett a 
rádiószondázásban, műhold-meteo-
rológiával is foglalkozott és kiemel-
ten fontosnak tartotta a meteoroló-
gia népszerűsítését. 

A felújítási munkálatok megkezdé-
sekor merült fel az ötlet, hogy hoz-
zák létre a meteorológiai méréstech-
nika múltját, jelenét és jövőjét be-
mutató tanösvényt, hiszen sok diák 
látogatja az intézményt. A kertben a 
korábban használt műszerek is helyet 
kaptak, így a pár száz méteres séta 
során a kezdeti és a ma használatos 
legmodernebb műszerek is megis-
merhetők. 

A tanösvény mentén elhelyezett 
táblákon olvasható magyaráza-
tok segítik az érdeklődőket ab-
ban, hogy többet tudjanak meg a 
meteorológia világáról és többet 
értsenek meg a meteorológusok, 
illetve az intézet munkájából. A 
főobszervatórium történetéről, a 
meteorológiai műholdakról, a fel-
hőzet állapota, a hőmérséklet, a 
szél, a csapadék, a páratartalom, a 
látástávolság, a radioaktív sugárzás 
a légnyomás és más paraméterek 
méréséről.

A Marczell György Főobszerva-
tórium jelenleg is a meteorológiai 
és levegőkörnyezeti méréstechnika 
magyarországi központja. Az Ob-
szervatóriumban megtalálhatóak 
a hagyományos megfigyelési esz-
közök, felszíni automata állomás, 
légköri radioaktivitás-mérő, leve-
gőkémiai és légkörfizikai mérőesz-
közök, műholdvevő antenna, időjá-
rási radar és távérzékelési eszközök 
mellett műszerkalibráló laboratóri-
um, valamint levegőtisztaság-vé-
delmi és levegőkémiai laboratóri-
um is. Itt történik a teljes országos 
megfigyelőhálózat irányítása is. A 
műszerkert eszközei automatikusan 
mérik a légkör pillanatnyi fizikai ál-
lapotát. Ehhez kapcsolódva helyez-
ték el azt a kijelzőt, ami azonnal, 
valós időben mutatja az intézetben 
éppen folyó mérések eredményeit. 
Minden érzékelő teljesíti a Meteo-
rológiai Világszervezet szigorú elő-
írásait, ami sok esetben a munka-
társak fejlesztő munkáját dicséri. A 
tanösvény előzetes egyeztetés után 
látogatható, amelyről érdeklődni az 
OMSZ elérhetőségein lehet.

TRUPKA ZOLTÁN

A felújított m_szerkertben különféle meteorológiai eszközöket csodálhatnak meg a látogatók (TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELEI)
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A z 1949 tavaszán megkezdő-
dött kirakatperekneknek a 
térség országainak és pártjai-

nak teljes alávetettségét kellett biztosí-
taniuk. A szovjet hegemóniájú integ-
rációs folyamat részét képező párttisz-
togatás legfontosabb motivációja a 
hidegháború, az öregedő Sztálin para-
noid gyanakvása és a szovjet–jugoszláv 
konfliktus volt. Célja a szigorúan zárt 
kommunista pártok létrehozása volt. A 
tisztogatásokra Tito nélkül is sor került 
volna, de a szakítás meggyorsította a 
folyamatot. A leegyszerűsítő vádasko-
dások két állandó  elemre épültek: a 
„nacionalizmusra” és a „kozmopolitiz-
musra” utóbbi 1951-ben a „cionizmus” 
vádjával újabb színezetet kapott. Len-
gyelországban Wła dys ław Gomułkát 
1948 szeptemberében állították félre. A 
Politikai Bizottság (PB) határozata 
„jobboldali opportunista-nacionalista 
elhajlást” emlegetett, mivel szembe he-
lyezkedett a kollektivizálással. Felmen-
tették első titkári funkciójából és kizár-
ták a PB-ből.

Lengyelországban – más „népi de-
mokratikus” országokhoz hasonlóan 
– sem működött eredményesen a bü-
rokratizált tervgazdaság. Ráadásul a 
hatalom túlidealizálta a munkásosz-
tály öntudatát. A szakszervezeteket 
alárendelték a pártnak, egyfajta közve-
títőként, transzmissziós szíjként hasz-
nálták, amely megnehezítette a vezetés 
és a munkásság kapcsolatát. A növekvő 
árak és munkanormák, illetve a csök-
kenő fizetések és prémiumok miatt a 
társadalom elveszítette az életkörülmé-
nyeik javításába vetett hitét.

H AT VA N  É V E  TÖ R T É N T

A	POZNAQI	JÚNIUS	
LENGYELORSZÁGBAN

A titkos beszéd
Az SZKP Moszkvában, a Kreml nagy 
palotájában rendezett XX. kongresz-
szusán Nyikita Szergejevics Hruscsov, 
az SZKP Központi Bizottságának első 
titkára az 1956. február 24-i rendes ülés 
után az 1355 szavazásra jogosult kül-
döttet szigorúan őrzött éjszakai gyűlés-
re hívta. A találkozón az évszázad 
egyik legnagyobb hatású beszédét 
mondta el: megtámadta a Sztálin rém-
uralma alatt kialakult személyi kul-
tuszt, és szabadabb korszak kezdetét je-
lentette be.

Hruscsov szerint „Sztálin találta ki a 
„nép ellensége” koncepcióját. Ez a minősí-
tés automatikusan szükségtelenné tette, 
hogy a vitába keveredett emberek ideológiai 
hibáit ki lehessen javítani: ez a kifejezés 
tette lehetővé a forradalmi törvényesség 
minden normáját megsértő legkegyetlenebb 
elnyomás használatát mindenki ellen, aki 
bármilyen formában ellentmondott Sztá-
linnak, mindenki ellen, akiről csak gyaní-
tották az ellenséges szándékot, mindenki 
ellen, aki rossz hírbe keveredett… Emberek 
ezreinek tömeges letartóztatása és deportá-
lása, tárgyalás és normális nyomozás nél-
küli kivégzések…”

A Szovjetunióban az 1937–1938 kö-
zötti „nagy terror” időszakában ugyan-
is Sztálin és az akkori belügyi népbiztos, 
Jezsov vezetésével államilag üldözték a 
kommunista párt feltételezett ellensé-
geit. A volt kulákok, az egykori szov-
jetellenes pártok tagjai és a volt cári hi-
vatalnokok mellett a külföldi rokon-
sággal vagy ismerősökkel rendelkezők 
voltak a leggyanúsabbak. A terror ki-
terjedt a hadsereg és a nagyvállalatok 

vezetőire is, és a leszámolások végül 
már a párton belül is állandósultak, s 
hozzávetőlegesen 800 000 áldozatot 
követeltek. 1931–1932-ben az ukrajnai 
éhínség hétmillió halottat számlált. 
Hruscsov taktikája, az egyszemélyi fe-
lelősség megállapítása azonban gyenge 
lábakon állt. Rövidesen kiderült: egy 
ember önkényes viselkedése a többieket 
is az önkényességre bátorítja, sőt meg is 
engedi azt, így egy egész rendszer mű-
ködése torzult el. A törvénytelenségek-
kel és a parancsuralmi rendszerrel való 
szakítás nem volt egyszerű, még az 
SZKP XXII., 1961. évi kongresszusán 
is vissza kellett térni rá.

A kommunizmus áldozatainak ösz-
szeszámlálása rendkívül nehéz feladat. 
Stéphane Courtois és társai A kommuniz-
mus fekete könyvében (KFK) publikál-
ták azóta is sokat vitatott számaikat. 
Eszerint közel 100 millió ember veszí-
tette életét a kommunista pártok mi-
att. A nemzetközi kutatócsoport sze-
rint Kína vezetett 65 millió áldozattal, 
a Szovjetunió a második 20 millióval, 
a kambodzsai és az észak-koreai pártok 
pedig 2–2 millió embert fosztottak 
meg életüktől. A legvéresebb rendszer 
valószínűsíthetően a kambodzsai Pol 
Poté volt: négy év alatt a lakosság egy-
negyedét pusztította el éheztetéssel és 
kínzással. A KFK szerint 1945 után 
Kelet-Közép-Európában negyven év 
alatt egymillió ember halála száradt a 
kommunista pártok lelkén. 

A LEMP Moszkvában, 1956. március 
12-én elhunyt első titkára, Bolesław 
Bierut temetése után a lengyel párt 
Hruscsov beszédét 3000 példányban, 

A magyar és a lengyel történelem eseményei gyakorta párhuzamosan haladnak. Így történt 1956-ban 

is. Hruscsov 1956. februári, a sztálinizmus elleni titkos beszéde után a szovjet típusú „népi demokra-

tikus”	rendszer	torzulásai	ellen	a	lengyelországi	PoznaRban	(korábban:	német	Posen)	már	1955	Wszén	
elégedetlenség tört ki. 1956. június 28-án a mozdonygyáriak sztrájkját, majd felkelését Rokoszovszkij 

szovjet állampolgárságú lengyel honvédelmi miniszter a lengyel katonaság bevetésével fojtotta 

vérbe, amely 57 halottat és 1200 sebesültet követelt. 
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TüntetésbWl	tezharc
A felkelés Lengyelország instabilitásá-
nak korszakában tört ki, mert a lakos-
ság elégedetlen volt a hiánygazdaság és 
a rossz ellátás miatt. PoznaĔban, az or-
szág egyik ipari központjában a fém-
munkások már 1955 nyarától panasz-
kodtak személyes helyzetükre és gyá-
raik termelési viszonyaira, ahol az 
anyagutánpótlás rendszertelensége mi-
att akadozott a termelés, és sok volt az 
üresjárat. Ugyanakkor folyamatosan 
növelték a munkanormákat. 1955 
őszétől nőtt az elégedetlenség; a felke-
lés előtti hetekben újabb sztrájkokra és 
munkásgyűlésekre került sor. Olaj volt 
a tűzre, hogy megadóztatták a jól kere-
ső, szerződéses akkordmunkásokat is. 
Az intézkedés több ezer embert érin-
tett. A helyzet kiéleződött, amikor 

1956 tavaszán, Bierut halála után a 
LEMP-ben viták törtek ki a jövendő 
irányvonalról.

1956. június 26-án a mozdonygyári 
munkások 17 fős delegációt küldtek 
Varsóba kéréseik megoldására, akik a 
gépipari miniszterrel folytatott tárgya-
lásaik után éjszaka elégedetten tértek 
vissza. Másnap azonban a városba ér-
kező miniszter a helyi LEMP szerve-
zettel együtt megkérdőjelezte a megál-
lapodások egy részét, főleg az akkord-
bérre vonatkozót. Közben más üze-
mek munkásai is sztrájkba léptek, mert 
a normaemelés miatt elveszítették pré-
miumuk 20–30%-át. Az intézkedés 
élénk tiltakozást váltott ki.

Június 28-án reggel a város legna-
gyobb gyárainak munkásai jobb létfel-
tételekért, a munkanormák és a kom-
munista kormány ellen tüntettek, s 
hozzájuk a kisebb üzemek munkásai-
nak ezrei s a poznaĔi lakosság részei is 
csatlakoztak. Így a munkás elégedet-
lenség társadalmi elégedetlenségbe 
csapott át. A városi tanács épülete előtt 
összegyűlt körülbelül százezer ember 
normacsökkentést, árcsökkentést és a 
fizetések emelését követelte. Megpró-
báltak beszélni a vajdasági nemzeti ta-
nács képviselőivel is, s kérték, hogy 
Cyrankiewicz miniszterelnök jöjjön 
PoznaĔba. Lefegyvereztek rendőrö-
ket, megszálltak közigazgatási épüle-
teket s a rádiót. A rendőrség vízágyu-
kat vetett be, amely hatástalannak bi-
zonyult. A feszült helyzet végül to-
vább eszkalálódott, amikor az 
állambiztonság megyei épületéből a 
tüntetők közé lőttek. Azonnal élénk 

belső használatra sokszorosította, s 
minden helyi pártszervezet rendelke-
zésére bocsájtotta. Egyik példánya a 
Moszad-ügynöke révén a CIA-hoz és 
az Egyesült Államok külügyminiszté-
riumához is eljutott. A beszéd meg-
rázta Lengyelországot és széleskörű 
vitákhoz vezetett a többi kommunis-
ta országban is. 

A poznaĔi felkelés után 1956 októbe-
rében forradalom robbant ki Magyar-
országon, amelyet itt már a Vörös 
Hadsereg vert le. A desztalinizálás el-
mélyítette a szakadást Mao Kínájával 
is. Ezek együttesen vezettek végül 
1964-ben Hruscsov bukásához, alig 
két évvel azután, hogy a Szovjetunió és 
az Egyesült Államok majdnem nukle-
áris háborúba keveredett a kubai raké-
taválság miatt.

A poznaMi munkásfelkelés

Tankok az üres Sztálin téren PoznaM 
központjában

A poznaMi felkelésben elesett egyik áldozat temetése
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sen 9983 katonával. A súlyos utcai 
harcokban a felkelőknek csak 250 
darab kézifegyverük volt, s Molo-
tov-koktélokat is használtak. Meg-
rongáltak 31 tankot, s megszereztek 
kettőt, amelyekkel tüzet nyitottak a 
vajdasági állambiztonság épületére. 
Kiszabadították a politikai foglyo-
kat a szovjet NKWD és a lengyel 
belügyminisztérium 1945-ben felál-
lított Mrowin táborából is.

A rendkívüli túlerő 180 ezer lőszer 
felhasználásával június 29-én reggelig 
véresen leverte a felkelést. Kisebb ellen-
állási gócok még június 30-áig tartot-
ták magukat. Az utcai harcokban 57 
személy halt meg: 49 civil és 8 katona. 
A két oldalon 600–600 sebesültet szá-
moltak össze. A felkelés szimbolikus 
hőse egy 13 éves halott fiú lett.

A pártvezetés teljes hírzárlatot rendelt 
el, s a várost elszigetelték az ország töb-
bi részétől. A poznaĔi harcokról a Poli-
tikai Bizottság közleménye kijelentette: 
„imperialista ügynököknek és az illegális 
reakciónak sikerült utcai zavargásokat pro-
vokálnia.”

A felkelők letartóztatása már június 
28-án éjszaka megkezdődött. 250 em-
ber vettek őrizetbe – közöttük 196 mun-
kást –, s a kihallgatások során különösen 
brutálisan jártak el velük szemben. 

A kommunista párt vezetése a fel-
kelést később „ellenzéki szervezetek 
provokatőrei és nyugati, imperialista 
titkosszolgálatok provokációjának” 
állította be – főleg német részvé-
telt szuggerálva –, s résztvevőit 
brutálisan üldözte. A felkelésre és 
áldozataira szabadon csak a rend-
szer 1989. évi összeomlása után le-
hetett nyilvánosan emlékezni. A 
„poznaĔi június” alig ismert esemé-
nyei – három évvel az 1953. június 
17-i berlini felkelés után – mégis pél-
dául szolgáltak a keleti blokk többi 
megmozdulásának.

1956 szeptemberében 58 felkelő ellen 
indultak perek. Velük párhuzamosan 
az egész országban nyugtalanságok 
törtek ki. Az országos helyzet az év vé-
géig csak Gomułka októberi reform-
programjával nyugodott meg, aki leál-
líttatta a felkelők elleni pereket is.

1981-ben a városban – nem kis hiva-
talos ellenállás ellenére – emlékművet 
állítottak a felkelésnek, 2006-tól pedig 
a felkelés napját ünnepnappá nyilvání-
tották.

NÉMETH ISTVÁN

tűzharc bontakozott ki, mert időköz-
ben a tüntetők fegyvereket szereztek 
az állami raktárakból.

A tüntetők egyik csoportja a börtön-
höz indult, ahol kiszabadított 257 fog-
lyot, s megkezdte az iratok megsem-
misítését. Majd elfoglalták az ügyész-
séget, az iratokat az utcára szórták és 
felgyújtották. Szétverték az irodai be-
rendezést, s itt is fegyverhez jutottak. A 
helyszínre érkező tűzoltóknak nem en-
gedélyezték a tüzek eloltását. A tünte-
tők másik csoportja az állambiztonság 
épületéhez ment, ahol az operatív cso-
port is tartózkodott. Innét 10:40-kor a 
tüntetők közé lőttek.

A város elszigetelése
9 órától a vajdasági állambiztonsági pa-
rancsnok a LEMP titkárával együtt 
megkísérelt nyomást gyakorolni a he-
lyi tiszti iskola parancsnokára, hogy ve-
zényeljen tankokat a tüntetők ellen. A 
lengyel hadsereg politikai megbízottja 
megtiltotta a hadsereg bevetését, vi-
szont a LEMP KB Politikai Bizottsága 
Ro ko szov szkij marsall, honvédelmi 
miniszter javaslatára az egységek beve-
tése mellett döntött. A város „pacifiká-
lására” alakított speciális operatív bi-
zottság kiadta a fegyverhasználati en-
gedélyt a poznaĔi páncélos iskolának a 
„provokátorok” ellen.

Kora délután a városba érkeztek a 
reguláris lengyel hadsereg egységei: 
a 10. és 19. páncélos hadosztály 359 
páncélossal, 31 páncéltörő osztály, a 
4. és 5. gyalogos hadosztály 36 pán-
célozott szállítójárművel, 880 autó-
val és 680 motorkerékpárral, össze-

ÉT-ETOLÓGIA

Szurikáták	udvarháza

Az afrikai Kalahári kedvelt emlősei 
ötven fős csoportokban élnek, ahol 
kizárólag a domináns párnak van 
szaporodási joga, míg a többi nős-
tény a gondozásban segít. A domi-
náns pozíció megszerzése nehéz, 
így mindkét nem egyedei közt nagy 
a versengés és a nőstények igen ag-
resszívek. 

A Cambridgei Egyetem kutatói 20 
éven át egyedileg jelölt szurikáták 
súlyváltozását és szaporodását kö-
vették nyomon a Kalaháriban. A 
szurikátáknál a versengésnek külö-

nös módja zajlik. A nőstények sza-
porodási sort alkotnak, a legsúlyo-
sabb egyed jut párzási lehetőséghez. 
Ha ő elpusztul, testvérei vagy utódai 
közül a legnehezebb veszi át helyét. 
Kiderült, hogy az első helyen álló 
nőstény növekedése annál nagyobb, 
minél kisebb volt  az előnye a mö-
götte lévőhöz képest. Ha ugyanis 
ezek növekedését keménytojás ete-
téssel segítették, a sorban elől álló 
egyed is megnőtt. Minél gyorsabban 
nőtt a sorban mögötte álló vetély-
társ, annál jobban. 

Emlősök esetében ez az első bizo-
nyíték a kompetitív növekedésre, de 
a kutatók szerint nem kizárt, hogy 
más emlősöknél, akár az embernél is 
létezik a jelenség.

BILKÓ ÁGNES

Szurikáták

A poznaMi emlékm_
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tagság és befizetés került előtérbe. E formában a mun- került előtérbe. E formában a mun-
kavállaló maga dönt a belépésről és az általa rendszere-
sen befizetni kívánt összeg mértékéről is. A befizetése-
ket a pénztár kezeli és elsősorban hosszú távú pénzügyi 
eszközökbe fektet be annak érdekében, hogy az így fial-
tatott pénzzel a nyugdíjazást követően kiegészíthető le-
gyen az állami nyugdíj. Fontos kiemelni, hogy az ön-
kéntes nyugdíjpénztárból szigorú szabályok betartása 
mellett a nyugdíjazást megelőzően, de legalább 10 éves 
várakozási idő megléte esetén is lehet részösszeget kiven-
ni. Az állam meghatározott feltételek mellett adóked-
vezménnyel is segíti az önkéntes nyugdíjpénztári forma 
szélesítését: korlátokkal ugyan, de az egyéni befizetések 
30%-át is elérheti az adókedvezmény. 

Az öngondoskodás fontos eleme a nyugdíj-előtakarékos-
sági számla (NYESZ) lehetősége is, amely éppen most 
ünnepli létrejöttének 10 éves születésnapját. Pénzintézet-
nél tudjuk megnyitni a számlát és az erre befizetett ösz-
szeget saját megtakarításunkból különítjük el. Megkö-
töttségek nélkül, magunk határozunk a befizetések ösz-
szegéről és mi döntjük el, hogy milyen hosszú távú 
pénzügyi eszközökben (például állampapírok, kötvé-éldául állampapírok, kötvé-ldául állampapírok, kötvé-
nyek, befektetési jegyek, részvények) fialtatjuk azt a 
nyugdíjba vonulásig. E formát is érdemes kihasználni, 
hiszen az állam az önkéntes nyugdíjpénztárhoz hasonló-
an adókedvezménnyel ösztönzi az egyén befizetéseit: 
szigorú szabályok mellett az adókedvezmény akár 30% 
is lehet.

A NYESZ mellé, szintén saját megtakarításunkból le-
választva érdemes TBSZ (tartós befektetési) számlát is 
nyitni. Igaz, hogy ennél a nyitás (illetve a gyűjtögetés) 
évét követően a kötelező megtakarítási idő 3 vagy 5 év, 
de lejáratkor újabb 5 évről dönthetünk, ha nem akarjuk 
az összeget igénybe venni. Ha kellően türelmesek va-
gyunk és kivárjuk az 5 évet, akkor az itt fialtatott pén-
zünk hozama után egyáltalán nem kell adóznunk, azaz 
ezzel ösztönzi az állam az ilyen módon történő hosszabb 
távra történő takarékoskodást. A biztosítóintézetek kü-
lönböző nyugdíjbiztosításokat is kínálnak, érdemes tanul-
mányozni és összehasonlítani az ilyen ajánlatokat. Ez is 
fontos öngondoskodási lehetőség. E formát is ösztönzi 
az állam: az egyéni befizetés 20%-a, de maximálisan 
évente 130 ezer forint lehet az adójóváírás. 

Bármelyik formát választjuk is, tisztában kell lennünk 
azzal, hogy pénzünk kezelésének, kezeltetésének érte-
lemszerűen lesz költsége is, azaz egyik szolgáltató sem 
dolgozik ingyen. Viszont, ha jól fekteti be pénzünket, 
akkor a költségek eltörpülnek a hosszú távú hozamok-
hoz képest, nem árt tehát hozzáértő és alapos befektetési 
tapasztalatokkal rendelkező, megbízható szolgáltatót 
választani.             

PALLA GÁBOR

               

PÉNZÜGYEINK

ÖNGONDOSKODÁS
Napjainkban gyakrabban hallunk, olvasunk arról, 

hogy hosszú távon, az inaktív, nyugdíjas évekre 
gondolva, az erre az időszakra vonatkozó pénz-

ügyi öngondoskodást komolyabban kell vegyük és fog-
lalkozzunk, készüljünk fel erre idejekorán. Miért is? 
Végeredményben az ismert demográfiai ok áll a háttér-áttér-ttér-
ben: Európában, így hazánkban is, egy elöregedő társa-
dalmi folyamat zajlik le amiatt, hogy üdvözlendően az 
átlagos életkor – így a nyugdíjban töltött időszak – év-
ről-évre hosszabbodik, ugyanakkor kevés gyermek szü-
letik és áll munkába. Ez azzal jár, hogy a munkaképes 
korúak száma csökken, így az ő társadalombiztosítási, 
ezen belül a nyugdíjak fedezetét biztosító járulékbefize-
tések összege egyre csökken, miközben a nyugdíjakra 
szánt kifizetésre több forrás kellene. Fontos ehhez még 
hozzátenni, hogy sok országban, így nálunk is, az adott 
évben levont nyugdíjjárulékok a költségvetés bonyolult 
kacskaringóin keresztül mindig csak az adott év nyug-
díjkifizetéseit finanszírozzák, ezt nevezik felosztó-kiro-
vó rendszernek. Az állam megpróbál védekezni a 
költségvetési nyomás ellen: főleg versenyképességi okok 
miatt nem tudja az aktív dolgozók nyugdíjjárulékának 
mértékét növelni. Így tehát két megoldás kínálkozik: 
emeli a nyugdíjkorhatárt és nyomatékosítja az 
öngondoskodás fontosságát, azaz bevallottan egyre in-, azaz bevallottan egyre in-
kább az egyén kezébe akarja adni azt, hogy nyugdíjas 
éveiben milyen bevételre támaszkodhat majd.

Ilyen körülmények között mit lehet és célszerű tenni? 
Még időben, mielőtt a 25-35 év múlva bekövetkező 
nyugdíjazás bekövetkezne, olyan megtakarítási formák-
ba kell belevágni, amelyek az időskorban is biztosítják az 
aktív időszakban megszokott életvitel folytatását, azaz 
meg kell próbálni a „több lábon állást” és ezzel együtt 
az állami nyugdíj majdani kiegészítését saját forrá-
sunkból. Milyen lehetőségek kínálkoznak e téren? A 
magánnyugdíjpénztárakkal kapcsolatos jogszabályok 
változása miatt elsősorban az önkéntes nyugdíjpénztári 

A VILÁG PÉNZEI

Ausztrál dollár
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SZ abvány rögzíti például a zászló alapanyagának 
tulajdonságait és ezek előírását, az igénybevé-
tellel szembeni követelményeket, főleg a szín-

tartósági kritériumokat – és természetesen a színeket is. A 
különböző nemzetek zászlai gyakran csak egy-egy szín-
ben  jelennek meg, szemben a magyar trikolórral. A szí-
neknek pedig sokféle árnyalata létezik – nagyon fontos 
tehát, hogy pontosan szabályozva legyenek ezek is. A 
magyar zászló esetében például a szabványban leírtak-
hoz képest a zöld sávnál a leggyakoribbak a durva elté-
rések, azonban a piros is gyakran torzultan jelenik meg. 
Ezért van nagy jelentősége a színmérés standardizálásá-
nak, amelyet a zászlók színhelyességének megállapítására 
használnak.

A színmérés története 1931-től számítható, amikor a 
Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság – a CIE 
(Commission Internationale de L’Éclairage) – nemzetközi 
egységesítésként deklarálta a színinger-mérés alapelveit. 
A színmérés ekkori rendszere rögzítette a színinger-
egyeztető függvényeket, definiálta a reflexiós- és transz-
missziós színméréshez használható fényforrásokat. Az ob-
jektív színmérés kezdetét az 1950-es évek végén megjele-
nő, a gyakorlatban jól működő színmérő műszerek hasz-
nálata és elterjedése jelentette. Hazánkban az 1968–1980 
között a tudományos tevékenységeknél és az ipari gya-
korlat során egyre jobban alkalmazott színmérő eszközök 
megjelenése jelenti a színmérés megalapozását. Többek 
között textiliparunk is rendelkezett ebben az időszakban 
színmérő és műszeres receptszámító központtal, több 
üzem használt színmérő berendezést. 

A színmérés lehetővé teszi a színérzet objektív megálla-
pítását, számokkal kifejezhető lehetőséget biztosítva. En-
nek érdekében szabványos fényforrásokkal, illetve meg-
világítási geometriával az átlagos szemérzékenységnek 
megfelelő rendszerben történik a szükséges jellemzők mé-
rése. A színezett textília szükséges fizikai ismérveit a 
spektrofotométer határozza meg. Az értékeléshez szükséges 
adatok figyelembevételével (fényforrások jellemzői, em-
beri szem érzékenysége különböző hullámhosszokon stb.) 
számítógép végzi el a számításokat. Az objektív meghatá-

A  N E M Z E T I  Z Á S Z L Ó  É S  L O B O G Ó  S Z Í N E I

SZABVÁNYOS 
NEMZETI JELKÉP 

TEXTILEK

rozáshoz szükség volt olyan számszerűsíthető jellemzők-
re, amelyek az emberi szem csapjainál létrejövő színinger-
rel egyenértékűek.

Ennek érdekében a különböző hullámhosszokon spektro-
fotométerrel talált számértékek összegzésével kiszámíthatók 
a normál színösszetevők, az X, Y, Z koordináták. Lényegében 
minden szín leírható a fényforrás spektrális energiaeloszlása, 
a színes minta spektrális reflexiófoka, illetve az emberi 
szemre jellemző színösszetevő függvények alapján kialakí-
tott X, Y, Z koordinátákkal. Az így képzett térbeli koordi-
nátarendszerben minden színhez adott pont rendelhető, az-
az a lehetséges színek egy színtérben helyezkednek el. A 
normál színösszetevők azonban közvetlenül nem adnak 
megfelelő adatokat, miután az emberi szemmel tapasztalt 
azonos színkülönbségek méréssel eltérő különbségeket pro-
dukálnak. Így olyan mérőszámokkal végzik a színmérést, 
amelyek jobban igazodnak a szem érzékenységéhez. A virtu-
ális színekre történő transzformálás szolgáltatja a felhasznál-
ható színjellemzőket (x, y, z), annak ellenére, hogy a mérés 
valóságos színek hullámhosszértékein alapul.

Külön megemlítendő a színinger és az emberi színérzet 
különbségeinek problémája. MacAdam nevéhez fűződik a 
róla elnevezett ellipszisek felismerése. Az ellipszisek tenge-
lyei olyan színpontok közötti távolságokat (színdifferenciá-
kat) jelölnek, amit az emberi szem azonosnak ítél, a színmé-
rés feladata lenne, hogy a színérzeteket jellemezze számsze-
rűen. A színinger-mérés lehetősége adott, azonban ugyan-
azon ingerbeli különbségekhez más méretű érzetbeli 
különbségek tartoznak.

A Labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán gyakran találkozunk mostanában zászlókkal. Ott lobognak sta-

dionokban,	a	szurkolók	kezében,	a	képernyWkön	a	csapatok	könnyebb	azonosítása	kedvéért	virtuális	
változatuk	látható.	Annak	ellenére,	hogy	ilyen	gyakran	találkozunk	velük,	keveset	tudunk	arról,	milyen	
követelményeknek	kell	megfelelnie	a	színes	textildarabnak	ahhoz,	hogy	hivatalosan	és	méltón	szimbo-

lizálhasson	egy	országot.

A CIE mérési geometriák
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Az L* C* h* rendszer szemléletesebb, ebben a telítettség 
(C*ab), idegen kifejezéssel króma – a világosságtengely-
től való távolságra utal. A „h” a színezeti szög (ho

ab), a 
színvektor irányának vörös iránytól való elforgatásáról 
nyújt információt.

A spektrofotométeres színmérést követően megfelelő elekt-
ronikus program végzi el a transzformációs számításokat. A 

CIELab szintérben a színkülönbség nem 
más, mint a két pont (színminta és kivite-
lezett színes vágat színének) térbeli távol-
sága, a ǻEab. Az esetleges színeltérési 
mérték további jellemzői közé tartozik a 
tónus (árnyalati) különbség, a króma (te-
lítettségi, tisztasági) különbözet és a vilá-
gossági különbség is. Az export célú tex-
tilszínezések kapcsán utalni kell arra, 
hogy a CIELab színkülönbségi formula 
Európában terjedt el, az Egyesült Álla-
mokban például a CMC (Colour 
Measurement Committee) színkülönb-
ségi formula használatos (utóbbi textil-

ipari alkalmazásra eleve előnyösebb). A szabványban rögzített-
hez képest a legyártott zászló megengedett legnagyobb 
színingerkülönbségét ǻE*ab-ben rögzítik. A CIELab színtér-
ben a színkülönbség nem más, mint a két pont (színminta és 
kivitelezett színes vágat) térbeli távolsága, az adott ǻE a szín-
különbség kifejezője. 

A nemzeti zászlók színhűsége tehát nemcsak vizuális ösz-
szehasonlítással, hanem objektív színméréssel is kontrollál-
ható – és ez a Labdarúgó-Európa-bajnokság kapcsán is kü-
lönös hangsúlyt kap, hiszen igen furcsán mutatna, ha két 
szurkoló egymás mellett eltérő színű zászlót lobogtatna – 
ugyanannak a nemzetnek szurkolva. Persze a hazai középü-
letek esetenként eltérő színezetű trikolórja is nagyon zavaró.

 KUTASI CSABA

A megoldást az jelenti, hogy transzformációkkal olyan 
koordinátákkal kell számolni, amelyek egy érzékelés 
szerinti egyenletes színtérhez vezetnek.

A színmérés során valóságos vörös, zöld és kék színekkel 
dolgoznak, a virtuális alapszínekre számolással, transzfor-
mációval térnek át. Tehát az adott színérzet jellemzéséhez 
három független mérőszám (a vörös, zöld és kék aránya) 

szükséges – a színmérésnél a három valóságos alapszín he-
lyett három képzeletbeli alapszínt kell választani. A műszeres 
méréssel kapott adatokból számítással lehet meghatározni a 
vizsgált szín helyét a színdiagramban.

A színmérés eredményét, a reprodukálhatóságot befolyá-
solja a mérési geometria, amely a megvilágító fényforrás, a mé-
rendő minta és az érzékelő geometriai elrendezéséből áll ösz-
sze. A CIE szerint több geometriai elrendezés ismert, ezek 
közül a 45/0 (45 o/0o) irányított mérési geometriánál körkörös 
a megvilágítás, a mintát megvilágító sugárnyaláb a felület 
normálisához képest 45o-os, az észlelés merőleges. Ez az el-
rendezés kevésbé érzékeny a minta fényes vagy éppen matt 
voltára, viszont a struktúra befolyásoló hatása jobban érvé-
nyesül. (A 0/45 esetében a mintát megvilágító sugárnyaláb 
iránya a felületre merőleges, az észlelés 45o-os).

A d/0 (d/8o) diffúz mérési geometria esetében a mintát az 
integráló gömb diffúz módon világítja meg, a minta felüle-
tére emelt merőleges 10o-nál nem nagyobb. Ennél az elren-
dezésnél a minta struktúrája egyátalán nem, vagy csak alig 
befolyásolja a színmérést. (A 0/d-nél a mintát megvilágító 
sugárnyaláb tengelye a minta normálisával 10o-nál nem na-
gyobb szöget zár be, a visszavert sugarakat az integráló 
gömb gyűjti össze).

Ez a CIE színdiagram a színezetre (tónus) és a telítettségre 
(tisztaság) ad csak információt, hiányzik a harmadik jellem-
ző, a világosság. Ezért egy diagramra merőlegesen elhelye-
zett összetevőt vezettek be. Az így számított színkülönbsé-
gek sem egyeztek teljesen az emberi szem által érzékelt elté-
résekkel, ezért jött létre 1976-ban a már említett CIE szín-
koordináta-számítási módszer. Az elvileg egyenletes színtér 
megvalósításával jött létre a CIELab rendszer (CIELab 76 
néven szintén ismert). Az úgynevezett L* a* b* rendszerben 
az „L” a világossági tengelyt fejezi ki, az „a” és „b” a másik 
két koordinátát. Ezek tulajdonképpen a színezet (adott hul-
lámhosszal jellemzett színinger) értékeinek két vízszintes, 
egymásra merőleges tengelyen történő ábrázolásai. A vörös 
(a*=0-tól +100), zöld (a*=0-tól -100), illetve a sárga (b*=0-
tól +100), kék (b*=0-tól -100). 

A Mac Adam-féle ellipszisek. Az ellipszisek tengelyei  

olyan színpontok közötti távolságokat (színdifferenciákat) jelölnek, 

amit az emberi szem azonosnak ítél

A színmérés elve
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másként reagálnak a Napból jövő 
hatásokra. Más égitesteken talált do-
mináns jelenségek ötletet adhatnak 
arra, mit kellene még a földi légkör-
modellekbe beépíteni. Például test-
vérbolygónk, a Vénusz, nagyon for-
ró, jóformán teljesen elvesztette a 
vízkészletét. Miért? Milyen módon? 
A Földet ez a veszély nem fenyegeti? 
Sokat tanulhatunk a Marstól is. A 
porviharokból azt, mennyire változ-
tatja meg egy bolygólégkör hőház-
tartását a levegőbe felemelt por. Mi-
vel a Mars pályaexcentricitása nagy, 
ezért a pályamenti sebessége napkö-
zelben gyorsabb, ekkor van a déli 
félteke nyara, ami nagyon rövid ide-
ig tart, és viszonylag meleg. Az észa-
ki nyár meg elnyújtott, és sokkal hű-
vösebb, mert ekkor naptávolban jár a 
bolygó, és lassabban. 

A Föld esetében a pálya excentrici-
tása nagyon kicsi, nem is gondolták, 
hogy ez különösebben befolyásolja a 
felsőlégkör sűrűségét. A felsőlégkör-
rel kapcsolatos legutóbbi kutatásaim 
azonban kimutatták, hogy amikor 
napközelben van a Föld, nagyobb a 
felsőlégkör sűrűsége, mint ahogy ezt 
a modellek jósolják. 

Érdekes az is, hogy a Földön talál-
ható fagymintás talajhoz hasonló 
alakzatokat láthattunk a Neptunusz 
holdján, a Tritonon. A Föld esetében 
a víz áramlása, olvadása és megfa-
gyása hozza létre ezeket a formákat. 
De ott sokkal hidegebb van, a vízjég 
a kemény sziklákat alkotja, az illó 
anyag ott a metán és a nitrogén, 
ezek jege borítja a felszínt. Vajon 
ezek a különleges jegek hogyan hoz-
hatnak létre hasonló felszíni mintá-
zatot? 

Egy másik érdekes példa a Szatur-
nusz holdja, a Titán, ahol – akárcsak 
a Földön – főleg nitrogénből áll a 
légkör. Ott a metán játsza azt a sze-
repet, amit nálunk a víz. Vagyis 
mindhárom fázisban jelen van, elpá-
rolog, felhőket alkot, esőt képez, 
megfagy. A metán azonban – ellen-
tétben a vízzel – olyan magasra jut a 
Titán légkörében, hogy a napsugár-
zás bontani tudja, és ezzel létrejön egy 
nagyon érdekes kapcsolat a felsőlég-
kör és a talaj között. A Titán felsőlég-
körében ugyanis a metil-gyökökből 
létrejövő, hosszú szénláncú vegyüle-
tek rózsaszín hóként hul la nak lefelé, 
és ez az egész felszínt 3-4 km vasta-

– A felsőlégkör kutatásával kezdte 
a pályáját, mint űrkutató. Hogy lett 
ebből planetológia? 
– Ahhoz, hogy megértsük a felső-
légkör sűrűségváltozásait, figyelem-
be kell venni, hogy milyen hatások 
érik az alatta lévő rétegekből, tehát 
a Földet egészben kell látni. Más-
részt azt is figyelembe kell venni, 
hogy milyen hatások érik a Földet 
a Napból, vagyis a Nap-Föld fizi-
kai kapcsolatokat. A Napból jövő 
hatások eljutnak a többi bolygóhoz 
is, vagyis megnézhetjük, hogy mi 
történik a légkörükben. Ott is 
azok a jelenségek lépnek fel, ami-
ket a Föld esetében találtunk, vagy 
mások dominánsak? És ezzel már 
el is érkeztünk az összehasonlító 
planetológiához. 
– Az emberi kíváncsiságon túl mi-
ért érdekes más égitesteket vizsgál-
ni? Lehet ebből valamit tanulni a 
Földről is?
– Természetesen, nagyon sok min-
dent lehet tanulni. Más bolygókon 
mások a hőmérsékleti határok, má-
sok a környezeti viszonyok, más 
anyagokból áll a légkör, és nem min-
denütt van mágneses tér. Emiatt 
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ÖSSZEHASONLÍTÓ PLANETOLÓGIA 
A FÖLD BOLYGÓÉRT

A	 hazai	 erkutatás	 területén	 elérhetW	 legnagyobb	
szakmai	elismerés	a	Bay	Zoltán-díj,	melyet	az	erhajó-
zás	napján,	április	12-én	ad	át	az	erkutatást	felügyelW	
miniszter.	Idén	Illés	Erzsébet	csillagász	vehette	át	a	
kitüntetést	 közel	 hat	 évtizednyi	 munkásságáért.	
Az	MTA	CSFK	Konkoly	Obszervatórium	nyugalmazott	
tudományos	fWmunkatársa	szput	nyik	meg	fi	gye	lé	se	k-
kel	kezdte	a	pályáját,	jelenleg	fWként	összehasonlító	
bolygókutatással	 foglalkozik,	 ami	 rendkívül	 széles-

köre	háttérismeretet	igényel.
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– Több évtizedes adatgyűjtés, elem-
zés eredményeként jelent meg nem-
régiben az Encyclopedia of Planetary 
Landforms című háromkötetes nagy 
összefoglaló mű, melynek Ön is szer-
zője.
– Az összehasonlító planetológiát való-
ban a folyamatos adatgyűjtés, elemzés, 
összehasonlítás jellemzi. Hét címszó fű-
ződik a nevemhez, de inkább fiatal kol-
légáimra vagyok büszke. Hargitai Hen-
rikre és Kereszturi Ákosra, a könyv szer-
kesztőire, és arra, hogy sok magyar ku-
tatót vontak be a munkába. A Springer 
kiadónál megjelent könyv címét ma-
gyarra így fordítanám: Bolygótestek For-
makincsének Enciklopédiája. Tehát nem-
csak a Földről, a Föld formakincseiről 
beszélünk, hanem a Naprendszer összes 
kérges bolygótestjének formavilágáról. 

A körülbelül 800 címszó, 1862 kép 
bemutatja, hogy azok a formakincsek, 
amik a Földön vannak (például gerin-
cek, vulkánok, kanyonok, barlangok), 
máshol is előfordulnak-e, s ha igen, fel-
sorolja, mely bolygótesteken. Ha vi-
szont máshol olyan formakincseket 
találtak (például koronák, tesszerák), 
amilyeneket a Földön korábban nem 
ismertünk, azoknak is megadja a 

nemzetközileg elfogadott neveit és 
definicióit, valamint, hogy mely boly-
gótesten találták meg először, és mely 
bolygótesteken fordul még elő.

Óriási vállalkozás volt ezt az anya-
got összegyűjteni, és a többszáz 
planetológusnak szétküldeni lektorá-
lásra. Azt jelölték a szerkesztők szer-
zőnek, aki a legtöbbet adta hozzá az 
adott címszóhoz. Így adódott a 268 
szerző. Minden földtudománnyal 
foglalkozó kutató, planetológiát ta-
nuló, oktató vagy ismeretterjesztő 
számára nagyon hasznos, összefogla-
ló mű ez a könyv. 

TRUPKA ZOLTÁN

(szubmagokból) állhatnak, amelyeknek 
különböző előélete lehetett. Például a 
Naprendszer különböző részén kelet-
kezhettek, így más lehet az anyaguk, 
különböző mennyiségű és erősségű üt-
közést szenvedhettek el, mielőtt a Jupi-
ter légkörének részévé váltak. 

Az üstökösöket korábban megközelí-
tő szondák adatai arra utaltak, hogy az 
üstökösmagok nagy része ilyen „nem-
monolit”, hanem több darabból, 

„szubmagból” álló képződmény lehet. 
A Halley-üstökösnél vették észre elő-
ször, milyen pici felülete aktív. Köny-
nyen lehet, hogy azok a területek lesz-
nek először aktívak egy üstökösmagnál, 
ahol a felszínnél egy nagyon laza szer-
kezetű szubmag helyezkedik el. A 
Rosetta-szonda mérései alapján egyér-
telművé vált, hogy a Csur ju mov-
Geraszimenko üs tö kös mag ban valóban 
két különböző előéletű szubmag tapadt 
össze.

gon boríthatja. Ami mozgatható, azt a 
szél elfújja, és dűnéket épít. Érdekes 
ezeket a földi, szilikátszemcsékből álló 
dűnesorokkal összehasonlítani.  
– A felterjesztés indoklásában szerepelt 
egy új üstökösmodell kidolgozása is. A 
Rosetta-szonda eredményeit figyelve 
mostanában ez különösen izgalmas 
terület. 
– Az egységes összetételű, koszos hó-
labdaszerűnek elképzelt üs tö kös mo-
dellhez képest egy különböző ke-
ménységű darabokból összeállt 
üstökösmagmodell ötletét publikáltam. 
A gondolatot a Shoemaker-Levy-9 üs-
tökös szétdarabolódása vetette fel ben-
nem. Ezt az üstököst ugyanis a Jupiter 
árapályereje sok darabra szakította szét, 
amelyek mindegyike, mint külön 
„üstököske” működött, amíg 1994-ben 
be nem csapódtak a Jupiterbe. A dara-
bok a szétesés után egymástól kissé eltá-
volodtak, és a Hubble-űrtávcső felvéte-
lén úgy jelentek meg, mint egy gyöngy-
sor. A sorból azonban néhány halvá-
nyabb kilógott, amit azzal 
magyaráztam, hogy ezek aktívab-
bak voltak, mint a társaik, és a ki-
áramló gázok hajtóereje jobban meg-
változtatta a pályájukat. Amikor a kis 
üstököskék egymás után becsapódtak 
és a nagy légellenállástól felizzva szét-
robbantak, anyaguk szétporladva nagy 
sötét foltokat hagyott maga után. 

Észrevettem, hogy éppen azok a da-
rabok hagytak maguk után kevésbé sö-
tét foltot, amelyek messzebb voltak a 
„gyöngysortól”. Ennek az oka az lehe-
tett, hogy sokkal nagyobb magasság-
ban robbantak szét, vagyis nem voltak 
elég kompaktak, nem voltak elég ke-
mények ahhoz, hogy mélyebbre jussa-
nak le, ahol sokkal nagyobb lett volna 
a robbanás ereje. Ez számomra azt je-
lezte, hogy az üstökösök különböző 
keménységű, kisebb darabokból 

A planetológiai 

enciklopédia elsQ kötete

A Shoemaker-Levy-9 üstökös darabjai a Hubble-felvételén
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Az extracelluláris vezikulák tu-
lajdonképpen sejten kívüli, de sejt-
hártyával körülhatárolt, kismére-
tű, buborékhoz hasonló részecskék, 
melyeket megkülönböztetnek mére-
tük és kialakulások szerint: ilyenfor-
mán beszélhetünk exoszómákról 
(30-100 nm), mikrovezikulákról 
(100 nm-1 µm) és apoptotikus testek-
ről (1 µm–5 µm). Kialakulásuk 
módja változatos, egymástól elté-

rő, azonban mind-
egyik útvonal ered-

ményeként az extracelluláris 
vezikulákat körülhatároló sejthár-
tya az őket kibocsájtó donorsejt sejt-
hártyájából képződik: például – 
mikrovezikulák esetén – a donor-

sejt sejthártyájának kitüremkedé-
sével (bimbózásával) és leválásával 
(fissziójával) jön létre.

Máig nem tisztázott az extra cel-
lu lá ris vezikulák szervezetben be-
töltött összes szerepe, valamint 
azon mechanizmusok, melyekkel 
eleget tesznek élettani funkcióik-
nak. Az eddigi aktív kutatások 
eredményeként általánosságban el-
mondható, hogy az extracelluláris 
vezikulák tartalmukat a célsejtbe 
juttatva képesek annak működését 

megváltoztatni. Az exoszómák 
például a célsejtek sejthártyájá-
val egyesülhetnek, így képe-
sek a távoli sejtekben zajló 
biokémiai folyamatok befo-
lyásolására. Ha a donorsejt-
ből származó RNS-moleku-
lák (exoszómális „shuttle” 
RNS, vagy esRNS) jutnak 
exoszómákkal a célsejtbe, an-
nak fehérjetermelése potenci-
álisan megváltozik. Hasonló 
mechanizmussal az immun-
rendszer egyes sejtjeiből, mint 
például az ellenanyagokat 

termelő B-limfocitákból származó 
extracelluláris vezikuláknak szere-
pe lehet az immunválasz közvetí-
tésében a patogének és a tumorok 
irányába.

ÚJ	LEHETVSÉGEK	
A	RÁKDIAGNOSZTIKÁBAN
Az	 evolúció	 során	 létrejött	 soksejte	 élWlények	
egyik	 jellemzWje	 az,	 hogy	 a	 szervezetüket	 al-
kotó	 szövetek	 eltérW	 alaki	 és	meködésbeli	 jel-
legeket	mutatnak.	A	többsejte	 lét	egyik	kulcs-
fontosságú	 eleme,	 hogy	 a	 sejtek	 megosztják	
a	különbözW	funkciókat	egymás	között.	Ahhoz,	
hogy	a	sejtek	végleges	pozíciójukat	és	szerepü-
ket	elnyerjék	a	szervezetben,	hatékony	kommu-
nikációs	mechanizmusokat	kellett	kiépíteniük.	

Ezen kommunikációs mecha-
nizmusok a sejtek differen-
ciálódása mellett nagyban 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a ki-
alakult szervezet összehangoltan, 
koherens egészként működjön. 
Természetesen az egymástól füg-
getlenül élő egysejtű szervezetek 
körében is megfigyelhető hasonló 
kommunikációs forma: számos 
baktérium reagál valamilyen vá-
lasszal az egymástól érkező kémiai 
jelekre, melynek hatására a bakté-
rium például megváltoz-
tathatja az irányát, vagy 
antibiotikumot termelhet. 
Ezt a folyamatot quorum 
sensingnek hívják.

A soksejtű szervezetek 
sejtek közötti kommuni-
kációjáról nagyon sokáig 
azt feltételezték, hogy csu-
pán direkt sejt-sejt kapcsola-
ton keresztül, vagy szolubilis 
(véráram útján keringő)  
faktorok – mint például 
hormonok – közvetítésével 
történhet. Azonban az 
1980-as évektől a sejtek között is 
meglévő kommunikációs mecha-
nizmusnak ismerték fel azt is, ami-
kor a kémiai jeleket az extracelluláris 
vezikulák szállítják.

Exoszómák
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Ez a mechanizmus megfordítva is 
igaz: az extracelluláris vezikulák 
termelését és azok donorsejtből szár-
mazó tartalmát befolyásolhatják más 
sejtekből érkező jelmolekulák vagy 
az őket körülvevő külső környezet. 
M. Feldmann és R. Maini 2001-ben 
végzett kutatásai igazolták ezen fel-
tevést: az alacsony oxigénellátott-
ságnak kitett tumorsejtek (hypoxiás 
állapot) az oxigénszegény környe-
zethez úgy alkalmazkodtak, hogy 
olyan speciális jelmolekula tartalmú 
exoszómákat bocsátanak ki, ame-
lyek elősegítik az áttétek képződését 
a tumorsejtek számára ideálisabb 
környezetben.

2010-ben számos kutató közös és 
egymástól független, az extra cel lu-
lá ris vezikulák áttétképződésben be-
töltött szerepére irányuló kutatásai-

nak eredményei igazolták, hogy a 
tumorsejtekből származó vezikulák 
képesek olyan módon megváltoztat-
ni az egészséges sejteket és környeze-
tüket a különböző fehérje és 
miRNS- (mikro-RNS) molekula 
tartalmuknál fogva, hogy a tumor 
számára kedvező környezetet te-
remtsen, elősegítve ezzel az áttét-
képződést. További eredmények azt 
is alátámasztották, hogy például a 
mik ro ve zi ku lu mok tartalma fontos 
tényező az angiogenezisben, azaz a 
daganatot tápláló véredények kiala-
kításában. A sejthalált kiváltó mole-
kulatartalmuknál fogva képesek 
egyes immunsejtek, mint például a 
ci to toxi kus T-sejtek programozott 
sejthalálának elindítására, gátat 
szabva ezzel az immunrendszer hi-
bátlan működésének. A rákos sejtek-

ből származó vezikulák gátolhatják 
a dendritikus sejteket is. Ha egy 
dendritikus sejt „észrevesz” egy rá-
kos sejtet, „elkapja a molekuláit”, és 
elviszi a T-sejteknek, akik felismer-
ve a molekulát elkezdhetnek küzde-
ni a daganat ellen. A dendritikus sej-
tek a szervezetben monocitákból fej-
lődnek, azonban egyes mik ro ve zi-
ku lu mok ezt az átalakulást 
meg akadályozzák, ellehetetlenítve 
ezzel azt, hogy bemutathassák a 
tumorsejtről származó molekulát a 
T-sejteknek. 

Az extracelluláris vezikulumok 
rákban betöltött szerepét jobban 
megismerve felmerült a hozzájuk 
kapcsolódó terápiás és diagnosztikai 
eljárások lehetősége is. A diagnoszti-
kai módszer alapjául a véráramban 
cirkuláló tumorsejtekből származó 

extracelluláris vezikulák szolgálnak. 
A folyadékbiopszia nevű eljárásban a 
vérből vett mintában a rákos sejtek-
ből származó extracelluláris 
vezikulák, valamint a belőlük szár-
mazó molekulák (fehérjék, DNS- és 
RNS-molekulák) minőségi és 
mennyiségi vizsgálata történik. 
Maximilian Deihn, a Stanford 
Egyetem professzora szerint az eljá-
rás előnye a ma széles körben hasz-
nált másféle biopszia-eljárásokkal 
szemben az, hogy elegendő lenne 
egyetlen vérvétel, és korai fázisban 
felfedezhetőek lennének a tumoros 
elváltozások. A betegség lefolyásá-
nak követését, a terápia hatásosságá-
nak vizsgálatát pedig a gyakori min-
tavétel tenné lehetővé. Deihn és 
munkatársai kifejlesztettek egy 
CAPP-Seq elnevezésű módszert, 

amely a vérmintában extrém ala-
csony koncentrációban lévő rákos, 
mutáns DNS kimutatására alkal-
mas. Az eredmények biztatóan hat-
nak a további kutatásokra, hiszen a 
2-es vagy magasabb stádiumú nem-
kissejtes tüdőrákos betegek mind-
egyike, illetve az 1-es stádiumúak 
mintegy 50 százaléka felismerhető-
vé vált.

Kemoterápiás kiegészítő 
lehetőségként szolgálhat to-
vábbá a Torinoi Egyetemen 
Stefania Bruno és munka-

társai által kifejlesztett eljárás, amely so-
rán egészséges szövetek sejtjeiből lefű-
ződő mikrovezikulumokat, vagy ezek-
ből származó miRNS-molekulákat tu-
moros sejtekbe juttatnak vissza. Ezáltal 
– az általuk használt preklinikai rák-
modellben – vissza lehetett fordítani a 
daganat növekedését.

A diagnosztikai módszer és a 
fentebb említett kiegészítő terápia 
kezdeti sikerei ellenére azonban az 
eljárások sok tekintetben fejlesz-
tésre szorulnak. Azonban, ha sike-
rülne a különféle módszereket 
standardizálni, illetve pontosságu-
kat és megbízhatóságukat növelni 
– ami a haladási tendenciával a 
közeljövőben megvalósulhat – ak-
kor a klinikumban rendszerűen 
alkalmazott rákterápiás eljárássá 
válhatnának.

BUKVA MÁTYÁS

Az extracelluláris 

molekulák  típusai
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A kivételes műveltségű, nyitott 
szellemű egyházi személyi ség 
természettudományos érdeklő-

dése gyerekkorában gyökerezik. Édes-
apja gyermekeit korán a természetisme-
ret felé terelgette, hatására Haynald La-
jos már kisiskolás korában természetrajzi 
gyűjteményt állított össze. Természettu-
dományos érdeklődése a bécsi Augus-
tineumban folytatott hittudományi 
doktori tanulmányai mellett is megma-
radt. 1839-ben a bécsi császári növényta-
ni intézetben ismerkedett meg Endlicher 
István és Eduard Fenzl botanikusokkal. 
Fenzl tanította meg Haynaldot mik ro-
szkopizálni, diskurzusaik során találkoz-
hatott botanikai rendszertani kérdések-
kel, hiányosan ismert területekkel. Hay-
nald kitűnő növényismerővé, szenvedé-
lyes herbaristává vált. Mindenhol 

HAYNALD LAJOS BÍBOROS ÉRSEK A BO

A	200	éve	született	Haynald	Lajos	neve	a	legnagyobb	magyar	mecénások	között	említhetW:	
iskolákat	alapított,	 jelentWs	összegekkel	 támogatta	a	képzWmevészetet,	az	 irodalmat	és	a	
kultúrát.	A	magyar	botanika	ugyancsak	legfWbb	támogatói	között	tartja	számon.	Nagylelke	
alapítványa	 és	 végrendelete	 révén	 vált	 lehetWvé,	 hogy	 a	 Magyar	 Természettudományi	
Múzeum	Növénytára	európai	színvonalra	emelkedhessen.	Vajon	mi	motiválta	és	milyen	céljai	

voltak az érseknek botanikusként? 

SZENT CYPRIÁN 
NYOMÁN

Kétszáz éve, 1816. október 3-án szüle-
tett Szécsényben, elemi iskoláit is itt vé-

gezte, gimnáziumba Vácott, Pesten és Esz-
tergomban járt. Tizennégy évesen a pozso-
nyi Emericanum papneveldébe került, majd a 
nagyszombati Líceumban fi lozófi át hallga-
tott. Egyetemi éveit Bécs ben töltötte: teológi-
át tanult a Páz má neu mon, miközben a Bécsi 
Egyetemen természettudományos tárgyakat 
is hallgatott. Pappá 1839. október 15-én szen-
telték, elsR miséjét 1839. október 20-án ce-
lebrálta szülRvárosában. 25 évesen, 1841-
ben a hittudományok doktorává avatták. 

EURÓPA EGYK
LEGNAGYOBB 

MAGÁNHERBÁRIUMA

gyűjtött, ahol csak ideje 
engedte, hivatalos vagy 
magáncélú útjain egyaránt. 
Jávorka megállapí-
tása szerint ő az 
első magyar 
botanikus, aki 
utazásai során 
megismerhette 
szinte egész Európa 
flóráját, szakmai kap-
csolatai révén nemzetközi 
ismertségnek és elismert-
ségnek örvendett. A Kár-
pát-medencében, az Alpok-
ban és Itáliában gyűjtött leg-
többet, de cseh, német, porosz 
és dél-francia területekről is 
szép számmal ismerjük nö-
vénypéldányait. 

Haynald téli bangita 

(Viburnum tinus) példánya 

a római Colosseum 

mellQl 
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1842–1846-ig teológiát tanított Esztergom-
ban, majd 1846 májusában Kopácsy József 

hercegprímás titkára lett. Közvetlenül 
ezelRtt, 1846 tavaszán kéthónapos nyu-
gat-európai tanulmányutat tett, ahol a 
nevelRintézeteket és szemináriumokat 

tanulmányozta: német, angol, francia és 
belga intézetekben gy`jtött tapasztalatokat. 

1848-ban az egyházmegyéjében nem volt 
hajlandó kihirdetni a Habsburg-ház trónfosz-
tását, a Függetlenségi Nyilatkozatot és a 
Szemere-kormány rendeleteit, emiatt 1849 kö-
zepén a kormány elmozdította hivatalából. 
1851. augusztus 12-tRl erdélyi segédpüspök, 
1852. október 15-tRl erdélyi püspök. Gyulafe-
hérvári évei alatt az elkereserítR állapotokat lát-
va hihetetlen energiával tevékenykedett a vég-
telenül szegény, etnikai és vallási szempontból 
is sokszín  ̀vidék felemeléséért. Ekkor kezdte 
meg nagy intenzitással az adományok össze-
gy`jtését és szétosztását az iskolák, egyházi lé-
tesítmények javára. Tevékenysége nem csak a 
nép, de a protestáns és az ortodox egyházi ve-
zetRk körében is tiszteletet keltett.

Bekapcsolódott a politikai életbe is. Elítél-
te a bécsi kormány abszolutisztikus politi-
káját, sürgette Magyarország és Erdély uni-
óját. Az 1860. évi októberi diploma kibocsá-
tását követRen, 1861. február 11-én, a gyula-
fehérvári értekezleten a magyar, szász és 
román képviselRk Haynaldban látták az 
ügyet leghitelesebben képviselni képes sze-
mélyt. Püspöki rezidenciáján e témában el-
hangzott beszédét monarchiaellenesnek 
minRsítették: 1863 decemberében, miután a 

A	sátrazó	püspök
Miközben gyulafehérvári püspökként 
többször is bejárta a környező vidéket, 
botanikusszeme csakhamar felismerte, 
hogy Erdély növényvilága szinte fehér 
folt a növénytani szakirodalomban. Bo-

OS ÉRSEK A BOTANIKA SZOLGÁLATÁBAN

A	200	éve	született	Haynald	Lajos	neve	a	legnagyobb	magyar	mecénások	között	említhetW:	
iskolákat	alapított,	 jelentWs	összegekkel	 támogatta	a	képzWmevészetet,	az	 irodalmat	és	a	
kultúrát.	A	magyar	botanika	ugyancsak	legfWbb	támogatói	között	tartja	számon.	Nagylelke	
alapítványa	 és	 végrendelete	 révén	 vált	 lehetWvé,	 hogy	 a	 Magyar	 Természettudományi	
Múzeum	Növénytára	európai	színvonalra	emelkedhessen.	Vajon	mi	motiválta	és	milyen	céljai	

seknek botanikusként? 

EURÓPA EGYKOR 
LEGNAGYOBB 

MAGÁNHERBÁRIUMA

bécsi kormány erre felszólította, lemondott 
tisztségérRl. 

IX. Pius pápa 1864-ben meghívta Rómába 
és karthágói érseknek nevezte ki. Ezt a címet 
Szent Cyprián nyomán azok a neves egyházi 
személyek kapják, akik „Isten kegyelmébRl 
az egyház oszlopai”, de politikai üldözés 
elszenvedRi. Ezt követRen több alkalom-
mal járt Rómában és Itália más területein. 
1865 júniusában a Rendkívüli Egyházi 
Ügyek Kongregációjának konzultora lett, 
1865 novemberében Rómába költözött. 
1867 táján vezetR tagja volt a kiegyezést 
elRkészítR magyar küldöttségnek, az al-
kotmányos élet helyreállása közeledtével 
kalocsai érsekké nevezték ki, 1879-tRl 
pedig kalocsai bíborosi címet kapott. Or-
szágos intézmények sorát pártfogolta, 
különösen sokat áldozott Kalocsa és 
szülRvárosa, Szécsény támogatására. 
Botanikusként és növénygy`jtRként 
Európa-szerte ismerték, számos kül-
földi tudományos társaság tagja volt. 
Az MTA is tagjai közé választotta. 125 
éve, 1891. július 4-én hunyt el. 

Erdélyi püspökként 

(EDUARD KAISER LITOGRÁFIÁJA)

A Cistus creticus litográfiája 

Haynald m_vébQl 
(JOSEPH SEBOTH RAJZA)
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zőtlen volt az időjárás, akkor meghívta abba 
a vidéken lakó és őt a havasra kísérő botani-
kusokat, és ha a breviarium olvasását befejez-
te, az éj legnagyobb részét botanikai beszélge-
tésekkel töltötte.”

Az érsek bőkezűen támogatta az Er-
délyben tevékenykedő botanikusok 
munkáját. Az első erdélyi flóramű – Fuss 
Mihály: Flora Trans sil va niae, 1866 – ki-
adásán túl ugyancsak az ő közbenjárásá-
nak és támogatásának köszönhető, 
hogy Simonkai (Sim kovics) Lajos az 
1883/84-es tanévben fél év szabadságot 

kapott, így átnézhette a bécsi releváns 
növénygyűjtemények anyagát és megír-
hatta a terület máig legszebb flóraművét 
Erdély edényes flórájának he lyes bitett fogla-
lata címmel 1886-ban.

Itáliai kényszerpálya
Haynald még erdélyi püspökként két-
szer, 1859-ben és 1862-ben járt Itáliában. 
Egyházi karrierjének kényszerű törését 

tanikai pályájának egyik legintenzívebb 
szakaszát jelentik az erdélyi évek, itt 
gyűjtött a legtöbbet. Kevés szabadide-
jében és hivatalos útjainak szabad 
óráiban is az erdélyi flóra 
megismerésén dolgozott. 
Kanitz Ágost, botanikus 
barátja és első életrajz-

írója így ír erről: „Ilyen utak alkalmával 
gyakran előre küldötte kocsiját, maga pedig 
az érdekes helyeket gyalog kereste föl és a nö-
vényvilágban találta örömét; ha pedig magas 
hivatásszerű functioit bevégezte, nem pihent, 
hanem kiment a szabadba növényeket észlel-
ni és gyűjteni. A mikor pedig az időjárás meg-
engedte, hogy a havasokra felmehessen, azo-
kat is felkereste és éjjelre magával vitt szűk 
sátrába vonult vissza; de ha odakünn kedve-

követő itáliai útjai (1864, 1870, 1875, 
1879, 1880) és Rómában töltött évei 
(1865–1867) során az egyházi feladatok 
mellett ismét a növényvilág megismeré-
sében lelte örömét. Jávorka Sándor meg-
fogalmazásában: „Rómának és környéké-
nek klasszikus földjén bolyongva, halom-
számra gyűjti a Colosseum, a tivoli Ville 
d’Este, a Monte Cassino környékének növé-
nyeit s a klasszikus múlton való merengése 
lelkében a legszebb harmóniává szövődhetett 
egybe a szeme előtt elterülő délszaki szín-
pompás növények szemlélésével”. Hivatali 
feladatai során beutazta Itáliát, eljutott 
Svájcba, Dél-Franciaországba, megis-

merkedett neves botanikusokkal és 
mindenhol intenzíven gyűjtött, amit 
akkor sem mulasztott el, amikor 

1866 őszén kis időre hazautazott 
Szécsénybe.

Kalocsai érsekként 
egyre kevesebb 

ideje jutott 
gy ű j ten i , 
leginkább 
csak a vá-

ros környé-
kén botani-

zált. Lelkesen 
gazdagította a 

Kerner által, az 
Osztrák-Magyar Monar-

chia flórájának feltárása érdekében kez-
deményezett Flora exsiccata Austro-
Hungarica kollekció anyagát. Érseki 
kertjébe Bécsből és más botanikus ker-
tekből is hozatott növényeket. A kert ta-
vában egy különleges hínárfaj spontán 
megtelepedésére is felfigyelt, amelyet 
később új fajként, Ceratophyllum 
pentacanthum néven írt le. Júliusi szabad-
ságai során időnként távolabbi fürdőhe-
lyekre és a hegyekbe is eljutott (1871, 
Teplitz; 1872, Herkulesfürdő; 1874, Bad 
Ems, Berchtesgaden), ahol a növény-
gyűjtések is segíthették felüdülését. 

A Flora Biblica projectum
A XIX. században a projekt szó koránt-
sem volt használatos, Haynald gon-
dolkodását és tevékenységét mégis így 
tudjuk leginkább érzékeltetni. Felada-
tait hihetetlen munkabírással, rendkí-
vüli következetességgel végezte. Min-
dig az egyházi feladatok álltak az első 
helyen, de azokat az elvárásokat is 
messze túlteljesítve, további, saját ma-
ga által fontosnak tartott célokat is 
szolgált. Ilyen volt a Flora Biblica összeál-
lítása is.

Jellegzetes, szép írása, az általa leírt Ceratophyllum pentacanthum példányának céduláján

A Heuffel János által Temes megyébQl leírt 
Haynald-kikerics (Colchicum haynaldii) a 

Balkán-félsziget bennszülött növénye 
(FOTÓ: BAUER NORBERT)
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A Bibliában megjelenő növények több-
sége a Földközi-tenger mellékének jel-
legzetes eleme. Olyan fajok, amelyeket 
az akkori emberek többsége használt, is-
mert. Haynald Lajos e növények nagy 
részével az itáliai útjai során találkozott. 
Gyűjteményében számos bibliai növény 
példányai is megtalálhatók. Talán a me-
diterrán növényvilág érintésének kö-
szönhetően fogalmazódott meg benne a 
vágy, hogy egyházi személyként és bota-
nikusként az ő küldetése lehet a Biblia 
flórájának összeállítása. Miután megis-
merte e fajokat, a Szentírás növényeiről 
éveken át gyűjtötte a botanikai és kul-
túrtörténeti adatokat. Hagyatékában az 
ezzel kapcsolatos levelezései, kéziratos 
jegyzetei az egyik legnagyobb tételt je-
lentik. A Biblia teljes flórájának feldolgo-
zásához nem jutott elég ideje, de e témá-
ban tartotta emlékezetes akadémiai 
székfoglalóját 1869-ben A szentírási méz-
gák és gyanták termőnövényei címmel. 
„Habár azon a gyűlésén már báró Eötvös Jó-
zsef, Arany János, Greguss Ágost és Rónay 
Jácint tartottak előadásokat, a zsúfolva tö-
mött díszteremben az akkori napilapok egyi-
kének közlése szerint: Haynald Érsek elmés 
és szellemdús, de a mellett legkevésbé sem 
felületes előadásának jutott az osztatlan tet-
szésnyilatkozatok oroszlánrésze, mely 
perczekig tartott tapsokban és éljenzésekben 
nyert kifejezést. A kissé merev thema, 
Haynald kezében, valóban mesteri módon 
vált ízletessé és a gyönyörű előadást, még a 
sikerűlt festett kőmetszetű táblák, melyek 
az előadás alkalmával köröztettek, egészí-
tették ki” – emlékezik vissza Kanitz 
1889-ben a nagyhatású előadásra. 

A dolgozat előadásának kivonata több 
kiadványban is megjelent, elsőként a 
Magyar Növénytani Lapok hasábjain. 
Haynald a tervben lévő Flora Biblica ki-
adványhoz, a szentírási növényekről mű-
vész barátjával, az osztrák Joseph Seboth-
tal egyedi rajzokat készíttetett, de meg-
jelenésüket sajnos nem érhette meg. Az 
elkészült rajzok kisebb része, 13 növény-
fajról 1894-ben, a Nemzeti Múzeum 
Növénytani Osztálya kiadásában jelent 
meg, többsége azonban kéziratban ma-
radt. Ezek jelenleg a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Tudománytörté-
neti Gyűjteményében találhatók. 

A füvészeti osztály felemelése
Az érsek célzott anyagi támogatása tette 
lehetővé, hogy 1870-ben a Magyar 
Nemzeti Múzeum növénygyűjtemé-
nyét önálló osztállyá szervezzék. A füvé-

szeti osztály (a Növénytár korábbi elne-
vezése) működését élete végéig igen je-
lentős összeggel támogatta. Javaslatára 
barátját, Janka Viktort – akivel a Bán-
ságban 1856-ban együtt botanizált – 
bízták meg a gyűjtemény vezetésével. 
A növénytani gyűjtemény fejlesztésé-
ben a legnagyobb előrepést mégis az 
hozta meg, amikor Haynald 1882-ben 
saját magángyűjteménye sorsáról rendel-
kezett. Halálát követően növénygyűjte-
ménye és a XVI–XIX. századi botani-
kai irodalom színe-javát felvonultató 
szakkönyvtára a múzeumba került. A 
Herbarium Haynaldianum, azaz a 
Haynald-gyűjtemény Európa legna-
gyobb magánherbáriuma volt. Mint-
egy százezer növénypéldányával 
megduplázta az addigi gyűjteményt. 
Ezzel a Növénytár a legrangosabb 
európai gyűjtemények közé, az ak-
kori világ élvonalába került.

A Herbarium Haynaldianum szerkezetét 
Kanitz Ágost ismertette 1884-ben. Esze-
rint három fő részből állt: I. Herbaria 
integra (1. Az érsek saját gyűjtései Erdély-
ből, a Kárpátokból és Európa más hely-
színeiről, valamint az édesapja, Haynald 
István 1826 előtt gyűjtött kollekciója; 2. 
Haynald által megvásárolt teljes kollekci-
ók: Heuffel-herbarium, Schott-her bá ri-
um, Kotschy-herbárium, Sodiro-her-
bárium.); II. Ampliores collectiones (egyéni 
gyűjtőktől, csereegyletektől kapott vagy 
cserélt növények a világ minden részé-
ről); III. Cryptogamas (krip to gám növé-
nyek, azaz harasztok, csillárkák, algák, 
zuzmók, gombák gyűjteménye).

A Herbárium jelenleg a Növénytár 
gyűjteményeiben vizsgálható, a törzs-
anyagokba fajonként, azok rendszerta-
ni helyére beosztva. Benne a világ 
minden részéről több mint 300 gyűj-
tőtől találhatók példányok. A 
Haynald által megvásárolt komplett 
herbáriumoknak köszönhetően a mú-
zeum gyűjteményei számos terület kuta-
tása során ma is megkerülhetetlen, fel-
dolgozásra érdemes „adatbázisok”. 

Heuffel, Schott, Kotschy és Sodiro 
anyagain túl a gyűjtemény legérdeke-
sebb részét mégis az érsek saját gyűjté-
sei jelentik. Ezek adatainak elemzése 
alapján betekintést nyerhetünk az ér-
sek hétköznapjaiba, egyéb írásos do-
kumentumok hiányában is napra pon-
tosan megtudhatjuk, hogy mikor 
merre járt. Haynald saját gyűjtéseinek 
elemzése alapján a példányok és gyűj-
tött fajok számát tekintve is kidombo-

rodik az a néhány terület és néhány 
év, ahol és amikor a botanikára több 
energiát tudott fordítani.

Értékes gyűjteménye nem pusztán 
megsárgult lapokból álló, történeti ér-
dekesség, hanem ma is élő, a tudo-
mányt szolgáló anyag. Mi bizonyíthat-
ná ezt jobban, minthogy a közelmúlt-
ban felismert, Kárpát-medencei és bal-
káni elterjedésű Janka-sallangvirág 
(Himantoglossum jankae; az erről szóló 
cikkünket Új orchideafaj Magyarország-
ról – Mutasd a pettyeidet! címmel lásd az 

Élet és Tudomány 2013/11. számában – 
A szerk.) típuspéldányai közé az Erdély-
ből származó lapok közül épp Haynald 
egy gyulafehérvári példányát választot-
ták ki mint paratípust. 

Napjainkban Haynald Lajos nevét 
mintegy félszáz növény-, alga, zuzmó- 
és gombataxon tudományos neve őrzi. 
Ezek egy része ma is érvényes, míg má-
sokat a taxonómiai és nómenklatúrai 
vizsgálatok eredményei alapján ma szi-
nonimként tartunk számon. Kanitz 
megfogalmazásában a Haynald-nö vé-
nyek a kegyelet és tisztelet ékes koszo-
rúját jelentik – „a Flora jubilaris Hay nal-
dia na, mely dicső és fényes nevét hosszú idő-
kön át büszkén fogja hirdetni a hálás utó-
kornak”!

BAUER NORBERT

BAJZÁTH JUDIT

A Janka-sallangvirág  (Himantoglossum jankae) 

(FOTÓ: BAUER NORBERT)
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AZ 	 I PARMdVÉSZET I 	MÚZEUM 	K I Á L L Í TÁSÁRÓL

A szín az iparművészeti tárgyak megjelenésének 
egyik legmeghatározóbb eleme, olykor szimbo-
likus jelentőséggel bír, máskor esztétikai vagy 

egyéb okokból választották. A múzeumban őrzött mű-
tárgyakon leggyakrabban a zöld, a kék, a vörös, illetve a 
piros árnyalatai jelennek meg, és ezek jelentik az additív 
színkeverés (RGB), s ezáltal valamennyi digitális kép-
megjelenítő eszköz alapszíneit is. 

A három teremből álló tárlat első egysége a zöld kö-
ré épül, árnyalatainak sokféleségét a teremben bemu-
tatott tárgyak anyagának változatossága egészíti ki, 
textilekkel, állati és növényi ornamentikájú kerámia-
tárgyakkal, illetve uránüveg edényekkel a közép-
pontban. Ez utóbbi darabok természetes fényben sár-
gás-zöldes színűek, a tárlaton azonban UV megvilá-
gításban láthatóak, így színük neonzölden fluo-
reszkál. A kiál lítás újszerű perspektívája olyan 
enteriőrökben is megmutatkozik, mint egy francia 
rokokó karosszék, egy malachit borítású asztal és egy 
XXI. századi iskolai szék egymás mellé állítása, ame-
lyek látszólag nagyon különböznek, színük mégis egy 
halmazba tereli őket. Ez az új nézőpont a látogatók 
számára egyfajta történelmi ívet is kínál, a szín, mint 
a különböző korok tárgyainak összekötő eleme jele-
nik meg, egy új rendező elv, amely egyszerű és mégis 
sokoldalú, innovatív és tradicionális. A teremben 
több naturália, azaz növényeket és állatokat imitáló 
kerámiatárgy is látható, köztük egy XVIII. század 
végi káposzta alakú fedeles cukortartó, egy káposzta-
levél, illetve egy szőlőlevél formájú Zsolnay dísztál, 
két spárgaköteg alakú fedeles mártásos tál, valamint 
egy papagáj alakú kanna. 

A második teremben a kék jelenik meg, mint rendező 
elv, a királyok fenséges színe, egyben a XX. századi di-
vat egyik legmeghatározóbb darabjának, a farmernek 
árnyalata. A szín sokoldalúságát a bemutatott tárgyak, 
a különböző stílusú és korú kerámiák, plasztikák és 
üvegedények, liturgiai és profán öltözékek fokozzák. 
A kiállított darabok között legnagyobb arányban a 
differens megjelenésű és sokféle árnyalatot láttató ke-

Zöld	–	kék	–	piros.	E	három	szín	köré	épül	fel	az	Iparmevészeti	Múzeum	idWszaki	kiállítása,	amelynek	
három	termében	különbözW	korokból	mintegy	400	 iparmevészeti	metárgy	–	 fWként	kerámia,	 textil,	
bútor	és	ötvösme	–	kerül	bemutatásra,	egyedül	szín,	mint	 formai	kritérium	alapján	csoportosítva.	 
A Színekre hangolva címet	viselW	tárlat	szembemegy	a	hagyományosan	történeti	szempontú	múzeumi	
narratívákkal,	egymás	mellé	illeszt	régi	és	modern,	szakrális	és	profán,	ünnepi	és	hétköznapi	tárgya-

kat,	ezáltal	egészen	új	nézWpontokat,	új	értelmezési	lehetWségeket	kínál.	

A	SZÍN	MINT	 
RENDEZV	ELV

SZÍN
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tárgyak közül a leg ha son lóbb színvilággal rendelkezőhöz 
társít. A program képet készít ez eredményről, amelyet 
egy digitális divatbemutató két párhuzamos kifutóján 
mutat be (az egyik oldalon a színképet, a másikon a 
társított műtárgyat), és az adatok megadása után e-mail-rsított műtárgyat), és az adatok megadása után e-mail-
ben is továbbít.

Az Iparművészeti Múzeum Színekre hangolva című ki-
állítása szeptember 4-ig tekinthető meg, ízelítőül a tárla-
ton szereplő tárgyak története és leírásai színek szerint 
csoportosítva a múzeum digitális adatbázisában is meg-
találhatóak. 

BÓDAI DALMA

rámiák egik darabja és üvegtárgyak szerepelnek, a 
XVII. századi erdélyi habán tárgyaktól a XIX. századi 
fúvott kéküvegeken és kobalttal festett porcelánokon 
át a modern dísztárgyakig. A tárlatban megjelenített 
tárgyak közül kiemelkedik egy XVII. századi szoknya 
és vállfűző, az Esterházy-gyűjtemény, amely az árnya-
latok változásait és átmeneteit is érzékelteti: az öltözék 
eredetileg királykék volt – ahogy azt a mellette elhelye-
zett digitális rekonstrukció láttatja –, a II. világháború 
során azonban a család budai palotáját ért bombatalálat 
következtében visszafordíthatatlanul károsodott az 
anyag, s egyben annak színe (zöldes árnyalatúvá vált), 
így a ruha egyik darabja mára egészen más esztétikai 
és szimbolikus megjelenéssel bír.

A kiállítás harmadik egysége a vörös, illetve annak 
árnyalatai közé épül fel. A hatalmat, az erőt, az életet, 
a vért és a győzelmet megjelenítő szín a történelem 
során többféle politikai jelentéstartalmat is kapott. A 
vöröset titulálták szentnek és profánnak, a barlang-
rajzokon is szerepel, a művészet születésekor, s az iro-
dalmat is áthatja, mint a szerelem szimbóluma. A szín 
történelmi korokon átívelő sokféle jelentését és sokol-
dalú megjelenési formáját a püspöki süvegtől a mo-
dern designer székig változatos formák és anyagok, 
ruhák, cipők, liturgiai kellékek, korallok, plasztikák, 
üveg és kerámia tárgyak jelenítik meg. A teremben 
külön hangsúlyt kapnak a különböző textilek, keleti 
szőnyegek, különböző korokból a lakás dekorálását 
szolgáló szövetek sokféle stílusban, kiemelten visele-
tek, kontrasztban az arannyal-ezüsttel gazdagon 
hímzett XVII. századi dolmány a modern, letisztult 
női cipőkkel. A domináló színek közül talán a piros/
vörös legtöbb árnyalata jelenik meg a tárlatban, a na-
rancssárgás korallágtól és designer teáskannától, a 
szinte neonfényű modern üvegplasztikán át egészen a 
tompa színű textilekig, illetve a bordó és rózsaszín 
festett porcelánokig és az olajos hatású eozinmázas 
kerámiákig.

A kiállításban szereplő tárgyak színeit a szürkére fes-
tett falak állítják ellentétbe, a pontos megvilágítás ki-
emeli az árnyalatokat. A tárlat új módon közelíti meg 
az iparművészeti tárgyakat, a színek szerinti csoporto-
sítás elsőre megdöbbentően egyszerűnek tűnik, a kiál-
lítás azonban megmutatja e szempont innovatív voltát. 
Új összefüggésbe helyezi a tárgyakat, s olyanokat ren-
del egymás mellé, amelyek a hagyományos kronologi-
kus, tematikus vagy  anyag szerinti rendezés alapján 
távol állnának egymástól, színük szerint mégis össze-
tartoznak. Az egyes termek egyszerre nyújtanak eszté-
tikai élményt, ihletet a kortárs művészek számára és 
egy évszázadokon átnyúló történelmi ívet, amelynek 
emlékeit a szín köti össze.

A kiállítást MOME TechLab munkatársainak 
SzínTükör elnevezésű projektje kíséri. Az interaktív ins-
tallációs játék a közönség öltözékének színelemzésén ala-
pul, a látogatók színvilágát állítja szembe a kiállított tár-állítja szembe a kiállított tár-a kiállított tár-
gyak árnyalataival. A tárlathoz kapcsolódó sötét 
teremben található digitális tükör leképezi a megjelölt 
helyre álló látogató öltözetének színeit, s annak jellemző 
árnyalataiból egy palettát készít, amelyet a kiállított 

KÉPEK FORRÁSA: IPARM^VÉSZETI MÚZEUM (JAKSITY IVÁN FELVÉTELEI)
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Dr. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@monornet.hu) – A tisztesség próbája – 

Kerti grillezésünk  közben kandúrmacskánk is megjelent a partin. Becsületére legyen mondva, 

az önmegtartóztatás nemes eszményét követve nem nyúlt a frissensültekhez, de az akció teljes ideje 

alatt, fél órán keresztül szoborrá merevedve figyelt. Nem tudhatjuk mi járt a fejében, s hogy a kih_lt.
húsokhoz hozzányúlt volna-e, de mindenesetre megörökítettem a „becsület pillanatait” .

K épek, amikbe törté-
netek tömörülnek, 

vagy amikből a fantázia 
bont ki történeteket, vá-
gyakat, jellemeket. Néha 
szöveggel fonódnak össze, 
máskor a néző értelmez-
heti őket kedve szerint. A 
fotónak ez adekvát műfa-
ja, az amatőrködésnek ki-
váltképp széles terepe. A 
riporttémákat naponta kí-
nálja környezetünk, csalá-
dunk. És a nálunk nevel-
kedő cinke is családtag, 
csak hamarabb kirepül, 
mint a gyerekeink. Rá is 
vigyáznunk kell, de a cicá-
inkra is. Az állatbolt el-
adónője mosolygott, mi-
kor cinkeeledelt és macs-
katápot együtt vásárol-
tam. A jóllakott macska 
csak sportból vadászik, 
ám az ösztöne kioltha-
tatlan. Folyamatosan fi-
gyelnünk kell, és ha kö-
rültekintők vagyunk, ké-
peket gyűjthetünk. Ké-
peket, amikbe történetek 
tömörülnek…

H. J. 

ﾕ Szántói Krisztián 
(Sümeg, szantoik@gmail.com) 

– LeselkedQ macska 
a siklósi hegyen

ﾒ PetQ Zsófi (Érd, sophia0345@gmail.com) – Gyémánt úr, a macskám randira készül...

¨	¨ ¨ ¨ ¨	¨
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ﾒ Sas László (Bécs és Budapest,  
sas.laaszloo@gmail.com) 

– Cinkefiókák – A felvételek a Tolna megyei 

Kisszékelyben készültek, 92 éves anyósom 

házánál. A postaláda felett elhelyezett 

csQ szolgál a küldemények fogadására. 

Mikor ezt anyósom tudatta a postással, 

megkérdezte, hogy azt tudja-e, miért van 

ott a szögesdrót? Mire a postás: Hát, hogy 

kiszakítsa a kabátomat… 

Ideiglenesen kinyitva a látszólag 

használaton 

kívüli levélszekrényt, mindenre fény derült. 

(A fotózás után figyeltem a cinke- 

szülQket: továbbra is gyakran repdestek, 
hordták az eleséget.  

Így aggodalmam, hogy beavatkozásom  

elriasztotta Qket, elmúlott.)

ﾒ PetQ Zsófi (Érd, sophia0345@gmail.com) – Gyémánt úr, a macskám randira készül...

¨	¨ ¨ ¨ ¨	¨



824   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/26

LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Schmiedl Gábor feladványa

Melyik állat neve szerepel a kérdQjelek helyén, ha a tippek 
melletti zöld négyzetek száma azt jelenti, hogy hány olyan 
bet_t tartalmaz a tipp, amelyik a megfejtésben is pontosan 

azon a helyen található, a sárga négyzetek száma pedig azt 
jelenti, hogy hány olyan bet_ van, amelyik szerepel 

a megfejtésben, de más helyen?

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik szám illik a piramis csúcsára?

3.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk															
megoldásai

1.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Megoldás: MÉZ
(Az összes többi szó visszafelé  kimondva is értelmes 

magyar szót ad ki.)

2.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Megoldás:

3.	fejtörW – Darabont GergR feladványa

Megoldás: 

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	általános	
feladatmegoldó	 képességét	 teszik	 próbára.	
A	 helyes	 megoldásokat	 jövW	 heti	 számunkban	
közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötleteket,	ered-

ményes	gondolkodást	kívánunk!

Melyik ábra illik a kérdQjel helyére?



Kiapadt	tetterW

Köztudott, hogy környezetünk ha-
tással van lelkiállapotunkra, és  ha er-
ről esik szó, alighanem mindenkinek 
először a zsúfolt városi környezet és a 
szabad természet ellentéte jut az eszé-
be. Ez nem is csoda, hiszen valószí-
nűleg mindannyian saját tapasztalat-
ból tudjuk, hogy a természetben az 
ember általában életerősebbnek érzi 
magát, mint a szobában. Lélektani 
kutatások azt is kimutatták, hogy 
már a természetet ábrázoló képek lát-
ványa is csökkenti a stresszt, és javít-
hatja a teljesítményt – szemben az 
olyan fényképekkel, amelyeken vá-
rosi helyszínek láthatók. Különös, 
hogy a környezet hatását vizsgáló lé-
lektani kutatások alig léptek tovább 
annak a kettősségnek a vizsgálatánál, 
amelyet a zöldellő természet és a vá-
ros kőrengetegének ellentéte jelent. Keveset tudunk ar-
ról, hogy a különféle természeti tájak milyen hatással 
vannak ránk.

Erről a még viszonylag ismeretlen területről kívánt 
többet megtudni Idit Shalev, az izraeli Ben-Gurion Egye-
tem kutatója azzal a kísérlettel, amelyet mintegy kétszáz 
résztvevő bevonásával végzett. Shalev a kísérlet elején 
mindenkit arra kért, nevezze meg egy rossz szokását, 
amellyel szeretne szakítani. (A résztvevők rossz szokás-
ként többek között a halogatást, a túlzott mértékű evést, 
a dohányzást, a körömrágást és az ivást említették meg.) 
A kutatónő ezután a résztvevőket három csoportba so-
rolta, és mindenkinek bemutott egy tájképet, pontosab-
ban egy kép három változatát, amelyeket számítógépes 
grafikával állítottak elő. Az egyik csoport egy növény-
zettel borított dombot látott, az előtérben egy tiszta vizű 
tóval. A másik csoport ugyanezt a dombot látta, csak-
hogy az előtérben nem tó volt, hanem egy sivatagosra 
kiszáradt meder. A harmadik csoportnak bemutatott 
képen csak a domb szerepelt, az előtér – a tavat vagy szá-
raz medret ábrázoló rész – teljesen hiányzott. Shalev azt 
kérte a résztvevőktől, hogy alaposan nézzék meg a kép 
minden részletét, és képzeljék bele magukat a tájba. 
Majd a résztvevőknek egy 0-tól 100 százalékig terjedő 
skálán meg kellett becsülniük, mennyire tartják valószí-
nűnek, hogy sikerül megszabadulniuk az általuk koráb-
ban megnevezett rossz szokásuktól.

Azok, akik a vízzel teli tavat, illetve csak a dombot lát-
ták, nagyon hasonló becslést adtak, mintegy 59%-ra 
taksálták az eredményes leszokás esélyét. Azok viszont, 
akik a kiszáradt tómeder mellé képzelték oda magukat, 
ennél sokkal borúlátóbbnak bizonyultak: a siker valószí-
nűségét mindössze 48%-ra tartották.

Shalev arra is kíváncsi volt, hogy kísérletének alanyai 
mennyi életerőt éreznek magukban, amikor odaképzelik 
magukat a képen látható tájba. Ezt úgy vizsgálta, hogy a 
résztvevőket megkérte, pontozással határozzák meg, 
mennyire tartják önmagukra érvényesnek az efféle állítá-
sokat: „Életerősnek és elevennek érzem magam”, „Nem 
érzek magamban túl sok energiát”, „Élénknek és ébernek 
érzem magam”. Kiderült, hogy a kiszáradt tómeder látvá-
nyakor a válaszadók lényegesen kevesebb tetterőt, energi-
át éreztek magukban, mint azok, akik a másik két kép 
valamelyikét látták. Ebből az a következtetés adódik, 
hogy bizonyos értelemben azonosulunk a környezetünk-
kel: ha úgy látjuk, erőforrásai kimerültek, akkor önkénte-
lenül is úgy érezzük, ránk ugyanez érvényes. Akiben pe-
dig nincs elég energia, az kisebb késztetést érez, hogy be-
levágjon valami olyan dologba, ami nagy erőfeszítést, ki-
tartást igényel, mert azt gondolja, úgysem járna sikerrel. 
Azonban ezt a jelenséget is érdemes a jó oldaláról szemlél-
ni: lehetséges, hogy a zöldellő, egészséges, életteli termé-
szet látványával könnyen meg tudjuk növelni tetterőnket.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Remek kilátás (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Az elveszett város geológiai 
formációnak bizonyult

E mber alkotta építmények látsza-
tát kelti a természetes geológiai 

folyamat. Azonban az ősi görög vá-
rosnak hitt víz alatti maradványok 
természetes folyamat eredményei, 
derítette ki a University of East 
Anglia és a University of Athens 
(Görögország) munkatársainak friss 
kutatása.

Amikor a búvárok felfedezték a köve-
zett padlóból, udvarokból és oszlopso-
rokból álló leletet, azt gondolták, hogy 
régen elveszett civilizáció maradványa-
ira bukkantak, melyek elpusztultak, 
amikor a kedvelt görög üdülősziget, 
Zakynthos partjait elmosták a hullá-
mok. Az új kutatás azonban feltárta, 
hogy a helyszín kialakulásáért egy ter-
mészetes jelenség felelős, mely a pliocén 
korban, 5 millió évvel ezelőtt, hozta létre 
ezeket a formákat.

A tanulmány vezető szerzője, Julian 
Andrews, a UEA Környezettudomá-
nyok Iskolájának professzora elmondta: 
„A helyszínt szabadtüdős merülő búvárok 
fedezték fel, és először azt gondolták, ősi 
városi kikötőre bukkantak, amelyet elnyelt 
a tenger. Első pillantásra olyan tárgyakat 
láttak, mint például kör alakú oszlopok 

sebb objektumok sem figyelhetők meg 
az éjszakai égbolton, az ott élők nem 
láthatják a Tejutat sem. Az új tanul-
mány azt a területet tekinti fényszeny-
nyezés által terheltnek, ahol az éjszakai 
égbolton a fényerősség legalább 14 
mikrokandela négyzetméterenként, 
vagyis legalább 10%-kal nagyobb a ter-
mészetes éjszakai fényerősségnél. A 
fényszennyezés okozta probléma az el-
múlt néhány évtizedben fokozatosan 
súlyosbodott, Európában és Észak-
Amerikában évente mintegy 6%-kal 
nőtt a túlságosan erős mesterséges fé-
nyekkel megvilágított területek nagy-
sága. Az említett két földrészen 1% alatt 
van azok aránya a lakosságon belül, 
akiket a fényszennyezés még egyálta-
lán nem érint. A legnagyobb fény-
szennyezés azonban nem ezeken a terü-
leteken jellemző, hanem Ázsiában. Az 
éjszakai égbolt Szingapúrban a legfé-
nyesebb, ezt Kuvait, Katar és az Egye-
sült Arab Emirátusok követi a sorban. 

Nem mindenki láthatja 
a Tejutat

A legújabb kutatások szerint a fény-
szennyezés már bolygónk 80%-át 

érinti. A Science Advances nevű szakfo-
lyóiratban nemrég megjelent fény-
szennyezési térkép szerint az emberiség 
egyharmada olyan helyen él, ahol a 
fényszennyezés miatt már a legfénye-

A fényszennyezés által legkevésbé érin-
tett 10 város mind Afrikában található. 

A fényszennyezés nemcsak az éjszakai 
égbolt megfigyelőinek életét nehezíti 
meg, hanem az élővilágra is hatással van: 
megtéveszti a költöző madarakat, a de-
nevéreket pedig elriasztja attól, hogy éj-
jel előbújjanak rejtekhelyükről. Az éjsza-
kai fényesség az emberekben lecsökkenti 
a melatonin termelést, ami növeli egyes 
rákos megbetegedések kialakulásának 
kockázatát, valamint felborítja az alvás-
ébrenlét ciklusát. A legújabb kutatások 
szerint a túl erős éjszakai fények még 
a víz alatti élővilág megszokott életrit-
musát is megzavarhatják. Fabio Falchi, 
a nemrég publikált fényszennyezési 
térkép egyik megalkotója arra figyel-
meztet, hogy még a zavaró fények gyors 
megszüntetése sem jelentené a probléma 
azonnali megoldását, mivel a fényszeny-
nyezésnek visszafordíthatatlan  káros kö-
vetkezményei is vannak.

(Science)

alapzatai és kövezett padló. Különös mó-
don azonban az életnek más jele, például 
kerámiák, nem mutatkozott.”

A bizarr felfedezést, amely az Alikanas 
öböl közelében helyezkedik el, az illeté-
kes hatóság gondosan megvizsgálta a 
helyszínen. Magda Athanasoula, régész, 
Petros Tsampourakis búvár és Michael 
Stamatakis (University of Athens) ta-
nulmányozta a helyszínt. Az előzetes 
ásványtani és kémiai elemzés után tu-
dományos kutatócsoport alakult a két 
egyetem munkatársainak részvételével. 
A kutatók részletekbe menően folytat-
ták a víz alatti formáció ásványi anyag 
tartalmának és anyagának elemzését 
mikroszkóp, röntgen és stabilizotópos-
vizsgálat segítségével.

Julian Andrews elmondta: „Megvizsgál-
tuk a helyszínt: két és öt méter közötti mélység-
ben helyezkedik el a víz alatt, és azt találtuk, 
hogy egy természetesen előforduló geológiai je-
lenségről van szó. A korong és fánkszerű alak-
zatok, melyek kör alakú oszloptalapzatoknak 
tűntek, szénhidrogén szivárgások esetében 
tipikus mineralizációknak mondhatók, elő-
fordulnak mind modern kori tengerfenéken, 
mind  paleolit kori helyszínen. A fánkszerű 
alakot öltő megkeményedések térbeli eloszlása 
valószínűleg olyan felszín alatti törés ered-
ménye, amely nem teljesen repesztette meg a 
tengerfeneket. A törés lehetővé tette, hogy gá-

zok szabaduljanak fel a mélyből, különösen 
metán (CH4). Az üledékben élő mikrobák a 
metánban található szenet üzemanyagként 
használják. A metán mikrobák által okozott 
oxidációja megváltoztatja az üledék kémiáját, 
azáltal, hogy egy bizonyos fajta természetes 
cementet hoz létre, ezt hívják a geológusok 
konkréciónak. Ebben az esetben a cement 
anyaga szokatlan módon dolomit volt, amely 
csak ritkán jön létre tengervízben, de megle-
hetősen általános mikrobákban gazdag üledé-
kekben. A konkréciókat idővel felszínre hozta 
az erózió, így váltak láthatóvá a mai tenger-
fenéken. Sekély vízben ez a jelenség meglehe-
tősen ritka. A hasonló helyszíneket sok száz, 
gyakran több ezer méteres mélységben fedezik 
fel. A jelenleg talált formációk annak bizonyí-
tékai, hogy van természetes metánszivárgás 
szénhidrogén gyűjtőkből származó sziklák 
esetében. Ugyanez történik az Északi-ten-
geren, és hasonlít a hidraulikus rétegrepesztés 
(fracking) hatásához is, amikor lényegében az 
ember idézi elő és gyorsítja fel a jelenséget.”

(University of East Anglia)
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Szájon	át	szedhetW	 
az operáló robot

Apró, kapszulában lenyelhető robo-
tot fejlesztettek ki, amely a gyo-

morban kicsomagolja magát, és sebé-
szi munkát végez.

Apró, „origami” robotot mutatott 
be egy kutatócsoport, amely a Mas-
sachusetts Institute of Technology, a 
University of Sheffield, és a Tokyo 
Institute of Technology munkatár-
sainak együttműködésével készült. 
A robotot kapszulában lehet lenyelni, 
majd kicsomagolja magát, a külső, 
mágneses irányítást követve a gyo-
mor falán halad, képes eltávolítani 
egy gombelemet, amelyet lenyeltek, 
és sérülést kezelni is.

„Izgalmas, hogy a kis origami robotunk 
végre olyasmit csinál, ami hasznos lehet 
az egészségügyi ellátásban. Ahhoz, hogy 
a testen belül tudjuk alkalmazni, olyan 
robotrendszerre van szükség, amely kicsi, 
irányítható, és vezeték nélküli. Olyan ro-
botot alkalmazni testen belül, amelyhez 
vezeték szükséges, roppant bonyolult” 
– mondta Daniela Rus, aki egyben a 
MIT Komputertudományok és Mes-
terséges Intelligencia Laboratóriumá-
nak (CSAIL) vezetője.

A jelenlegi robot a tavaly, ugyanezen 
a szakmai fórumon bemutatott előd-
jének fejlesztett változata ugyan, ám 
testének felépítése teljesen különbö-
zik az előzőétől. Ez a robot is akado-
zó csúszással (stick-slip mozgás) hajtja 
előre magát, amelynek során a súrló-
dás révén a függelékei egy felszínhez 
tapadnak, amikor mozgást hajt végre, 
ám újra szabadon csúszik, amikor tes-
te meghajlik, hogy megváltoztassa a 
súlyelosztását.

Szintén hasonlóan elődjéhez, az új 
robot két réteg strukturált anyagból 
áll, amely egy olyan anyagot fog 
közre, amely hőre zsugorodik. Az 
alsó rétegekben elhelyezkedő hasí-
tások határozzák meg, hogyan mo-
zog a robot, amikor a középső réteg 
összehúzódik.

Mivel a testen belüli használatra 
szánták, számos szerkezeti változ-
tatásra volt szükség. „Az akadozó 
csúszás (stick-slip mozgás) csak akkor 
működik, ha egy, a robot elég kicsi, ket-
tő, a robot elég merev. Az eredeti Mylar-
dizájn merevebb, mint a jelenlegi robo-
tunk, amely már egy biológiailag kom-
patibilis anyagból készült” – mondta 
Steven Guitron. Hogy kompenzál-
ják a biológiailag kompatibilis anyag 

viszonylagos hajlíthatóságát, a kuta-
tóknak olyan tervvel kellett előáll-
ni, amely kevesebb hasítást tartal-
maz. Ezzel egyidejűleg a robot haj-
togatása bizonyos szögekben növeli 
a merevséget.

Mivel a gyomor folyadékkal telített, 
a robot nem hagyatkozhat teljes mér-
tékben az akadozó csúszásra. „Becslé-
sünk szerint a mozgások 20 százaléka a 
víznek köszönhető – tolóerő –, 80 száza-
léka pedig a stick-slip mozgásnak. Ezért 
a test tervezésekor elkezdtük az uszony 

koncepcióját alkalmazni, és teljesen erre 
építve hoztuk létre a testet, amely látható 
is a viszonylag lapos felépítésben” – ma-
gyarázta Shuhei Miyashita.

További követelmény volt, hogy a 
robot eléggé összenyomható legyen 
ahhoz, hogy elférjen egy lenyelhető 
kapszulában. Amikor pedig a kap-
szula feloldódik, azoknak az erők-
nek, amelyek hatnak a robotra, elég 
nagynak kell lenniük ahhoz, hogy a 
robot teljesen kibomolhasson. A ku-
tatók végül elérkeztek egy három-
szög alakú testhez, a hossztengelyre 
merőleges harmonikaszerű redők-
kel, és lecsípett sarkokkal, amelyek 
tapadási pontokként működnek. Az 
egyik első harmonikaszerű redő kö-
zepén egy állandó mágnes található, 
amely a testen kívüli, a robot moz-
gását irányító, változó mágneses me-
zőre reagál. A robotra főképp forgó 
erőkkel hatnak. Egy gyors rotáció 
arra készteti, hogy egy helyben fo-
rogjon, egy lassú rotáció pedig arra, 
hogy forduljon meg az egyik rögzí-
tett lábának tengelye körül. A jelen-
legi kísérletben a robot ugyanezt a 
mágnest használta arra is, hogy fel-
szedje a lenyelt gombelemet.

A kutatók körülbelül egy tucat kü-
lönböző anyagot próbáltak ki, amíg 
a legjobbat megtalálták a test felépí-

téséhez. Végül a disznóbél bizonyult 
a legjobb alapanyagnak, ugyanaz, 
amelyet kolbásztöltésre is használ-
nak. „Rengeteg időt töltöttünk ázsiai 
piacokon és a kínai negyedben, és anya-
gokat kerestünk. Az összezsugorodó 
réteg egy biológiailag lebomló zsugorcso-
magoló, amelyet Biolefinnek hívnak” – 
mondta Shuguang Li.

A kísérlethez szintetikus gyomor-
ra is szükség volt, ehhez a kutatók 
sertésgyomrot vásároltak, és tesz-
telték mechanikai tulajdonságait. 
Modelljük a gyomor és a nyelőcső 
nyitott keresztmetszete, amelyet 
olyan szilikon gumiból öntöttek 
ki, amely a sertésgyomorral azonos 
mechanikai profillal rendelkezik. 
A savas gyomornedveket víz és 
citromlé helyettesítette.

Az Amerikai Egyesült Államok-
ban évente 3500 olyan eset fordul 
elő, ahol gombelemet nyelnek le a 
páciensek. Az elemet gyakran meg-
emésztik, de ha az elem hosszasan 
érintkezik a nyelőcső vagy a gyo-
mor szövetével, elektromos áramot 
hoz létre, és hidroxidion (OH–) 
termelődik, amely égeti a szövetet.  
Miyashita egyszerű taktikát alkal-
mazott ahhoz, hogy meggyőzze 
Rus kollégáját arról, hogy sürgető 
szükség van a robotra a gombele-
mek eltávolításához és az elem okoz-
ta sérülés gyógyításához. „Shuhei 
vásárolt egy darab sonkát, és ráhelyezte 
az elemet. Fél órán belül a gombelem 
teljesen elmerült a sonkában. Így jöttem 
rá, hogy igen, ez fontos. Ha elem van az 
ember testében, nagyon szeretné, hogy 
kikerüljön onnan, olyan gyorsan, ami-
lyen gyorsan csak lehet” – mesélt Rus 
az emlékezetes érvelésről.

Az új munkát 2016 első felében, 
egy nemzetközi robotikai konferen-
cián mutatták be. Előzményként a 
kutatócsoport tagjai, Daniela Rus, 
Andrew Viterbi és Erna Viterbi szá-
mos tanulmányt publikáltak a kuta-
tásról. A robot kidolgozásában köz-
reműködött még Shuhei Miyashita, a 
CSAIL  posztdoktori programjának 
résztvevője, jelenleg a University 
of York (Anglia) oktatója; Steven 
Guitron, mechanikai mérnök hall-
gató; Shuguang Li, a CSAIL  poszt-
doktori programjának résztvevője; 
Kazuhiro Yoshida, a Tokyo Institute 
of Technology munkatársa; és Dana 
Damian, a University of Sheffield 
(Anglia) munkatársa.
(Massachusetts Institute of Technology)

Idegen test (pénzérme) a nyelQcsQben
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Mikromeanyagok	
élelmiszereinkben

A mikroműanyagok a környezeti 
előfordulásuknál jóval koncent-

ráltabb formában juttatnak szennye-
zőanyagokat az élőlények szerveze-
tébe. Már nemcsak az óceánokban, 
hanem az édesvizekben is igen nagy 
mennyiségben megtalálhatóak, pél-
dául a Dunában – az ausztriai szaka-
szán – évi 1500 tonnára becsülhetők.  

Ahogy nevük is mutatja, a műanya-
gok gyártása szintetikus úton törté-
nik, és éppen a stabil kémiai szerke-
zetük miatt rendkívül ellenállók. A 
műanyagok a kémiai folyamatokkal 
szemben is igen ellenállók, oxidáció-
juk is nagyon lassan következik be. 
A Napból érkező UV-sugárzás hatá-
sára ugyan elaprózódnak, de a mik-
roorganizmusok számára még így is 
hozzáférhetetlenek. A szennyvízben 
koncentrálódó anyagokat a tisztítási 
folyamat sem távolítja el, jelen van-
nak az elfolyó szennyvízben is.

A tápláléklánc elején elhelyezkedő 
szervezetek (planktonok, kagylók, 
halak) táplálkozási módjukból kifo-
lyólag véletlenszerűen fogyasztják 
el a mikroműanyagokat, amelyek a 
tápcsatornájukban gyulladásos re-
akciókat válthatnak ki és az egyed 
pusztulását is okozhatják. Termé-
szetes körülmények között élő halak 
esetében ugyancsak a tápcsatornából 
jelentették előfordulásukat. 

Nemcsak a fogyasztásukból eredő 
fizikai sérülések jelentenek kocká-
zatot, hanem a vizekbe és az élőlé-
nyek szervezetébe is egyaránt szi-
vároghatnak káros vegyületek a 
műanyagokból. Tipikusan ilyenek 
a gyártás során használt toxikus 
vagy a hormonháztartást zavaró 

anyagok (biszfenol-A, ftalátok és 
polibrómozott-difenil-éter égés-
gátlók). Az adalékokban hordozott 
kockázaton túl kémiai tulajdonsá-
guknál fogva ezek az anyagok ké-
pesek arra, hogy felületükön meg-
kössék a vizekben amúgy is jelen 
lévő szennyezőanyagokat (például 
policiklikus aromás szénhidrogének, 
poliklórozott bifenilek), így azok a 
környezeti előfordulásuknál jóval 
koncentráltabb formában jutnak az 
élőlények szervezetébe.

Az utóbbi években Németország-
ban többször vizsgáltak különböző 
élelmiszereket. Előfordulásukat ki-
mutatták palackozott sörökben (a 
szennyezés feltételezett forrása a 
gyártási folyamatokban alkalmazott 
szűrők vagy a gyártó soron dolgo-
zók szintetikus ruházatából szárma-
zó műanyag szálak). Alapvető élel-
miszerünkben, az ivóvízben is elő-
fordulhatnak ezek az új szennyező-
anyagok: 1 m3 ivóvízben átlagosan 7 
mikroműanyag darabot azonosítot-

tak német vízművek-
ben. Valószínűsíthe-
tő, hogy ezek a víz-
kezelési technológia 
során kerültek bele, 
nem pedig a vízadó-
ból származnak.

A legtöbbet vizs-
gált környezeti elem 
jelenleg a víz, de a 
szennyvizek, üledé-
kek, vízi élőlények és 
élelmiszerek vizsgá-
lata is egyre inkább a 
figyelem középpont-
jába kerül. A téma 
még a tudományos 

kutatás berkeiben is nagyon új, így 
kidolgozott szabványok híján többfé-
le módszert alkalmaznak. A környe-
zetanalízisben élen járó laboratóriu-
mok például egy speciális mintavételi 
technikát dolgoztak ki, viszonylag 
rövid idő alatt tudnak relatíve nagy 
térfogatú vizet átszivattyúzni egy 
15 µm-es szűrőn. Az így keletke-
ző mintából a laboratóriumban a 
szerves szennyeződéseket (így a 
szűrőn fennmaradó természetes 
üledéket) oxidálják, majd a mű-
anyag részeket sűrűségük alapján 
szeparálják. Egy speciális, infra-
vörös spektrométerrel felszerelt 
mikroszkóppal megállapítható a 
műanyagok típusa és mérete.

(www.greenfo.hu)
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sos görbe. 8. Jelfogó berendezés. 9. Pénz páratlan bet_i. 17. Indul a 
versenyen. 19. Önt a pohárba. 22. Település a Cserhátalján. 23. Simított 
(például ing). 24. Keresztülszúr. 26. Nyilasi ...; volt válogatott labdarúgó. 
28. Norvégia fQvárosa. 29. VízgQz. 32. E helyen. 34. Láva egynem_ bet_i. 
36. Csacsivélemény!

A 23-as lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A FEHÉR 
FAJ MINT DERÜLT ÉGBQL VILLÁMCSAPÁS. Mark Nelissen: Darwin a 
szupermarketben cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: Andrási Margit 
(Pápa), Dr. Béres Istvánné (Salgótarján), Kovács Erzsébet (Budapest), 
Nógrádi Katalin (Szeged) és Pál Antalné (Debrecen).  A nyerteseknek 
gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

Lewis Carrollt elsQsorban íróként ismeri a világ, holott kiváló matematikus 
volt, s a maga idejében a logikai gondolkodásra épülQ könyvei, mint például 
a Gubancmesék (Typotex Kiadó) legalább annyira népszer_ek voltak, mint 
irodalmi m_vei. Az említett könyv történetei közül a Hetedik gubancból kér-
jük, hogy mivel fenyegette meg a kocsist az egyik szereplQ, s a jelentését. 
A megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2016. július 5-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22. heti 
számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek 
bet_i egy 140 éve született, Nobel-díjas orvos nevét adják meg. A név 
megfejtQi között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fenyegetés, latinul. 10. A tanúban is nagyot alakító 
színm_vész (Lajos, 1935–1984). 11. Osztrák táncdalénekes, szerzQ (Udo, 
1934–2014). 12. Szintén ne. 13. Maró anyag. 14. Film közepe! 15. A 
legfeledékenyebb ember is fejben tartja! 16. A fenyegetés jelentésének 
elsR része. 18. Gépkocsi, röv. 19. Talicskán szállít. 20. Szörnyen kedves 
_rmanó! 21. ... szelek; Emily Brontë angol írónQ egyetlen, de világhír_ 
regénye. 23. Veszprémi Vegyipari Egyetem (korábbi intézmény), röv. 
25. Nyilat messzire repít. 26. Kelet-ázsiai súlyegység. 27. Születésnapi, 
esküvQi sütemény. 29. Fitos orrú. 30. Defense security service (honvé-
delmi biztonsági szolgálat), röv. 31. Hasztalan. 33. Szeretettel karol. 35. 
ÁramszedQs járm_. 37. A fenyegetés jelentésének második része.

FÜGGQLEGES: 1. Kánikula. 2. Elie Wiesel regénye. 3. A lakásba. 4. 
Síita iszlám fQpap. 5. A pintyféle családjába tartozó madár. 6. A króm 
vegyjele. 7. A lövedékek és rakéták orr-részének kialakításában szoká-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

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

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

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. augusztus 13.

Jelentkezési határidQ: 2016. július 11. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 
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2013 őszén egy négy hóna-
pos, 11 afrikai országon át-
ívelő fotós kutatóút indult 
Budapestről, hogy Kelet-

Afrika társadalmi értékei, zárt közösségei, vallásai, kul-
túrái nyomába eredjen. A 114 nap alatt több mint 24 ezer 
kilométert megtett expedíció megálmodója Lantai-
Csont Gergely, a National Geographic Traveler által díja-
zott fiatal magyar fotográfus, közgazdász volt. Ez idő 
alatt 28 ezer felvétel készült. 
Az Eltűnő Núbia című tár-
latot először a Budapesti Tör-
téneti Múzeumban mutatták 
be, amely ezután országjáró 
körútra indult, melynek kere-
tében most a kecskeméti Cif-
rapalotában látható szeptember 25-ig.

A Kelet-Kongóig tartó út célja az volt, hogy zárt kö-
zösségeket keressen fel, és minőségi fotódokumentáci-
ót készítsen róluk. Olyan csoportok életébe kívánt be-
pillantást nyerni, amelyek ősi hagyományaikból, tradi-
cionális anyagi kultúrájukból, szokásaikból még sokat 
megőriztek.

Szudán ehhez tökéletes kezdet volt. A képeken fel-
tűnnek ennek az országnak a gazdag kulturális emlé-
kei, így a domborművekkel díszített ókori templomok, 
vagy a „fekete fáraók” piramisai is. A látogatók bepil-
lantás nyernek a Nílus mentén lakó núbiaiak csodálato-
san színes kultúrájába. A kiállításon elsőként lesz látha-
tó a magukat magyar származásúnak tartó szudáni 
ma gya ra bok ról készült fotósorozat, akiknek ősei még 
az oszmán birodalom katonáiként kerülhettek Afriká-
ba, közel 500 évvel ezelőtt.

Alapításának 120 éves év-
fordulóját két új kiállítással 
ünnepli a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum. Az in-
tézmény a fennállásától 
napjainkig összegyűjtött, 

korábban ritkán látott értékes tárgyait a Kincseink és 
egyedi értékeink című tárlaton vonultatja fel a nagy-
közönség előtt, az ezzel egy időben nyíló Időképek cí-
mű fotókiállítás pedig a városligeti Vajdahunyadvár 
épületét mutatja be az 1890-estől az 1930-as évekig. A 
több mint félszáz képből összeállt gyűjtemény darabjai a 
múzeum saját fotóin túl a Magyar Nemzeti Múzeum-
ból, a Budapest Történeti Múzeumból, a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményéből, a Sport Mú-
zeumból, a Budapest Főváros Levéltárból és a Forster 
Gyula Központból érkeztek, s olyan neves fotográfusok 
képeit is megtaláljuk közöttük, mint Klösz György és 
Erdélyi Mór. A tárlatok december 31-ig várják az ér-
deklődőket.

ÉT-IRÁNYTd 
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A kerékpárra többé 
nem tekinthetünk egy-
szerű sport- vagy közle-
kedési eszközként. Eu-
rópa számos nagyvá-

rosában beszélhetünk a kerékpározás forradalmáról: a 
kétkerekű az élhető városi környezet, a társadalmi mo-
bilitás és a fenntartható gazdaság eszköze és szimbólu-
ma lett. A nagyvárosokban egyre többen választják a 
biciklit, mint tiszta és gazdaságos közlekedési alternatí-
vát, mint életmódot vagy épp identitásképző és közös-
ségteremtő eszközt.

A kortárs design erre reagálva tömegével hozza létre 
a városi kerékpározáshoz kapcsolódó, azt támogató 
tárgyakat. A Bringológia / Bikeology című kiállítás 
az Iparművészeti Múzeumban az egyén, a helyi közös-
ségek és a globális kihívások hármas metszetében mu-
tatja be a kortárs design szerepét és jelentőségét a városi 
kerékpározásban. Hogyan ösztönözheti a design a biz-
tonságos, kényelmes és stílusos kerékpározást? Milyen 
szerepe van a tervezőnek a városi rendszerek kerékpár-
központú fejlesztésében? Hogyan hathat a design és a 
kerékpár a globális társadalmi, ökológiai és gazdasági 
folyamatokra?

A november 27-ig látható kiállítás tizenkét ország 
legfrissebb design innovációiból válogat. A tárlat a de-
sign, mint szakterület és szakma értelmezési határait fe-
szegeti: a látogató az új formai fejlesztések mellett rend-
szerformáló koncepciókkal, társadalmi projektekkel, és 
innovatív technológiákkal ismerkedhet meg. Az anyag 
történeti kontextusát és jelentőségét a Közlekedési Mú-
zeum gyűjteményének néhány különleges és kiemelt da-
rabja adja meg.

Kelet és Nyugat találkozása 
címmel nyílt tárlat az osztrák 
Friedensreich Hundertwasser és 
a japán Shoichi  Hasegawa gra-
fikáiból Budapesten a Ger-

baud-házban.  A XX. század két művészének egymásra 
gyakorolt hatását, a keleti és nyugati kultúra egymás 
melletti megjelenítését mutatja be a több mint hetven, 
túlnyomórészt színes grafika (litográfia, szerigráfia, fa-
metszet, vegyes technika és akvarell). 

Hundertwasser és Hasegawa közötti korkülönbség 
mindössze néhány hónap. A hatvanas évek elején, szinte 
azonos időben határozták el mindketten, hogy hazáju-
kon kívül új művészi technikákat fedezzenek fel, tanul-
mányozzanak és alkalmazzanak. A nyugati művészt a 
Kelet vonzotta, a keleti festőt pedig a Nyugat világa, 
kultúrája érdekelte. A július 31-ig nyitva tartó kiállítás 
anyaga válogatás a két művésznek azon alkotói korsza-
kaiból, amelyeken az idegen kultúra nyomai – techniká-
ja, illetve színvilága – fellelhetők.

114 nap, 28 ezer kép Kétkeréken

120 éve a Ligetben Kultúraváltás



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/26  831

KÖVETKEZV	SZÁMUNKBÓL

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTQ TÁRSULAT HETILAPJA 

FQszerkesztQ: Gózon Ákos • SzerkesztQség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon: 327-
8950; Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 • Honlap: http://
www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos IsmeretterjesztQ 
Társulat • FelelQs kiadó: Bojárszkyné Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím: 
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Central Europe Zrt. • FelelQs vezetQ: Lakatos Viktor 

igazgatósági tag • Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • MagyarBrands 2014 és 
Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, 
Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos, Csépe Valéria, Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy 
László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, 
Marosi ErnQ, Pléh Csaba, Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, 
Tátrai Zsuzsanna, Vámos Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • RovatvezetQk: Albert Valéria (földtudományok, 
mezQgazdaság), Papp Csilla (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • OlvasószerkesztQ: 
Bódai Dalma • TervezQszerkesztQ: Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • SzerkesztQségi irodavezetQ: 
Horváth Krisztina • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért  és kézira tok ért nem vállalunk felelQsséget. • 
ElQfizethetQ a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-40-56-56-56-os kékszámon, faxon: 06-1-303-3440, e-mailben: 
hirlapelofizetes@posta.hu, levélben: MP Zrt. Hírlap Igazgatóság, Bu dapest 1932, va la mint a http://eshop.posta.hu 
honlapon, továbbá személyesen a pos tahelyeken és a kézbesítQnél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. 
Lapunk korábbi számai megvásárol ha tók a szerkesztQségben is. 

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

PUB-I 117209

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Régi	ismerWs	új	szerepben
Az epigenetikai kutatások számának 
növekedésével egyre nagyobb érdek-
lődés övezi azokat a molekulákat, 
amelyek a környezeti hatásokat képe-
sek szabályozott szignálútvonalakon 
keresztül közvetíteni a szervezetben. 
Az aromás szénhidrogén receptor egy 
olyan, többféle típusú sejtben megta-
lálható szabályzó fehérje, amelynek 
központi szerepe van több molekula 
metabolizmusában.

Lángoló	horizont
1916. május 31-én kezdődött el a 
jütlandi csata, az első világháború 
legjelentősebb tengeri ütközete, sőt a 
mai napig a világ legnagyobb tenge-
ri összecsapása, amit acél csatahajók 
vívtak meg, melyet később a német 
és a brit hadiflotta egyaránt a saját 
diadalának igyekezett elkönyvelni.

Kis	Czigándtól	nagy	Cigándig
A Pulszky Társaság által életre hívott 
és működtetett, Az Év Kiállítása pályá-
zatra a fődíjak egyikét, a bíráló bizott-
ság különdíját a Bodrogközi Múze-
umporta érdemelte ki. Hol élünk? Mi-
ből élünk? Kik a Bodrogköz nagyjai? 
Hogyan dolgoztunk, öltöztünk, tán-
coltunk? Ezekről szól a Sőregi-házban 
rendezett kiállítás, amely a zsűri Ybl-
díjas építészmérnök tagja számára is 
emlékezetes élményt kínált.

A hátlapon

Piruló galóca

A galócáktól nagyon sokan tartanak. 
A legtöbb embernek a galóca szó hal-
latán a feltűnő színű piros kalapú, fe-
héres pettyekkel díszített „mesegom-
ba”, a mérgező légyölő galóca jut az 
eszébe. Jó néhányan azt is tudják, hogy 
a legveszélyesebb faj a nemzetségben a 
zöldes kalapú, fehér lemezű, galléros 
és bocskoros, halálosan mérgező gyil-
kos galóca. Arról azonban már csak 
kevesen hallottak, hogy a galócák 
nemzetségében olyan gyakori, ehető, 
árusítható, ráadásul viszonylag köny-
nyen felismerhető faj is található, mint 
a piruló galóca (Amanita rubescens). 

Ahogy a neve is mutatja, ez a gom-
bafaj pirul, azaz vörösödik. Legjobb, 
ha a tönk alját vesszük szemügyre, 
megtörve itt csaknem mindig vöröses 
színű a húsa, különösen a kukacrágá-
sok helyén. A pirulás fontos határozó-
bélyeg, más galócafajra nem jellemző.  
A piruló galóca közepes termetű gom-
bafaj, húsbarna kalapját piszkosfehéres 
vagy kissé vöröses, varszerű pettyek 
borítják, amelyeket egy nagyobb zá-
por könnyen lemoshat a kalap felületé-
ről. A lemezek fehérek, de idősebb 
korban vörösen foltosodnak. Vastag 
tönkje a nagy méretű, bordás, lelógó 
gallér felett gyakran kígyóbőrszerűen 
díszített. Az alul megvastagodó tönk 
nem bocskoros, felületét övszerűen el-
rendezett rücskök fedik. A piruló ga-
lóca gyökérkapcsolt gomba, lomb- és 
fenyőerdőben nő, már május vége felé 
megjelenik, és egészen október végéig 
terem. A mérgező fajok közül kissé 
hasonlít rá a hallucinogén méreganya-
gokat tartalmazó párducgalóca. Utób-
bi azonban sohasem vörösödik, a kalap 
pettyei fehér színűek, gallérja nem 
bordázott, továbbá a tönk alja pereme-
sen gumós. 

A piruló galóca elkészítésénél fi-
gyeljünk arra, hogy alaposan süssük-
főzzük meg, mert hőre elbomló mé-
reganyagot tartalmaz.

Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA
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