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… kifejezetten jó gyakorlatot követ a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke azzal, hogy az 
általa vezetett intézmény munkájáról – egy-egy fontos 
mérföldkőhöz érkezve – rendszeresen beszámol a nyil-
vánosság előtt. Pálinkás József akadémikus ezúttal arról 
adott számot, hogy a tavaly és  2016-ban meghirdetett 
kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatoknál lezajlott 
az első értékelési forduló, s közel 200 milliárd forint ha-
zai és uniós kutatási célú forrásról született meg a támo-
gatói döntés.

A kutatások, az innováció és a fejlesztések (KFI) támo-
gatása a laikus számára távoli területnek tűnik. A hazánk-
ban erre összesen fordított forrás első hallásra megfogha-
tatlanul nagy ( jóllehet összességében még mindig nem éri 
el azt a – nemzeti össztermékhez viszonyított – célszáza-
lékot, amelyet a magyar kormány és az európai innováci-
ós szakemberek szükségesnek, optimálisnak tartanak). 
Ahhoz, hogy ezt a roppant nagy keretösszeget érteni és 
értelmezni lehessen, szükség van a rendszeres betekintésre 
és az értelmező alkalmakra.  A KFI az a terület, ahol a lát-
ványos eredményekre nem lehet azonnal számítani, a 
mostani döntések évek múlva igazolódnak csak, akkorra 
hozhatják meg a gyümölcsüket. Ráadásul vannak olyan 

területek – mint például a tudástranszfer, amely a vállal-
kozások és a kutatóintézetek közötti együttműködést hi-
vatott támogatni, s ahol önmagában 145 milliárd forintos 
keretösszeg áll majd a következő években a pályázók ren-
delkezésére –, ahol a siker nem mérhető egy-két tudomá-
nyos eredmény publikálásában, népszerűsítésében, hiszen 
a cél összetettebb: az innovatív gondolkodásmód, a kap-
csolati rendszerek fejlesztése. 

Lapunk ismeretterjesztő profiljából következően Olva-
sóink vélhetően nem is a legnagyobb összegű támogatá-
si területekről olvashatnak majd a legtöbbet az Élet és 
Tudomány aktuális rovataiban a kutatási programok vé-
geztével. Valószínűleg a „mindössze” 16 milliárd forint-
ra pályázó felfedező kutatások sokkal több magyar vo-
natkozású  tudományos hírrel szolgálnak majd, mint 
mondjuk a jóval többet igénylő, ám nehezebben láttatha-
tó infrastruktúra-fejlesztés. Ám ha kellő számú, nem-
zetközi mércével is mérhető hazai alapkutatási eredmény 
vagy konkrét innováció születik, ezek bemutatásával – 
mint cseppben a tenger – talán az egész tudományfi-
nanszírozás kézzel foghatóbbá válik az érdeklődő nagy-
közönség számára. 

Tudományirányítók, finanszírozók, kutatók és az is-
meretterjesztők között tehát  a hatékony párbeszéd évei 
kell, hogy következzenek!

GÓZON ÁKOS

Szerintem...
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	 Busznyi	mérete	T.	rex

A Tyrannosaurus rex (népszerű 
nevén a T. rex) egy új leletére 
bukkantak az Amerikai Egye-
sült Államokban, egy észak-
montanai ásatáson. Bár ez a 
faj az egyik legismertebb, iko-

nikus dinoszaurusz, mindössze 25 
viszonylag ép állapotban megma-
radt fosszíliájáról van tudomásunk 
a világon.

A Burke Természettudományi Múze-
um és a Washingtoni Egyetem régész 
munkatársai által talált maradvá-
nyok között egy viszonylag ép ko-
ponya is van. A lelet az állatnak kö-
rülbelül 20 százalékát teszi ki, a ko-
ponyán kívül csigolyákat, bordákat, 
csípőcsontot és alsó állkapocscsontot 
tartalmaz. A kutatócsoport, melyet 
Gregory P. Wilson professzor vezet, 
a Hell Creek formáció észak-mon-
tanai területén végzett expedíció 
keretében talált rá a maradványra. A 
helyszín főképp a dinoszauruszokról 
híres, de egyéb leletek – gerincte-
lenek, növények, emlősök, halak, 
hüllők és kétéltűek maradványai – 
miatt is intenzíven tanulmányozzák 

a rétegeket. A kőzetsorozat a késő-
kréta végén és a paleocén korai sza-
kaszában képződött.

Jason Love és Luke Tufts, a múze-
um paleontológus önkéntesei figyel-
tek föl először arra, hogy egy sziklás 
domboldalból megkövült csontok 
állnak ki. A csontok nagy mérete 
és méhkaptárszerű szerkezete arra 
utalt, hogy húsevő dinoszauruszhoz 
tartoznak. A további feltárások so-
rán a csoport felfedezte az állat ko-
ponyáját, bordákat, csigolyákat és az 
állkapocs és a medence részeit.

A T. rex az egyik legnagyobb hús-
evő dinoszaurusz volt a Föld törté-
netében: hossza körülbelül 12 méter, 
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magassága 4,5–6 méter körül ala-
kult. Fűrészes fogazatával és hatal-
mas állkapcsával félelmetes ragado-
zónak számított. A maradványok 
tanúsága szerint más dinoszauru-
szokkal is táplálkozott, megkövült 
ürülékében találtak például össze-
zúzott Edmontosaurus- és Triceratops-
csontokat. A T. rex körülbelül 66–68 
millió évvel ezelőtt élt Észak-Ame-
rika nyugati részén, erdős folyóvöl-
gyekben.

Az újonnan előkerült példánynak a 
Tufts-Love Rex nevet adták, hogy 
megemlékezzenek a két önkéntes-
ről, akik megtalálták az első csonto-
kat. A koponya körülbelül 1,2 méter 

hosszú és mintegy 1100 kilogram-
mot nyom a gipszből készített védő-
burkával együtt. Az ásatás alkalmá-
val a koponya jobb oldala került elő 
teljes hosszában, a fogakkal együtt. 
A kutatók úgy vélik, hogy valószí-
nűleg a koponya másik fele is megta-
lálható. „Azt gondoljuk, a Tufts-Love 
Rex a  Burke Múzeum és Washington 
állam jelképe lesz, és a dinoszaurusz-
kutatóknak is kötelező látnivalót jelent 
majd” – mondta Wilson.

A koponya nagyságára alapozva, 
az új lelet az eddig ismert legna-
gyobb testű T. rex testméretének 85 
százalékát teszi ki. A csípőjénél kö-
rülbelül olyan magas, mint egy busz, 

faroktól fejig pedig eléri a jármű 
hosszúságát. A Tufts-Love Rex 66,3 
millió éves, maga a faj a kréta idő-
szak végén, az idő tájt bekövetkezett 
tömeges kihalási esemény során, 66 
millió évvel ezelőtt tűnt el. A mú-
zeum paleontológusai meg tudták 
határozni, hogy a Tufts-Love Rex 
a kréta legvégén élt – ezt bizonyítja, 
hogy a domb alján találták. Ugyan-
ennek a dombnak a tetején található 
kőzetréteg az előbbi kihalási eseményt 
jelzi. A koponya nagysága alapján ítél-
ve, mely általában jó jelzője a T. rex 
életkorának, a dinoszaurusz 15 éves le-
hetett, amikor elpusztult. Az egyedek 
általában 25–30 évet éltek.

Bár ez a faj széles körben ismert 
dinoszaurusz, ritkán találnak ilyen 
maradványokat. Az új, figyelemre-
méltó lelethez hasonló épségben ed-
dig mindössze 25 fosszília került elő. 
A koponya a tizenötödik olyan, a 
világon jelenleg ismert koponyalelet, 
mely a kutatók számára használható 
épségben maradt fenn. A tervek sze-
rint jövő nyáron a kutatócsoport az 
egyed további csontjait szeretné fel-
tárni. A már kiásott maradványokat 
idén nyáron 45 ember segített fel-
színre hozni egy hónap alatt. A cso-
port a Hell Creek projekt keretében 
gyűjtött maradványokat a területen. 
A multidiszciplináris munka kere-

A koponya  

kiemelésének  

munkálatai

A T. rex  

rekonstruált  

képe

A T. rex koponyája
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hogy mindezt az eddig stabilnak és 
az éghajlatváltozás hatásaival szem-
ben ellenállóbbnak vélt Kelet-Ant-
arktisz jégárain is észlelték. Az Emily 
Langley vezette kutatómunka során 
a Maud királyné föld (norvégul: 
Dronning Maud Land) part menti 
Langhovde-gleccserére koncentrál-
tak, elemezve a 2000–2013 közötti 
nyári időszak (az Antarktiszon ez 
november–február) műholdképeit. 
Ebben az időintervallumban 7990 
kisebb-nagyobb tavat és 855 csator-
nát figyeltek meg. A jégfelszínen 
tapasztalható változásokat ezután 
összevetették a közeli mérőállomá-
sok által rögzített hőmérsékletada-
tokkal. Megfigyeléseik alapján a 
nyár kezdetén a tavak kialakulása 
gyorsan végbemegy, már az átlag-
hőmérséklet kismértékű emelkedé-
sével létrejöhetnek mind a száraz-
földi jégtakarón, mind pedig a nyílt 
víz fölé benyúló jégselfen. Ahogy a 
megolvadt víz elkezd felgyülemleni, 
csökkenti környezetében az albedót, 
vagyis a felszínnek a sugárzást visz-
szaverő tulajdonságát, így tovább 
generálja az olvadást. December-
re a fehér tájat ellepő ragyogó kék 
tavak elérik maximális számukat, 
kiterjedésüket és mélységüket is (az 
eddigi legmélyebb tó 3 méteres volt 
2007-ben). Jól elkülöníthetők az ál-
landó medrűek, de akadnak olya-

tében gerinceseket, gerincteleneket, 
növényeket és a terület geológiáját 
vizsgálják, abból a célból, hogy a 
dinoszauruszok érájának utolsó 2 
millió évéről nyerjenek informá-
ciót, arról az idősávról, amelyben a 
dinoszauruszok kihaltak. Szeretné-
nek betekinteni a kihalást követő 1,5 
millió év körülményeibe is, amikor 
az emlősök átvették a főszerepet. A 
projektet, melyet ma Wilson vezet, 
Jack Horner és Nathan Myhrvold in-
dította útjára.

„Jó hír, hogy újabb lelet került elő. A 
Hell Creek projekt keretében találták 
eddig a legtöbb T. rex-fosszíliát a vi-
lágon, szám szerint tizenegyet. Ez az 
állat mindig is a kedvenc dinoszauru-
szom volt” – mondta Myhrvold. „Az 
ásatás alatt láttam a Tufts-Love Rexet, 
és tanúsíthatom, hogy az egyik legjelen-
tősebb példány, amelyet eddig találtak. 
Mérete miatt biztos, hogy fontos infor-
máció nyerhető belőle ezeknek a hatal-
mas állatoknak a növekedéséről és étke-
zési szokásairól” – mondta Horner. A 
koponyáját és a többi csontot most 
gipszburok védi, hogy ép maradjon 
a szállítás alatt. Augusztus 20. és 
október 2. között a maradványok 
megtekinthetők a múzeumban, s a 
kiállítást követően kezdik el a ma-
radvány preparálását, mely várható-
an egy évig tart majd.
Forrás: University of Washington

 

	 Kékhalál	–	antarktiszi	
olvadéktavak

Aggasztó megfigyelésekről szá-
moltak be legújabb tanulmányuk-
ban a Durhami és a Lancesteri 

Egyetem tudósai, a kelet-antarktiszi 
gleccserekről készült műholdfelvéte-
lek elemzését követően. A felvételek 
tanúsága szerint az egyre melegedő 
nyarak során olvadékvízzel telt tavak 
és csatornák hálózata alakul ki a jég-
páncélon. Eredményeiket a kutatók a 
Geophysical Research Letters szaklap-
ban publikálták.

Egyre biztosabbnak látszik, hogy 
a klímaváltozás bolygónk minden 
egyes szegletére kihat a maga mód-
ján. Bár hasonló folyamatokat koráb-
ban már dokumentáltak Grönlan-
don, illetve az Antarktiszi-félszige-
ten, sajnálatos újdonságnak számít, 
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nok is, amelyek csak az adott nyá-
ron figyelhetők meg. Később egyes 
esetekben a felgyülemlett olvadék 
hosszanti csatornákban elvezetődik, 
de amikor a felszíni hőmérséklet tar-
tósan 0 Celsius-fok fölé emelkedik, 
előfordul, hogy a víz csatornák nél-
kül csapolódik le a jég mélyébe. Az 
évszak végén a nagyobb megmaradt 
állóvizek visszafagynak.

A tavak számának és méretének 
növekedése az adatok alapján két-
ségtelenül összefügg az egyre mele-
gedő nyarakkal: 2012 nyarán már 37 
fagypont fölötti átlaghőmérsékletű 
napot rögzítettek a műszerek a vizs-
gált területen. Az egybefüggő jég-
páncélra azonban nem a felszíni tavak 
vagy vízfolyások, hanem a belsejébe 
beszivárgó víz jelenti a legnagyobb 
veszélyt. A jég belsejében kialakuló 
csatornák, hézagok csökkentik szer-
kezetének stabilitását, az alapkőzetig 
leszivárgó víz pedig felgyorsíthatja a 
jégtömeg lassú mozgását a nyílt víz 
felé, elősegítve a feldarabolódást. Ed-
dig nem sikerült bizonyítani gleccser-
malmok, azaz a jégtest belsejében vé-
gigfutó, az olvadékot elvezető nagy, 
olykor barlanggá szélesedő üregek 
jelenlétét, de a további vizsgálatok ta-
lán erre is fényt derítenek majd.

Az olvadéktavak, olvadékvízzel 
telt csatornák és az esetleges glecs-
csermalmok megjelenése aggasztó, 

13.01.09.

07.01.04. 07.01.27.

13.02.01.

Olvadéktavak viselkedése a Langhovde-gleccseren: az antarktiszi nyár végén újra visszafagyó 

olvadéktó (a-b); a víz elszivárog a jég belsejébe (c-d) (FORRÁS: LANGLEY ET AL. 2016)
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mert korábbi kutatások más sarki 
területeken (például Grönlandon) 
egyértelmű kapcsolatot találtak a 
jégpáncél ilyesfajta átalakulása és 
annak később felgyorsuló pusztulá-
sa-olvadása között. Bár a kelet-ant-
arktiszi tavak mérete egyelőre nem 
jelent nagy fenyegetést, a nyári nagy 
hőhullámok várható erősödése a 
gleccserek egyre intenzívebb pusz-
tulásához vezethet a jövőben. 
Forrás: http://www.lancaster.ac.uk/sci-tech/
news-and-events/news/2016/aug/scientists-
find-surface-ponds-forming-on-east-antarctic-
glacier/

	 A	parlagi	ligetszépe	
nyílása

A növényekre a gyors mozgá-
sok rendszerint nem jellemzők. 
Néhány fajuk mégis produkál 
látványos és gyors helyzetvál-

toztató mozgásokat. Gondoljunk 
csak a bíbor nebáncsvirág toktermé-
sének tapintás hatására történő fel-
pattanására, a mimóza érintés során 
történő levéllekonyulására vagy a 
rovarfogó Vénusz légycsapójába be-
tévedt rovarra záruló levelekre.

A virágok nyílása-csukódása már 
lassabb folyamat, a megfigyelésé-
hez órákig-napokig tartó türelemre 
lenne szükségünk. Ezeket rendsze-
rint csak hosszú időn át, kockánként 
felvett, majd felgyorsítva lejátszott 
filmen lehet nyomon követni. Ez 
alól is van kivétel. Hazánkban „jö-
vevény” növényként él a parlagi 
ligetszépe (Oenothera biennis). Ős-
hazája az észak-amerikai kontinens 
keleti fele, Quebectől délre, egészen 
Floridáig és Texasig megtalálható. 
Valamikor a XVI. században kerül-
hetett Európába, hazánkban a XVIII. 
században jelent meg. Bár tájidegen 
növényünk, szerencsére nem tarto-
zik a legagresszívebben terjedő, az 
őshonos flórát leginkább veszélyezte-
tő fajok közé. Szélsőséges esetekben, 
télire kiszáradó talajokon lehet káros 
terjedésétől tartani. Talán ezért, vala-
mint szépsége, dekoratív megjelenése 
s gyógynövényként való alkalmazása 
miatt sem irtjuk tűzzel-vassal. Sokol-
dalú gyógyhatásával már az amerikai 
irokéz, ojibwa és cseroki indiánok is 
tisztában voltak. Nyár közepétől ese-
dékes nyílása igen látványos jelenség.

Kétéves növény, vastag karógyö-
kere mélyre hatol. Első évben tőró-
zsát alakít ki. Akár másfél-két méter 
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magasra is felnyurgul, a világos, 
nyílt területeket részesíti előnyben. 
A mérsékelt nedvességtartalmú, jó 
vízelvezetésű, enyhén meszes, nit-
rogénben szegényebb talajokat ked-
veli. Gyomos, degradált helyeken 
(erdőszélen, árokparton, vasúti töl-
tés oldalában, kerítés tövében) vagy 
nyílt réteken bárhol felbukkanhat. 
Lágyszárú, a szár idővel szívóssá-
rostossá válik és megvastagodik. 
A szinte nyél nélküli, száron ülő 
levelek szürkés-zöldek, keskenyek, 
szórt állásúak, kissé molyhosak. A 
virágok a hajtás végén fejlődnek, 
megnyúlt füzérvirágzatot alkot-
nak. A folyamatos virágzás június-
tól szeptemberig is tarthat, s a nö-
vény növekedésével együtt egymás 
után jelennek meg és fejlődnek ki a 
hajtás csúcsán az újabb és újabb vi-
rágok. A négy csésze zöldes-pirosas 
színű, a szintén négy, szabályos, szív 
alakú és élénksárga sziromlevél de-
koratív, feltűnő virágot alkot. Tok-
termésben fejlődő magvai fontos 
táplálékul szolgálnak a madaraknak. 
Megkísérelhetjük kerti szaporítását: 
tőosztással és dugványozással vagy 
magvetéssel érdemes próbálkozni. 
Hogy ellenőrzés alatt tarthassuk 
terjedését, tokterméseit gondosan 
gyűjtsük össze az őszi beérésük előtt.

A cikk szerzőjének kertjében, egy 
diófa tövében idén tavasszal egy te-
kintélyes populáció hajtott ki. Nyár 
elején jelentek meg az első virágok. 
Alkonyatkor, a teljes sötétség beáll-
ta előtt kezdtek nyílni, s mintegy 
negyed óra elteltével az egész bo-
kor sárgállott a sok-sok virágtól. 
A nyílást a fény csökkenése indítja 
el, ami valószínűleg nem egyszerű 

niktinasztia, hanem belső ingerek 
(például a cirkadián ritmus, a belső 
biológiai óra) is közreműködhetnek 
kiváltásában. A nyári napforduló 
után, a sötétedés 21.00 és 22.00 óra 
között következik be, s ezt a virágok 
is követik. Augusztus végén, mikor 
korábban alkonyodott, a virágok is 
előbb nyíltak. A fő kiváltó tényező 
tehát valószínűleg külső inger, azaz 
a fény intenzitásának csökkenése, a 
sötétség beállta.

Mindig a legidősebb, legfejlettebb 
egy-két bimbó nyílik csak, alattuk 
a már elvirágzottak fonnyadoznak. 
Felettük a fiatalabb bimbók várnak 
sorukra. A még zárt csésze négy 
levelének varratai alkonyatkor az 
alapjuktól a csúcs felé kezdenek fel-
hasadni. A szirmok egyre inkább 
kikandikálnak a csészék közül, majd 
a csúcsuknál elválva egymástól, egy 
hirtelen mozdulattal hátravetődnek 
a csészelevelek, s a szirmok egy spi-
rális mozdulattal kiterülnek, a párta 
kinyílik. Másnap délelőttig tart a vi-
rágzás, a beporzást éjszakai rovarok, 
lepkék, hártyásszárnyúak végzik. 
Pirkadatra a szirmok már fonnyad-
ni kezdenek, s mire a Nap magasra 
kúszik, teljesen elhervadnak. Felet-
tük azonban már készülődnek az esti 
nyílásra a következő bimbók. A vi-
rágfakadás olyan gyors, hogy érde-
mes türelmesen várakozni a növény 
előtt, s amint az első kinyílt, per-
ceken belül követi a környezetében 
lévő többi is. Az egyik legnépszerűbb 
videómegosztó oldalon több filmet 
is látunk a jelenségről. (A ligetszépe 
angol neve: evening primrose, így ér-
demes rákeresni). 

ZÁTONYI SZILÁRD

Sötétedéskor kezdQdik a virágfakadás (ZÁTONYI SZILÁRD FELVÉTELE)
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Divéky herbáriumának lapjai: zergeboglár 

KQvárvidékrQl, kakasmandikó Szatmárból és
szibériai nQszirom, ugyancsak KQvárvidékrQl

Ézsaiás próféta mondata – 
„… a pislogó mécsest nem olt-
ja el” – méltán összekap-

csolható Karácsonyi Károly erdélyi 
magyar botanikus mintegy 50 év-
nyi kutatása, levéltári és múzeumi 
feltáró munkája, terepbejárása után 
2014-ben, Zilahban megjelente-
tett, Hajnalban kialudt gyertyaláng 
című könyvével, melyben az 1848 
és 1869 között élt Divéky Ferenc szat-
mári diák sajátos pályáját mutatja be 
és teszi közzé magát a 250 éves hatá-
rozót. Munkájában nemcsak a fiata-
lon elhunyt botanikusról és annak 
családjáról, hanem az egész korszak-
ról, az akkor élő emberek minden-
napjairól és az őket körülvevő társa-
dalomról, az oktatási rendszerről is 
részletes képet kapunk. A könyv óri-
ási erénye, hogy nem száraz életrajzi 
adatok halmazával van dolgunk, ha-
nem egy olvasmányos leírással: a szer-
ző nem pusztán összegyűjtötte a meg-
maradt ismerettöredékeket, hanem 
maga is bejárta a Divéky által meglá-
togatott lelőhelyeket, így írása szemé-
lyes élményeken is alapul. 
Karácsonyi Károly könyvcímének sa-

játos kettős jelentése van. Egyrészt utal 
a fiatal Divéky rövid életére, akár egy 

D I V É K Y  F E R E N C  D I Á K É L E T E

EGY KÜLÖNÖS 
BOTANIKUSPÁLYA

Amikor szakkönyvek még alig voltak vagy ritkaságnak számítot-

tak, akkor írta meg 1868-ban Szatmár vármegye növényeinek 

határozókönyvét	 egy	19	éves	diák.	A	 páratlan	me	81	oldalon	a	
családok és nemzetségek, 156 oldalon pedig a fajok határozókul-

csait tartalmazza, rendszerezésében Linné és Endlicher sziszte-

matikáját, míg a magyar elnevezésekben Diószegi Sámuel és 

Fazekas Mihály nevezéktanát követi. Karácsonyi Károly botani-

kus és Cordea Márta szatmári könyvtáros fáradhatatlan munká-

jának	 köszönhetWen	 került	 elW	 az	 elveszettnek	 hitt	 kézirat.	



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/38  1191

ni, állattani és geológiai-földrajzi vo-
natkozásait, az ott működő kutatókat, 
legfontosabb eredményeiket. 

Megismerhetjük a tragikus sorsú bo-
tanikus diák családi hátterét: az erede-
tileg a Felvidékről származó família 
leszármazását a nyugat-magyarorszá-
gi és erdélyi ágakig. Ezt követi Divéky 
Ferenc tanárainak, diáktársainak és is-
kolájának, a szatmárnémeti Királyi 
Katolikus Gimnáziumnak a bemuta-
tása. A könyv olvasása közben – az 
idő és a történelem kereteit átlépve – 
olyan érzésünk támad, mintha ma-
gunk is ott ülnénk az osztályterem-
ben egy természettan vagy mennyi-
ségtan órán, vagy az akkori és mai 
utcaneveket egyaránt tanulmányoz-
va, Szatmárnémetit szelnénk át a kol-
légiumba tartva, megismerve a hajda-
ni város életét.

Divéky Ferenc gimnáziumi éveit 
35 társával kezdte meg, az osztály-
ban tanulmányi átlaga alapján a he-
tedik helyen végzett, következő évtől 
ezért tandíjkötelessé vált és jövendő 
pályájának a festészet volt kijelölve. 
Ám az újabb gimnáziumi tanévben 
második legjobb eredménnyel és ki-
tüntetéssel zárt, így újra tandíjmentes 
lett, bizonyítványában lehetséges pá-
lyaként már a katonaság szerepelt. A 
harmadik tanévben osztályelsőként, a 
negyedikben jelesen, de „csupán” 
másodikként tanult, előbb jogi, majd 
tudós, végül orvosi pályát javasoltak 
tanárai. Diákunk nem csak kitűnő 
tanuló volt (például latinból, görög-
ből és magyarból, míg németből je-
les), de kiválóan rajzolt, fizikai és 
egészségi állapota is kifogástalan, 
„erkölcsi viselete” (magatartása) pél-

átdolgozott éjszakát megvilágító gyer-
tyalángra, de ugyanakkor munkájá-
nak körülményeire is, hiszen az egész 
nap tanuló diák éjszaka, „hajnalhasa-
dásig” határozhatta meg, préselhette le 
a különböző lelőhelyeken gyűjtött nö-
vényeit. Másrészt kihangsúlyozza, 
hogy Divéky Ferenc páratlan munká-
ját, az 566 fajt részletesen bemutató, 
237 oldal terjedelmű Vezérfonál a Szat-
már közelében termő virágos növények 
meghatározására című könyvét, „gyer-
tyafény” mellett írhatta. Karácsonyi 
Károly – terjedelmi okokból csupán a 
morfológiai leírásokat elhagyva – teljes 
egészében közli Divéky Ferenc határo-
zóját, s ezt követi a német és román 
összefoglaló. Útmutatásával képet ka-
punk a 150 évvel ezelőtti természettu-
dományi ismeretekről, részletesen be-
mutatja Szatmár vármegye növényta-

A DIVÉKY-RÓZSA
Karácsonyi Károly és Gavril Negrean Szilágy megye növényzetének 
feltárása közben igen nagy mennyiségben gy_jtöttek rózsákat, me-
lyeket jelen sorok szerzQjének rendre megküldtek határozásra vagy 
a határozásuk ellenQrzésére. A Selymesilosváról kapott anyagban 
egy addig ismeretlen rózsahibrid került elQ: a berki rózsa (Rosa 
corymbifera Borkh.) és egy, a mirigyes rózsák csoportjába (Sect. 
Rubiginosae Déségl.) tartozó faj házasságából származó taxon. Az 
új hibridet a Kanitzia botanikai szaklapban 2013-ban közöltem, Géc-
zi János egyetemi tanárról, költQrQl nevezve el a rózsa kultúrtörténe-
tének feltárásáért végzett munkája elismeréseképpen. A mintegy 1,5 
méter magas, egyféle tüskéj_ cserje korábban csak ErdélybQl volt 
ismert, de mára már magyarországi példányairól is tudomásunk van. 
Tüskéi nagyok, kissé horgasak, ritkásan állók. Levélkéi a fonákukon 
dúsan, a színükön ritkásan szQrösek, utóbbin kevés illattalan mirigy 
is fejlQdik. Hibrid volta ellenére csipkebogyókat is növeszt, melyek 
pirosak, rajtuk a gazdagon sallangos csészelevelek visszahajol-
nak és érés során lehullanak.

További kutatások eredményeként 2014-ben – szintén Szelymesilosva 
közelében – került elQ az imént ismertetett taxon egy érdekes, igen erQ-
sen görbült, s_r_n tüskés típusa, amelyet markáns alaktani különbségei 
miatt az elQbbi faj egy hibridváltozataként (notho mor pha) közöltünk Ka-
rácsonyi Károllyal. Divéky Ferencnek emléket állítva, e rózsa tudo-
mányos neve: Rosa × geczii nm. divekyi.

Divéky írta herbáriumi cédula a Magyar 
Természettudományi Múzeum Növénytárában

A Divéki-rózsa virága
és jellegzetes termése
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nyai fellelhetők 
Szatmáron, Budapesten, Ung-

váron, az Amerikába kivándorló egy-
kori cserepartnere, Jermy Gusztáv egy 
részét magával vitte a missouri állam-
beli Saint Louisba is, ahol mai napig 
megtalálhatók e herbáriumi lapok.

A gyertyaláng életű diák munkássá-
gát méltatta Karácsonyi Károly köny-
vében az ugyancsak cserepartner 
Hazslinszky Frigyes is, amint felidézi 
Divéky gyűjtéseit. Az egykori iskolá-
ban tanító későbbi tanárok közül Fo-
dor Ferenc közölte az ifjú gyűjtésének 
fajait, míg Schröber Emil megmentet-
te a megmaradt herbáriumának lap-
jait az enyészettől. A pappá lett volt 
diáktárs, Kádár Ambrus pedig díjat 
alapít ott Divéky emlékére a termé-
szettudományt legjobban művelő di-
ákok számára.

A Hajnalban kialudt gyertyaláng – 
Karácsonyi Károly szerzői nagylelkű-
ségének köszönhetően – immár letölt-
hető a Magyar Elektronikus Könyvtárból 
(http://mek.oszk.hu/13400/13407/), a 
számláló alapján már több mint 1300 
megtekintése volt, amely azt bizonyít-

dás, fegyelme feszült, szorgalma er-
nyedetlen, „az isteni szolgálatban” ren-
des minősítésű volt. 

Időközben elveszítette édesapját, 
emiatt özvegy édesanyjával költözni-
ük kellett. Az anyagilag szerény kö-
rülmények közt élő kollégista diák 
minden tanuláson kívüli idejét a bo-
tanikának szentelte. Jórészt gyalog 
bebarangolta Szatmár vármegye 50 
közeli és távoli helyét egyaránt, a kor 
16 jeles botanikusával folytatott le-
velezést, cserélt velük szárított és 
préselt növényeket, de még Ausztri-
ába és Németországba is küldött 
herbáriumot. 

Élete utolsó húsvéti szünetében is 
terepkutatásra indult a Nagybánya 
fölé magasodó Rozsály sziklacsúcsá-
ra, ahol – vélhetőleg – a pénteki teljes 
böjtöt tartó diák kimerült és rosszul 
lett, egy forrásnál húzódott meg, 
ahol a kora tavaszi hidegben, a gyak-
ran még ekkor is hófoltos hegyen töl-
tött éjszakában teste kihűlt. Eltűnése 
után néhány nappal keresésére indul-
tak, halála okaként fagyást és éhezést 
jegyeztek föl. Teste rossz állapotban 
kerülhetett elő, így igen gyorsan elte-
mették a helyi római katolikus teme-
tőben. A szertartás fölöttébb szerény 
lehetett, iskolaszünet lévén, diáktársai 
és tanárai sem voltak jelen, talán 
egyedül csak öccse, Alajos és özvegy 
édesanyja kísérte el utolsó útjára.

Divéky Ferenc – ez a szegény sorsú, 
félárva, de nehéz élete ellenére is kitű-
nő tanuló – diákként egy olyan várme-
gyét kutatott, ahol ugyan megfordul-
tak nagy tudósok is, de szépségét és ér-
tékét nem tárták fel. Az általa írt, majd 
osztálytársai révén kézzel átmásolt nö-
vényhatározó önmagában is kimagasló 
tudományos eredmény lett volna egy 
neves, több évtizedes kutatási tapaszta-
lattal bíró szakember számára is, nem-
hogy egy 19 éves diáknak! Ő azonban 
nem elégedett meg pusztán a növé-
nyek feljegyzésével: mellette tetemes 
mennyiségű, igen precízen préselt és 
felcímkézett herbáriumot állított ösz-
sze. A vármegye teljes flóráját begyűj-
tötte, ezernél is több herbáriumi lapot 
készített, melyet később 7 mappába 
rendeztek. „Szent emlék fűződik eme 
gyűjteményhez. Őrizzétek meg kegyelettel 
utódok” – írja az egykori gimnáziumá-
nak történetíró tanára, Sarmaságh Gé-
za. Sajnos, a gyűjtemény jelentős része 
elkallódott vagy szétszóródott: példá-

ja, hogy e szomorú sorsú diák életét be-
mutató, magas színvonalú könyv halló 
fülekre talált. Emléke ma is tanít ben-
nünket: fiatalon, nehézségei ellenére 
is évszázadokra szóló kimagasló szak-
mai munkát végzett, amelyért már-
tírhalált halt. Példamutatásával az is-
kolájában egymást segítő és támogató 
osztályközösség alakult ki, tudós ta-
nárok és érdeklődő diákok sikeres 
együttműködése révén.

Magáról a szerzőről is illenék szól-
nom: Karácsonyi Károly Gödöllőn 
született 1942-ben. Erdélyi magyar 
botanikus, tanár, muzeológus és 
szakíró. Kutatásaiban a botanikával, 
valamint tudomány- és helytörténet-
tel is foglalkozik. Erdély feltárása 
mellett feleségével hat kontinenst járt 
be, több ezer növényfotót készített. 
1967 óta publikál: a szakcikkek mel-
lett húsz szak-, illetve tudománynép-
szerűsítő könyvet írt. Első könyvéért 
megkapta a Román Tudományos 
Akadémia díját, míg munkásságáért 
Nagykárolyban Pro Urbe-díjjal tűn-
tették ki. Kollégájával, a ritka növé-
nyeket bemutató Román Vörös 
Könyv egyik szerzőjével, Gavril 
Negreannal közösen számtalan jelen-
tős feltárási munkát végeztek, min-
denre kiterjedő alaposságuk és pon-
tosságuk példaértékű, munkásságuk 
iskolateremtő.

KERÉNYI-NAGY VIKTOR

       Karácsony Károly (balra) és Gavril Negrean terepen 

Karácsonyi Károly életrajzi könyve a fiatal 
botanikusról 
(KARÁCSONYI KÁROLY ÉS A SZERZP FELVÉTELEI)
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Úrkút település keleti részén, ahol a kéktúra útvonala 
keresztülszeli a települést, áll a Csárda-hegy, a ma-
gyarországi mangánbányászat „origója”. Itt kezdő-

dött minden, valamikor a XVIII. században, amikor a 
helyszínen talált, majd kezdetleges módszerekkel, a kül-
színen bányászott sötét ércet az északra lévő Kislőd vashá-
morába szállították feldolgozásra. Fazekasok is előszere-
tettel jártak Úrkútra a „fekete kőért”, 
amelyet edények és cserépkályha-
csempék zománcának színezéséhez 
használtak. A korabeli kisipari bányá-
szat valószínűleg nem volt tisztában 
azzal, mi is ez a fekete kő. 

Amikor 1917-ben gróf Zichy Béla 
földbirtokos már nem tudott szenet 
szerezni gyárainak a háború miatt, a 
saját birtokán kezdett kutatni szénlelő-
helyek után. Úrkúton találtak is, bár 
nem túl sokat. Meinhardt Vilmos bá-
nyamérnök vezetésével viszont rábuk-
kantak a mangánércre, azazhogy újra 
felfedezték a lelőhelyet. A régi-új hely-
szín stratégiai fontosságú volt, ugyanis a Monarchia főként 
a radmannsdorfi (Radovljica, Szlovénia) bányából fedezte 
mangánszükségletét, s az ércet Triesztben dolgozták fel. A 
tengerparton épült servolai vasgyár túlontúl közel volt az 
olasz fronthoz – bár Olaszország egyszer sem foglalta el a 
háború végéig. Nem ez volt az egyetlen mangánércbánya: 
Bukovina kárpáti völgyében, a német bányászok által la-
kott Jakubényben 1777 óta bányásztak mangánércet az 
Arszitza-hegyen külszíni fejtéssel. 

A világháború vége felé még csak a nagyipari bányászat 
előkészületi munkálatai kezdődhettek meg Úrkuton. A ka-Úrkuton. A ka-. A ka-
otikus belpolitikai helyzet miatt 1921-ben láttak neki újra a 
munkának (ekkor már részvénytársaság formájában), de a 
termelés csupán 1924-től indult be. A korai időszakban fő-
ként a diósgyőri vasgyárba és Németországba szállítottak. 
1935-re elfogyott a felszínről termelhető érc, ezért ettől 

kezdve átálltak a mélyművelésre. 1953-
ban felfedezték, hogy az addig meddő-
hányóra dobott zöldesbarna csíkos, 
karbonátos üledékes kőzet is tartalmaz 
mangánércet. Igaz, kisebb mennyiség-
ben, de ebből a fajta kőzetből jóval több 
állt rendelkezésre. A termelés az 1960-
as években érte el a csúcsát, 850 bá-
nyász évi 250 000 tonna ércet hozott a 
felszínre. Az 1970-es években Magyar-
ország a második legnagyobb man-
gánérctermelő volt Európában. A bá-
nyászat két helyszínen, Eplényben 
(1928–1975) és Úrkúton (1917–2016) 
zajlott. Eplényben, mivel kisebb volt a 

művelhető telep, hamar gazdaságtalanná vált a termelés, 
ezért 1975-től szünetelt a bánya.

A rendszerváltás utáni években visszaesett a termelés. 
Az egyetlen vevő a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunaferr 
maradt. A 2000-es években 80–90 bányász dolgozott 
Úrkúton, többségük már bezárt bányákból került ide, 
akik évi 40–50 ezer tonna ércet bányásztak ki. Egy év-
vel a bánya centenáriuma előtt az ő sorsuk is bizonyta-
lanná vált. 

A  M A G YA R O R S Z Á G I  M A N G Á N B Á N Y Á S Z AT  9 9  É V E

ELMARADT CENTENÁRIUM
2016. június 7-én telefonhívás 

érkezett a mangánbányászattal 

foglalkozó Mangán Kft. úrkúti iro-

dájába. A hívó fél az egyetlen 

vásárlójuk volt, a dunaújvárosi 

ISD Dunaferr cég, mely a további-

akban inkább Ukrajnából vásárol 

mangánércet az acélgyártáshoz. 

Ezzel a telefonhívással ért véget 

a magyarországi mangánbányá-

szat 99 éve. A bánya leszerelése 

elkezdWdött, annak ellenére, hogy 

Úrkúton a föld alatt marad közel 

100	 évre	 elegendW	 mangánérc.

MIRE JÓ A MANGÁN?
A periódusos rendszerben a mangán a 25-
ös rendszámú elem, az átmenetifémek kö-
zé tartozik. Szürkésfehér, rideg, nehéz 
anyag. FRként ötvözetek készítésére hasz-
nálják, az acéliparban dolgozzák fel a világ 
mangántermelésének 90 százalékát, 
emellett alumíniumötvözeteinek van na-
gyobb jelentRsége. A festékiparban is 
használnak mangánvegyületeket, akár-
csak kerámiák és üvegek színezésére. 
Legújabban pedig ledekben is hasznosít-
ják különbözR vegyületeit.
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Az	Wsóceán	fenekén
Száz év sok idő, de 180 millió év még több. Egy ősóceán fe-
nekére kell leszállnunk, hogy megtudjuk, hogyan került a 
mangánérc Úrkút mellé.

A Bakonyban körülbelül 600 négyzetkilométeres terüle-
ten, egy 70 kilométer hosszú, 8–10 kilométer széles sávban, 
Sümegtől Zircen át egészen Mórig van felszínen jura idő- van felszínen jura idő-
szaki üledék. Ebből összesen 8 négyzetkilométeren találni 
mangánércet.

A liásznak is nevezett alsó-jura korban, annak is az utolsó, a 
francia Thouars városáról elnevezett toarci korszakában a 
Tethys- és az ekkoriban felnyíló Atlanti-óceán között egy 

óceánközépi hátság húzódott transzform vetőkkel, valamint 
különböző mélységben elhelyezkedő sasbércekkel a mai Ba-
kony helyén. Ez az elvékonyodott karbonátos aljzat lehetővé 
tette helyenként a vulkanizmus kialakulását, amit hidroter-
mális folyamatok kísértek a tengerfenéken.

A toarci korszak kezdetén a Tethys-óceánban egy 
anoxikus esemény játszódott le. A vulkanizmus kivál-
totta éghajlatváltozás következtében az addig jól átszellőzött 
mélyebb rétegekben oxigénhiány alakult ki, és egy teljesen 
más színű és jellegű üledék rakódott le. Ez a feketepala (black 
shale) sokfelé megtalálható Európában ott, ahol óceán 
hullámzott a jura időszakban, azonban nem mindenhol tar-jura időszakban, azonban nem mindenhol tar-
talmaz mangánércet. Máshol kell keresnünk az érc eredetét. 

Eplény és Úrkút helyén 183–174 millió éve kontinentális kér-
gen zajló riftesedési (árkosodási) folyamatok zajlottak, ame-árkosodási) folyamatok zajlottak, ame-) folyamatok zajlottak, ame-
lyekhez hidrotermális tevékenység kapcsolódott. A tűzkővé 
alakult tufaszórás, amely az Úrkúti Mangánérc Formáció lét-
rejöttét lezárta, arra enged következtetni, hogy felszíni vulka-
nizmus is folyt a közelben. Az eplényi és úrkúti tengeri me-
dencék töréseinek mentén forróvizes források fakadtak. Eze-
ket azonban ne úgy képzeljük el, mint egy friss vizű karszt-
forrást, hanem sokkal inkább úgy, mint egy autógumit égető 
kályha kéményét vagy egy fehér füstöt kibocsátó gépet. A fe-öt kibocsátó gépet. A fe-gépet. A fe-
kete- vagy fehérfüstölők valójában hidrotermális források, 
melyek vulkáni utóműködéshez kapcsolódnak, és igen nagy 
az ásványianyag-tartalmuk. A hidrotermális működés hatal-
mas mennyiségű kémiai tápanyagforrással szolgált az ércese-
désben kulcsszerepet betöltő baktériumok számára. 

Úrkúton és Eplényben, az ősóceán két egymástól független 
részmedencéjében jelentős vastagságban mangántartalmú 
üledékek halmozódtak fel. A két lelőhely közül az úrkúti 

üledékgyűjtő medence volt a nagyobb kiterjedésű. Koráb- Koráb-
ban a geológusok úgy gondolták, hogy a medencékben felhal-
mozódott mangánérc szárazföldi eredetű lehet. Az üledék-
gyűjtő medencétől délkeleti irányban magasodott az a szárazu-
lat, ahonnan a mangán oldott formában (csapadék, folyóvíz) 
bemosódott. Ezt az elméletet a későbbi kutatások megcáfolták.

Cseh Németh József 1967-es hipotézise szerint a középső-ju-
rától az úrkúti és az eplényi terület eltérő földtani fejlődésen 
ment keresztül. Míg Úrkúton folytonos volt az üledék-
képződés, addig Eplényben a középső-jurában üledékhi-
ány mutatkozik. Úrkúton a finoman rétegzett üledékek 
ritmikusságot mutatnak. A sötétszürke radioláriás agyag-radioláriás agyag-

márga világosabb és sötétebb milliméteres laminák 
váltakozásából áll. Cseh Németh József csak a szemmel lát- Cseh Németh József csak a szemmel lát-
ható laminákat vizsgálva felvetette, hogy ezek váltakozásai 
időtartamot jelezhetnek. Mindezek alapján a képződési 
időtartamra a következő becslést vázolta fel.

Egy centiméteres rétegben 120–220 világos-sötét sáv talál-
ható (átlagosan 160). Ez azt jelenti, hogy ha egy sötét-vilá-
gos periódust egy évnek veszünk, akkor évente 0,125 mil-
liméter üledék halmozódott fel az élettelen medence alján. 
Rövid fejszámolást követően megállapíthatjuk, hogy az úr-
kúti 40 méter vastagságú mangános összlet körülbelül 
300–320 ezer év alatt jött létre. A legújabb kutatások szerint 
azonban az üledékképződés jóval gyorsabban, akár néhány 
száz év alatt végbemehetett. A mangántelepben kétféle, egy 
szabad szemmel is látható milliméteres (vasban dús) és egy 
csak műszeresen megfigyelhető száz mikrométeres nagyság-
rendű (mangándús) ásványosodott mikrobiális rétegzettséget 
ismertek fel. A mikrobiális populáció növekedési görbéinek fi-mikrobiális populáció növekedési görbéinek fi-
gyelembevételével készült képződési időtartam-kalkuláció a 
főtelep 8 méter vastag kifejlődésére 500–600 éves időtarta-
mot adott. Ezzel lehetőség nyílhat a 183–174 millió éves táv-
latból akár néhány napos, illetve néhány hetes üledékképző-
dési időtartamba betekinteni.

Tudományos hírnév
Az úrkúti mangánérc világhírnevét nem a bánya, hanem a 
keletkezését kutató tudományos munka hozta el. Az ameri-
kai Geology című igen rangos folyóirat, valamint az Ore 
Geology Reviews szaklap hozta le Polgári Márta és munkatársai 
kutatásának összefoglalását, aki immár 36 éve foglalkozik 
az úrkúti mangánércek geokémiájával és kialakulásával az 

ÉrcelQkészítQ Úrkúton
Fekete, oxidos mangánérc az úrkúti Csárda-hegy felhagyott 

mangánérc külfejtésébQl (FOTÓ: PÉRÓ CS.)
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MTA Földtani és Geokémiai Intézetében. Az ő új, kétlép-
csős mikrobiális képződési elmélete más feketepalás környe- képződési elmélete más feketepalás környe- más feketepalás környe-
zetű karbonátos mangánérctelepek kialakulásának értelme-
zéséhez is alapul szolgál. Legújabb kutatási eredményeik az 
ércet magába foglaló radioláriás agyagmárga képződési vi-
szonyait és az egyéb egyidejű feketepala-előfordulások kap-
csolatait pontosítják.

A forróvizes oldatok repedéseken felszivárogva igen nagy 
ásványianyag-tartalommal érték el a hidegebb tengervizet. 
Itt részben vegyi, részben bakteriális katalizáció 
következtében nagy tömegben csapódtak ki fémoxidok (Fe, 
Mn), oxihidroxidok (Fe, Mn), vas-szulfid és kovaanyag. A 

feláramlási kürtőknél – Úrkút 
esetében legintenzívebben a 
Csárda-hegynél, de a karbo-
nátos ércképződési területen 
is, ahol a legtöményebb volt a 
hidrotermális oldat fémtartal-
ma – az oxidos folyamatok 
domináltak, de a kémiai re-
akciókat baktériumok is segí-
tették. Kétféle ásványos 
lamináció keletkezett, egy 
vasoxidos milliméternyi és 
egy mangános 300 µm vas-µm vas- vas-
tagságban. Nagyon gyors 
volt a kialakulásuk, a vasoxi-
dos rétegek 3 hét, a mangá-
nos laminák mindössze 3–6 nap alatt ülepedtek le. A ki-
áramlás olyan mértékű volt, hogy akár több tíz kilométerre is 
eljuthatott a hidrotermális eredetű mangáncsapadék. 
Mikrobiális segítséggel két (egy oxidatív autotróf és egy 
szuboxikus-anoxikus heterotróf) képződési cikluson keresz-
tül jött létre a rodokrolit (nagy rodokrozit-, azaz MnCO3-
tartalmú karbonátos mangánérc). Korábban az úrkúti man-
gánérc főtelepének kialakulását félmillió évre tették, Polgári 
Márta és munkatársai kutatásai alapján azonban a telepek jó-árta és munkatársai kutatásai alapján azonban a telepek jó- és munkatársai kutatásai alapján azonban a telepek jó-
val rövidebb idő, akár 5–600 év leforgása alatt létrejöhettek.

Feketepala, amely szürke
Úrkúton semmi sem az, aminek kezdetben látszott. Felme-, aminek kezdetben látszott. Felme-
rülhet a kérdés, hogy a toarci anoxikus óceánfenéken ho-
gyan képződhetett oxidos vas és mangánérc. Először is az 

úrkúti feketepala nem is fekete, inkább szürkepala. Ráadá-
sul nem anoxikus, hanem oxikus vagy szub-oxikus 
körülmények között ülepedett le egy olyan ősföldrajzi 
környezetben, ahol a feketefüstölőknek köszönhetően az 
elburjánzó élővilág hatalmas mennyiségű üledéket (fém-
oxidot és agyagásványt) termelt. Ebben a sok üledékben 
csapdázódott a szerves anyag, mely a kőzetté válás során 
olyan jegyeket vett fel, mintha valóban anoxikus esemény 
alatt ülepedett volna ki. A karbonátos mangánérc előérce is 
eredetileg oxikus körülmények között vált ki a 
tengerfenéken, majd a diagenezis során karbonátosodott.

Az Északi-középhegység területe a kréta időszak valangini 
korszakában (körülbelül 140–136 millió éve) szárazulattá vált 
egy globális tengerszintsüllyedés következtében. A kiemelke-
dő mészkőüledékek karsztosodtak, és ekkoriban halmozódott 
át töbrökbe, karsztos üregekbe a bakonyi bauxitércek jelentős 
része. A mangános üledékeket is érintette a változás. Sokáig azt 
tartották a geológusok, hogy a csárda-hegyi mangánérc is egy 
ilyen karsztos felszínen gyűlt fel. A külszíni bányászattal napvi-
lágra hozott Csárda-hegyi Őskarszt azonban nem valódi karszt, 
hanem tenger alatti oldásforma, a geológusok szerint itt lehe-
tett a mangánércet létrehozó hidrotermális aktivitás központja. 
A kimerült fejtés helyszíne 1951 óta természetvédelmi terület. 
Itt, valamint a mangánbánya meddőhányóiban lehetőség van 
mangántartalmú ásványok gyűjtésére.

Úrkúton egyaránt előfordulnak oxidos és karbonátos 
mangánércek is. Ezek eleve egy időben ülepedtek le a tenger 
fenekén, de a későbbi (főleg kréta időszaki) földtani 

folyamatok is alakítottak rajtuk. Például a karbonátos 
mangánércek környezetében jelen lévő piritből csapadék 
hatására kénsav keletkezett, amely a felszín közelében má-n má-
sodlagos oxidációt okozott. A főbb mangántartalmú 
ásványok itt a már említett rodokrozit, a piroluzit (MnO2) 
és a manganit [MnO(OH)].

A nyilvántartott földtani vagyon Úrkúton még 100 évre 
elegendő lenne; 2012-ben ez a mennyiség 65 770 kilotonna 
volt, melyből 87%karbonátos mangánérc, 4% dúsítható oxi-
dos mangánérc, 5% nem dúsítható oxidos mangánérc és 
4% III. osztályú dúsított oxidos mangánérc. Tehát ha a 
technológia fejlődik és a mangán világpiaci ára emelkedik, 
vagy az ukrán belpolitikai helyzet olyannyira romlik, hogy 
a mangánérc szállítását is veszélyezteti, újra nyithat a man-
gánbánya Úrkúton. SZÁVOSZT-VASS DÁNIEL

Úrkúti mangántelep, gy_rt szerkezetek karbonátos mangánércben 
(KERTÉSZ GYULA FELVÉTELE)

BarnakQ, avagy piroluzit Rodokrozit 
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sok csillagot sokáig mér, így jobb 
eséllyel tudja elkapni ezeket a felvil-
lanásokat. 
– A Konkoly Obszervatórium csillag-
aktivitási csoportjában ezekkel foglal-
koznak?
– Ez csak egy része a munkánknak: a 
csoport egyik kutatási területe például 
az aktivitási ciklusok vizsgálata. Itt 
ugyanarról van szó, mint a Nap 11 éves 
ciklusánál: a napfoltok és más aktivitá-
si jegyek száma periodikusan megnő 
és lecsökken. Ezzel a jelenséggel szok-
ták kimutatni más csillagok aktivitá-
sának létét is. Megfigyeltünk néhány 
kis tömegű csillagot a 60 centis távcső-
vel és Piszkéstetőn az 1 méteressel né-
hány éves időskálán. Mindegyik meg-
lehetősen gyorsan, nagyjából félnapos 
periódussal forog, és – többek között 
– azt vizsgáltuk, hogy van-e rajtuk 
aktivitási ciklus. 

Azt tudjuk, hogy minél gyorsabban 
forog egy csillag, annál rövidebb az 
aktivitási ciklushossza. Az általunk 
vizsgált csillagok esetében fél nap kö-
rüli forgási periódusnál 1–2 éves akti-
vitási ciklusokat találtunk. Mi a Kep-
ler-távcső adataiban ezekhez hasonló, 
késői M és K típusú (3500–4200 K 

felszíni hőmérsékletű), egyedülálló, fol-
tos, gyorsan forgó csillagokat keres-
tünk, és a fénygörbéiket vizsgáltuk. Az 
űrfotometriai mérések igen precízek, 
azonban hosszú távon különböző inst-
rumentális trendektől terheltek, ame-
lyekkel az adatokat korrigálják, ezért 
nem lehetséges hagyományos módon, a 
fénygörbe hosszú távú változásai alap-
ján keresni aktivitási ciklusokat. 

Elméleti modellek azonban azt su-
gallják, van remény arra, hogy a 
Naphoz hasonlóan az aktivitási cik-
lussal a foltszélesség is változik. A Na-
pon ezt a jelenséget pillangó-diag-
ramként ismerik, mivel a napfoltcso-
portok szélesség szerinti eloszlását 
ábrázolva pillangószárnyszerű ábrát 
kapunk. Azt várjuk, hogy az aktivi-
tási ciklus különböző fázisaiban más 
és más szélességen megjelenő foltcso-
portokat látunk, amelyek a differen-
ciális rotáció miatt az adott csillagraj-
zi szélességre jellemző, kicsit eltérő 
forgási sebességet mutatnak. A Kep-
ler-űrtávcső adataiban 39 ígéretesnek 
tűnő csillagot azonosítottunk, amely-
ből kilencben találtunk ilyen változá-
sokat. Persze, ezek sem szigorúan 
szabályos aktivitási ciklusok, hiszen a 

– Mennyire nevezhető különle-
gesnek az, hogy a Kepler-űrtávcső 
adataival dolgozik ugyan, de nem 
exobolygókat kutat? 
– A Kepler-távcső elsődleges felada-
ta valóban a Föld-szerű exobolygók 
keresése volt, és érthető, hogy ez 
fogja meg leginkább a nagyközön-
séget, így erről esik több szó a sajtó-
ban. Ám a Kepler adatbázisa több 
éven át végzett, nagyon pontos fo-
tometriai méréseket tartalmaz, 
amelyek sok más területen is hasz-
nálhatók – erre remek példa a 
Tabby’s Star néven híressé vált rejté-
lyes KIC 8462852 esete. Ilyen töb-
bek között a pulzáló változócsillagok 
vizsgálata vagy az asztroszeizmológiai 
kutatások, de az adatok remek lehető-
séget adnak a csillagaktivitással foglal-
kozó szakemberek számára is. Mint-
egy 150 ezer csillagról áll rendelke-
zésre több évnyi nagy pontosságú 
mérési adat. Egy amerikai kolléga 
például ezekhez készített egy al-
goritmust, amellyel flereket azonosít 
rajtuk. Ezek hasonló jelenségek a 
napkitörésekhez, a Kepler-távcső pe-
dig a nagy pontosság mellett azért is 
előnyös ebből a szempontból, mert 
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NAGY KÉRDÉSEK 
KIS CSILLAGOKRÓL

A	kis	tömege	csillagok	is	okozhatnak	nagy	fejtörést	a	csillagá-
szok	számára.	Vida	Krisztián,	az	MTA	CSFK	Konkoly-Thege	Miklós	
Csillagászati	Intézet	tudományos	fWmunkatársa	olyan	kérdések-
re	keresi	a	választ,	hogy	ezek	belsW	szerkezete,	forgása,	mágne-
ses	tere	és	felszíni	jelenségei	miként	függnek	össze	egymással,	
és	miért	térnek	el	az	olyan,	átlagosnak	mondható	csillagoktól,	
mint	például	a	mi	Napunk.	A	Bolyai-ösztöndíjas	kutatóval	az	elWb-
bi	problémák	mellett	a	barna	törpékrWl	is	beszélgettünk,	melyek	
átmenetet	képeznek	a	bolygók	és	csillagok	között,	és	néha	olyan	

jelenségeket	mutatnak,	amelyet	nem	várunk	tWlük.	
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tunk egy komplex korona-anyagki-
dobódást. Osztrák és finn kollégák-
kal próbálunk keresni hasonlókat, je-
lenleg úgy tűnik, hogy ezek az 
események ritkábbak, mint várnánk.
– A Bolyai-ösztöndíjas kutatások is 
erről szólnak?
– Nem egészen, bár egyfajta alapnak 
tekinthető. Az egyik téma, ami na-
gyon érdekel, hogy hogyan változik 

meg a csillagaktivitás a csillagszerke-
zet változásával 0,3 naptömeg körül. 
A másik a barna törpék mágneses ak-
tivitása. Ezek tömege túl kicsi ahhoz, 
hogy a hidrogén fúziója be tudjon in-
dulni a belsejükben: energiájukat 
deutériumfúzióval termelik. 

Nagyjából a Jupiter tömegének a 
75-szöröse (körülbelül 0,08 naptö-
megnyi) a csillagok és a barna tör-
pék közötti határ, és mintegy 10 
jupiternyi tömeg a bolygók és a bar-
na törpék közötti határ, vagyis az 
utóbbiak átmenetet képeznek a csil-
lagok és a bolygók között. Az elmé-
letek azt sugallták, hogy ezekben 
nem létezhet a csillagokhoz hasonló 
mágneses aktivitás. Ennek ellenére 
ismerünk olyan barna törpéket, 
amelyek röntgenforrások, valamint 
rádiótartományban is találtak flerre 
utaló jeleket. Emellett némely barna 
törpén találtak optikai tartomány-
ban is kitörést. A kisebb tömegű bar-
na törpék aktivitásáról jelenleg na-
gyon keveset tudunk: ez egy nagyon 
érdekes, új dolog, emiatt is szerepel a 
Bolyai-ösztöndíjas programomban.

TRUPKA ZOLTÁN

így itt erős nyírás jön létre. Innen 
szállnak föl a mágneses erővonalkö-
tegek, amelyek később a felszínen 
megjelennek, s innen származik a 
teljes napaktivitás, a foltok és a töb-
bi ismert jelenség. Viszont a telje-
sen konvektív csillagoknál nincs 
tachoklína, ott másfajta dinamó-
nak kell lennie, de a részletek még 
nem teljesen ismertek. 

Egy modell sze-
rint a kis tömegű, 
teljesen konvektív 
csillagoknál több 
ezer rotáción ke-
resztül is ugyan-
olyannak kell len-
nie a mágneses 

térnek, és minimális differenciális 
rotációt várunk: szinte merev test-
ként kell forognia a csillagnak. 

Ilyen csillagról is végeztünk méré-
seket, s azokat egyéb adatokkal is ki-
egészítettük. Mindezek alapján nyu-
godtan mondhatom, hogy bizonyos 
szempontból a világ legunalmasabb 
aktív csillagát figyeltük meg, hiszen 
összesen 16 éven át láthatunk azonos 
felszíni struktúrát, vagyis nagyon 
stabil mágneses konfigurációt. Ez a 
csillag egy remek példája annak, 
amikor a mérések és a modellek 
összhangban vannak. 

Ugyanerről a csillagról találtunk a 
kanadai–francia–hawaii távcső ar-
chívumában rengeteg jó minőségű 
spektrumot. Megnéztük a csillag 
H-alfa vonalát, amely a csillagakti-
vitás jellemző indikátora, és talál-

Nap 11 éves ciklusa is változó: 9 és 13 
év között mozog. Ennek az a tanulsá-
ga, hogy a Kepler-adatokból ezzel a 
teljesen új megközelítéssel is ki lehet 
mutatni az aktivitási ciklust. 
– Miért érdekes a kis tömegű csilla-
gok vizsgálata?
– A csillagok szerkezete alapvetően 
más 0,3 naptömeg felett és alatt. Az 
ennél kisebbek belseje teljesen 

konvektív, azaz az energiatransz-
port elsősorban anyagáramlással tör-
ténik, a nagyobbaké pedig a Naphoz 
hasonló: az energia főként sugárzás-
sal terjed, a radiatív magot konvektív 
burok veszi körül. Emiatt a csillagban 
működő mágneses dinamó és a csilla-
gokon megfigyelhető jelenségek is el-
térőek: a napszerű csillagoknál példá-
ul várhatunk aktivitási ciklust, a telje-
sen konvektíveknél nem. 

A Nap belsejének nagyjából a felső 
30 százaléka konvektív. A kisebb tö-
megű csillagoknál ez a zóna egyre na-
gyobb, és a körülbelül 0,3 naptömeg-
nél kisebb csillagok már teljesen 
konvektívek. A Napnál a két belső zó-
nát elválasztó vékony réteg a 
tachoklína: ennek a mágneses tér ke-
letkezésében is fontos szerepe van. A 
radiatív mag merev testként forog, 

Egy barna törpe m_vészi ábrázolása

Korona-anyagkidobódás a V374 Pegasi Hg-vonalában

hullámhossz
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Az Intercisa Múzeum nem tartozik az ismertebb múze-
umok közé, pedig a város, amelynek közepén talál-
ható, nagyon is híres. Amikor a Rákosi-korszakban 

a mindenáron való ipari fejlesztés helyszínét keresték, először 
Mohácsra gondoltak. Ott sincs sem szén, sem vasérc, ebből a 
szempontból tehát mindegy lett volna, de túl közel volt a 
Láncos Kutya, azaz Tito veszedelmesnek tartott országa, Ju-
goszlávia. Így a választás az északabbra fekvő Dunapentelére 
esett. Itt még mai szemmel látva is elképesztő energiákkal 
kezdődött a falu mellett egy kohó és a hirtelen támadt mun-
kaerőigény elszállásolásához szükséges lakótelep, egy új vá-
ros építése. Ma erről már nem sok szó esik. Ám itt van a 
város és  az ország talán legrégebben változatlan kiállítása, 
amely ezt a gigantikus építke-
zést bemutatja. 

Én még a megjelenített kor-
szakban szocializálódtam, és 
nagyon tanulságos volt most 
már egészen más fejjel, egy 
egészen más történelmi hely-
zetben, rég felszabadulva az 
ideológiai prés alól, látni a 
kor megannyi mementóját. 
Számomra ez a kiállítás így 
megadta a szórakozva tanu-
lás élményét, miközben mé-
lyebben értettem meg a múl-
tat és a jelent.

Amikor 1976-ban (már új sze-
lek közepette) a kiállítást tervez-
ték, az ideológiai elvárás az volt, 
hogy a munkásmozgalmi rész 
alapterülete ne legyen kisebb, 
mint az őskor óta lakott terület 
korábbi történetét bemutató 
rész. Ez meg is valósult, pedig 
lett volna mivel dicsekedni a ko-
rábbi korokból is. 2003-ban az 
őskori részt teljesen, a római ko-
ri részt részlegesen felújították, 
most láthatjuk, hogy rengeteg 
korábbi anyag gyűlt össze a mú-
zeumban. Túlzsúfolt vitrinek 
ontják elénk a tárgyakat, és egy-
egy rekonstrukció is megjele-
nik, melynek segítségével a tö-

VA L A M I  Ú J  D U N A Ú J V Á R O S B A N

AZ INTERCISA MÚZEUMBAN

redékek eredeti alakját, funkcióját is megérthetjük. Ilyenek a 
kőbalták, melyekbe új nyelet faragtak, az öltözék darabjai, 
ékszerek vagy egy szövőszék. Nagyon nívós tárgyegyüttes 
került itt bemutatásra, és akit a régészet jobban érdekel, a 
múzeum földszintjén nemrégiben megnyitott látványraktár-
ban rengeteg cseréptöredéket és egyes rekonstrukciókat is 
megnézhet, iskolai csoportok pedig kézbe is vehetnek lelete-
ket a foglalkozások keretében.

A régészeti bemutatás nagyon hamar csap át a XX. század 
első felének kommunista mozgalmát bemutató részbe. Egy-
egy kora újkori évszázadot egy-egy vitrin képvisel. A XIX. 
századból hagyományos paraszti szoba berendezését nézhet-
jük meg, a XX. század első fele pedig már a „kommunista 

moz galom” kategóriája alá so-
rolt eseményekből mutat ízelí-
tőt. Onnan aztán lelassul a tör-
ténet, és részletesebb bemutatást 
kapunk a II. világháborút köve-
tő évekből.

Maga a nagy építkezés 1950 
májusában kezdődött, 300 fővel, 
és 1951 novemberére már 18 ez-
ren voltak. A hatalom manipu-
lált, megtévesztő kommunikáci-
óját leplezhetjük le az építkezésen 
dolgozók számának növekedését 
bemutató oszlopgrafikonon. Az 
egyenletes távolságra elhelyezett 
oszlopok egyáltalán nem egyen-
letes időközökben történt válto-
zásokat mutatnak: 1950. május 
közepe, május 21., november 21., 
december 31., 1951 január 17. és 
november 10. dátumok szerepel-
nek. Így lehetett lendületes, ex-
ponenciális növekedést mutatni. 
Apró csalások, kozmetikázások 
is félrevezethetik a figyelmetlen 
embereket, megalapozott opti-
mizmus helyett buta hurrá-opti-
mizmushoz vezetnek. A tudo-
mányos igényű kommunikáció 
ilyet nem enged meg.

Sem a nagy munkaerő-szük-
séglet kielégítésére, sem az építés-
hez szükséges anyagok és eszkö-

Ez az intézmény tulajdonképpen a múzeum múzeuma. Minden gimnazistát elvinnék ide, aki az önkény-

uralomról	és	a	személyi	kultuszról	tanul	történelembWl,	aki	az	agitációról,	propagandáról	tanul	vala-

milyen	kommunikációs	tantárgy	keretében,	aki	az	ötvenes	évek	történelmét	 tanulja.	És	 jó	szívvel	
ajánlom	minden	középkorú	és	annál	 idWsebb	Olvasónak,	annak	 is,	aki	nosztalgiázni,	annak	 is,	aki	

szörnyülködni fog majd talán.

A Rákosi elvtársnak küldött vaskos „levél”
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dobozokat, szobrokat, tálakat, étkészleteket, régészeti ritkasá-
gokat, például egy 2700 éves korinthoszi sisakot (amiért egy 
pár lipicai lovat kapott viszonzásul a görög királyi pár). Tavaly 
elmulasztotta a múzeum, hogy kapcsolatot építsen az első 
emeleten lévő történeti bemutatóval. Meg lehetett volna em-
líteni a kontrasztot a politikai elit szintjén jelentkező fényűzés 
és a Tito miatt ide került ipari létesítményt építők nyomora 

között. Idei egyik időszaki kiállításukat is benevezték az 
Év kiállítása pályázatra. A tűzoltók védőszentje, Szent 
Flórián kultuszát bemutató anyag már szerves egy-
ségben használta az épület két szintjét. (Azért a múlt 

idő, mert ez a kiállítás is már bezárt, hogy átadja 
helyét az újabbaknak.) A földszinttől indulva ké-
pek és a lépcsőkre ragasztott jelzések vezettek a 
második emeletre, érintve a munkásmozgalmi 
kiállítást. A Katasztrófavédelmi Múzeum gaz-
dag tárgyi anyagot bemutató vendégkiállítá-
sát a dunaújvárosi hőskor tűzoltó emlékeinek 
bemutatásával egészítették ki (köztük a tábla: 
„A dolgozó nép ellensége az, aki nem tartja be a tűz-

védelmi szabályokat!”).  Kisgyerekeknek bádog 
tűzoltóautók, legóból épített tűzoltójelenetek, fel-

nőtteknek pedig a ruhafogasokra akasztott mun-
karuhák, egyenruhák vezették be a tárlatot. Ilyen 
felvezetés emberközelbe hozza a kiállítások néha a 
mindennapi életünktől távol eső témáit is.

Nagy „pörgés” van ebben a múzeumban, az 
idén megjelent első Évkönyv tanúsága szerint 
sokféle érdeklődést és ízlést céloznak meg a 
munkatársak. Érdemes a honlapon tájékozódni, 
esetleg valamilyen egyéb esemény vagy kiállítás 
meglátogatásával összekapcsolva ennek a még 
mindig meghatározó szocialista történelmi kor-
szaknak mementóját, ezt az elavult, de közben 

már kultúrtörténeti értékké vált kiállítást is meg-
nézni. 
A múltat nem lehet végképp eltörölni. De segíthet, ha 
megértjük, feldolgozzuk és helyére tesszük mindazt, 
ami történt, tanulva belőle, és okosan használva a ta-
nultakat. Mi volna nagyobb hivatása egy történeti 

múzeumnak, mint ennek lehetővé tétele?
VÁSÁRHELYI TAMÁS

zök biztosítására nem volt berendezkedve az 
ország, és a vasút sem épült meg még, hogy 
mindezt oda lehessen szállítani. Ez valóban he-
roikus munka volt, még vakolókanalat megra-
gadó büszke nőket is látunk egy képen a „Női 
építkezés” tábla alatt. Szívszorító szobabelső 
érzékelteti a munkások körülményeit az 
ideiglenes szállásokon: vaságy matraccal, 
durva pokróccal, kecskelábú asztal ülőal-
kalmatossággal, kanna, amiben a vizet be 
lehet hozni – valahonnan. Ezt a sivárságot 
kul túr prog ra mok ellensúlyozták, például a 
pártbizottság ünnepi műsora Rákosi Mátyás 
élete címmel, 1952. február 28-án este 7 órakor. 
A munkásszállás falán a filmplakát az Én és a 
nagyapám című ifjúsági filmszatírát ajánlja, 
amely egy épülő szocialista városban játszódik 
– ez a kiállítás egyik nagy gegje.

Számtalan dokumentum, fotó, plakát, zászló idézi fel a kor 
agitatív propagandáját. Hatásos darab a martinász – rész ben 
bar kács mód sze rek kel hő- szigetelővé tett – egyenruhá-
ja. A kiállítás és a múzeum 
egyik ikonikus tárgya egy 
hatalmas, vörös könyv, a Du-
nai Vasmű dolgozóinak levele 
Rákosihoz. Drága Rákosi elv-
társ! – kezdődik a levél, mely-
ben 24 ezer aláíró arra kéri, hogy 
a város felvehesse Sztálin elvtárs 
nevét. 1951. november 7-én (ami-
kor az első csapolás történt) vette fel 
Dunapentele a Sztálinváros nevet. 
Ott van egy plakát, mely szerint 1953. 
január 16-án a Sztálinvárosi dolgozó-
kat (így, véletlenül sem kisbetűvel írva) 
hívják békenagygyűlésre.  

Aztán történt valami, és két héttel ké-
sőbb (1953. január 31.) kelt, megsárgult 
leirat tudósít arról, hogy az M.148/1953 
sz. miniszteri utasítás alapján, azonnali ha-
tállyal, a „Sztálinvárosi Mélyépítő Vállalat elne-
vezése a jövőben: 33/1. sz. Üzemi Mélyépítő Válla-
lat. A Sztálinvárosi Vízműépítő Vállalat elnevezése 
a jövőben: 33/2. sz. Vízműépítő Vállalat” és így to-
vább. Sztálin még élt, és áprilisi halála sem járt a 
hivatalos tiszteletének eltörlésével. A város neve 
csak 1961-ben változott Dunaújvárosra.

Látjuk a plakátot, amely az ifjakat 1956-ban fegy-
verbe szólította, majd a fegyverek leadását elrendelő 
parancsot, egy munkásőr egyenruhás figurájával 
nyomatékosítva. A gulyáskommunizmus idejét vörös 
kárpittal bevont csőbútor szobabelső érzékelteti, a hős-
kornak lassan vége szakad. Olyannyira, hogy ma a 
lépcsőházból ráláthatunk a hátsó kapualjban eldugott, 
eredetileg főtéri Lenin szoborra is.

Tavaly ez a múzeum többek között „visszacsa-
tolt Mohácshoz”. A Tito elnöknek adományo-
zott királyi ajándékok szerb vendégkiállítását 
mutatta be második emeleti időszaki kiállítási terében. Dísz-
telen vitrinekben lehetett megcsodálni az ékszereket, ékszer-

Kohász  

az 1950-es  

évekbQl

Munkásszálláson (GÓZON ÁKOS FELVÉTELEI)
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vén jönnek létre. A csontbontó sej-
tek aktiválódásukkor szorosan kita-
padnak a csontfelszínhez Įvȕ3-
integrinmolekulák segítségével. Az 
oszteoklasztok által lezárt részt 
Howship-lacunának nevezzük, itt 
jön létre a reszorpció. Az elkülönített 
lacuna felé néző membránrész az 
apikális, a sejt átellenes pólusa felé 
tekintő pedig a ba zo la te rá lis 
membrán. A két membránszakasz 
eltérő funkciót lát el, emiatt ne-
vezzük az érett, aktiválódott 
oszteoklasztokat polarizált sejtek-
nek. A reszorpciós üreg megfelelő 
zárásához egy intracelluláris ak-
tin-gyűrű is hozzájárul, így meg-

előzvén a bontás során felszabadu-
ló anyagok kijutását az extracelluláris 
térbe. Az oszteoklasztok karbo an-
hid ráz enzimjeik és H+-pumpáik se-
gítségével protonokat, ioncsatornáik 
segítségével kloridionokat bocsáta-
nak a Howship-lacunába, így ösz-
szességében a savas pH kialakításá-
val megteremtik a csont szervetlen 
és szerves összetevőinek bontásához 
szükséges körülményeket. A felsza-
baduló szerves anyagokat az 
oszteoklasztok kiválasztott fehérje-
bontó enzimjeik (katepszin K, mát-
rix metalloproteázok, tartarát-re-
zisztens acidotikus foszfatáz) segítsé-
gével emésztik, majd a nem teljesen 

VÁZRENDSZERI 
PROBLÉMÁK

A csont vagy latin nevén os a 
legkeményebb szövetünk, 
amely hidroxiapatit-kris-

tá lyok ból, nyomelemekből (Mg, 
Zn, Na, F), ionokból (foszfát, bi-
karbonát, citrát), fehérjékből (kol-
lagén, oszteokalcin stb.), proteo-
gli ká nok ból felépülő extracelluláris 
mátrixból és csontsejtekből áll. 
Csontjaink nemcsak gyermekko-
runkban változnak, hanem a rájuk 
rótt mechanikai terhelés, valamint 
hormonális és immunológiai sza-
bályozás hatására folyamatosan 
formálódnak életünk során, ezt a 
jelenséget re mo delingnek 
nevezzük. A csontszövet 
képzéséért az oszteo blasztok 
felelősek, amelyek ha körbe-
falazzák magukat csonttal, 
oszteocitákká alakulnak és mecha-
no szen zor ként működnek tovább. 
A sérült, elhasználódott csontszö-
vet elbontásáért az oszteoklasztok 
vagy más néven a csontfalósejtek 
felelősek. A csontfalósejt név egye-
sekben talán ellenérzéseket válthat 
ki, ám e sejtjeink működése elen-
gedhetetlen a megfelelő csontszer-
kezet kialakításában, szervezetünk 
kalcium- és foszfátanyagcseréjé-
ben, valamint az immunsejtekkel 
is szoros kapcsolatban állnak. 

Falósejtek
Az oszteoklasztok specializált sok-
magvú makrofágok, amelyek több 
haematopoetikus eredetű egy mag vú 
csontfalósejt-előalak összeolvadása ré-

Csontszövetünk	amellett,	 hogy	 testtömegünk	körülbelül	 20	 százalékát	 kitevW	ásványianyag-
raktárunk és a mozgás passzív szerve, egy biológiailag is rendkívül aktív, megújulni képes 

szövet. Maximális csonttömegünket a húszas éveink közepére érjük el, ám csontszövetünk tíz 

százaléka	 ezután	 is	 évente	 kicserélWdik.	 A	 csont	 egészséges	 fel-	 és	 átépülését	 akadályozó	
genetikai	és	környezeti	tényezWk	hatására	abnormális,	törékeny	és	fájdalmas	deformitásokkal	

járó csontozat jön létre. 

Csontfalósejt 

munka közben
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kezetű csontszövet 
jön létre, ami miatt a 
„márványcsont-be-
tegség” névvel is 
szokták illetni e kór-
képet. Az oszteo pet-
rózisnak négy klini-
kai formája létezik: 
két autoszomális re-
cesszíven öröklődő, 
már egészen fiatal-
korban panaszokat 
okozó és két domi-
nánsan öröklődő, 
enyhébb tünetekkel 

járó, felnőttkorban 
manifesztálódó típu-
sa fordul elő. A főleg 
Közel-Keleten és 
Észak-Afrikában jelen lévő, már 
gyermekkorban tünetekkel járó tí-
pusban a túlzott csontképzés miatt a 
velőűr beszűkült, nincs elég hely a 
csontvelőnek, minek következtében 
károsodott a vérsejtek képzése, ezért 
súlyos vérszegénység, lép- és máj-
megnagyobbodás, illetve az immun-

lebontott molekulákat a csont-
falósejtek bekebelezik, sejten belül 
degradálják és a bazolaterális memb-
ránrészen exocitálják. A bontásra 
kerülő anyagok így anélkül keresz-
tüljutnak a sejteken, hogy a környe-
zetbe sósav szivárogna ki. Feladatuk 
végeztével az oszteo klasztok prog-
ramozott sejthalállal halnak el. 

A csontfalósejtek képződése és ak-
tiválódása egy szigorúan szabályo-
zott folyamat, amelyben fontos sze-
repet tölt be az oszteo klaszt-előalakok 
felszínén jelenlévő RANK (receptor 
activator of nuclear factor kappa B) 
nevű receptor. Szintén fontos szerepe 
van a RANK oszteoblasztok és im-
munsejtek által kiválasztott vagy 
membránkötött ligandjának; vala-
mint a RANKL hatásait semlegesí-
tő, ugyancsak az oszteoblasztok által 
termelt oszteoprotegerinnek; a fe-
hérvérsejtek és kötőszöveti sejtek 
által termelt szolúbilis anyagoknak 
(makro fág ko ló nia-stimuláló faktor, 
interleukinek, tumor nekrózis faktor 
stb.) és számos hormonnak (D-vita-
min, kal ci to nin, ösztrogének, parat-
hormon) is. Amennyiben ez az össze-
tett szabályozás meghibásodik, nem 
megfelelő számú és/vagy hibás mű-
ködésű oszteoklaszt jöhet létre. A 
fokozott képződéssel, így felgyor-
sult csontvesztéssel járó kórképre jó 
példa a metabolikus, hormonális és 
immunológiai okokra visszavezethe-
tő csontritkulás, amely Földünk la-
kosságának körülbelül a 10 százalékát 
érinti. Az oszteoklasztok csökkent 
számával, valamint mutáció következ-
tében azok alul- vagy túlműködésével 
társuló megbetegedések ritkábban for-
dulnak elő, ám sokszor szembeötlő de-
formitásokkal járnak. Írásunkban ez 
utóbbi kórképeket tekintjük át.

Márványcsont-betegség
Oszteopetrózisban az oszteoklasztok 
működése több ponton károsodhat: 
a sejtek csontfelszínhez tapadása 
nem megfelelő az integrinmolekulák 
hibája miatt; a membránpolarizáció 
nem alakul ki; a karboanhidráz 
enzim, a protonpumpa és a klorid-
ion-csatorna hibájából nem tud a 
csontbontáshoz szükséges savas pH 
létrejönni. Emiatt a normálisnál 
tömegesebb, ám rendellenes szer-

rendszer nem kielégítő működése mi-
att fertőzések léphetnek fel. A beszű-
kült csontos csatornák a bennük 
haladó ereket, idegeket összenyom-
ják, emiatt például a látóideg sor-
vadása, majd vakság alakulhat ki. 
Az oszteo pet ró zis nak ennél a 
rosszindulatú, gyakran fiatalkor-
ban halálhoz vezető formájánál 
van egy másik, valamivel jobb élet-
kilátásokkal járó, szintén gyermek-

korban jelentkező típusa, 
amelyben a velőűr nem szű-
kül be annyira, hogy ellehe-
tetlenítse a vérképzést, de a 

vesék működése zavart szenved, és 
az agyban meszesedések alakulnak 
ki, ami mentális retardációhoz ve-
zethet. A felnőtt korban kezdődő 
osz teo  petrózisok csontfájdalom-
mal, visszatérő patológiás törések-
kel és az agyidegek nyomási tüne-
teivel járnak együtt. Az első típus-
ban főleg a koponya, a második-
ban főleg a gerinc érintett. Ez 
utóbbi típust szokták Albers-
Schönberg-be teg ség névvel is illet-
ni a kórképet leíró német radioló-
gus után. A márványcsont-beteg-
ség szerencsére ritka, a gyermek-
kori formák 200 000 emberből 1 
személyben alakulnak ki, míg a 
felnőttkori típusok előfordulási 
gyakorisága 5,5:100 000.

Abnormálisan vastag koponya 

oszteopetrózisban

Henri de Tolouse-

Lautrec
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Tömöttcsontúság
Piknodizosztózisban – ami magya-
rul tömöttcsontúságot jelent – az 
oszteoklasztok száma magas, a sej-
tek polarizáltak, képesek bontani a 
csontszövet szervetlen állományát, 
ám a fehérjéket nem. A kollagén a 
mikroszkóppal jól megfigyelhető 
intracelluláris zárvá-
nyokban, a csontfa-
lósejtekben halmo-
zódik fel. A kórképet 
az oszteoklasztok és 
az ízületi kötőszöveti 
sejtek katepszin K 
nevű fehérjebontó en-
zimjének auto szo má lis 
recesszív módon örök-
lődő, funkcióvesztéses 
mutációja okozza. A 
pik no di z osztózisban 
szenvedő egyénekre 
jellemző az alacsony 
(körülbelül 140–150 
centiméteres) testma-
gasság, az aránytala-
nul nagy agykoponya 
nem záródó kutacsok-
kal, a normálisnál ke-
vesebb fog, az alulfej-
lett állkapocs és kulcscsont, valamint a 
végtagi deformitások. 

Toulose-Lautrec-
 szindróma

Csont jaik az abnormális szerkezet mi-
att igen törékenyek, ugyanakkor ne-
hezen regenerálódnak. A kórképet 
szokták Tolouse-Lautrec-szind ró ma-
ként is emlegetni a híres posztimp-
resszionista festő után. Lautrec szülei 
elsőfokú unokatestvérként alapítot-
tak családot, és heterozigóta hordozói 
voltak a betegségnek, amely gyerme-
küknél manifesztálódott. A művész 
végtagjai aránytalanul rövidek és 
tömpék voltak, valamint orvosi ta-
nácsra kalapot hordott, hogy védje 
nyitott kutacsai miatt abnormálisan 
nagy koponyáját, és szakállat viselt, 
hogy ellensúlyozza kicsi állát. Eddig 
körülbelül 150 pik no diz osztózisos 
esetről számol be a szakirodalom, 
de így is érdemes volt a betegség 
genetikai hátterét feltárni, mivel a 
katepszin K csontbontásban betöltött 
szerepének megismerésével katepszin 
K gátló molekulát hoztak létre, ami a 

népbetegségnek számító csontritkulás 
és a tumoros csontáttétek gyógyításá-
ban kaphat fontos szerepet.

A Paget-kór
A csontok Paget-kórjára (nem összeke-
verendő az emlőbimbó Paget-
kórjával, amely a kültakaró rákos 

megbetegedése előtti ál lapota) – 
avagy latin nevén az osteitis 
deformansra – az oszteoklasztok 
emelkedett száma és a normális-
nál fokozottabb csontbontás jel-
lemző. A kóros folyamattal az 
oszteoblasztok ugyan igyekez-
nek lépést tartani, de nem tudnak 
megfelelő minőségű csontszövetet 
termelni, minek kö vetkeztében el-
torzult csontok jönnek létre. A 
csontfalósejtek mikroszkópos vizs-
gálatával a sejtekben zárványok fi-
gyelhetők meg, amelyek hasonlók 
a vírusfertőzés után fellépő elvál-
tozásokhoz, de a fertőzéses erede-
tet eddig nem sikerült bizonyíta-
ni. A Paget-kór – ellentétben az 
oszteopetrózissal és a piknodizosz-
tózissal – nem egy tisztázott eredetű 
kórkép, kialakulásában mind gene-
tikai, mind környezeti tényezők-
nek szerepe lehet. Sir James Paget 
1876-ban írta le ezt a középkorúak-
nál kialakuló, csontfájdalommal, a 
koponya megvastagodásával, a 

hosszú csövescsontok elgörbülésé-
vel, az ízületek deformálódásával 
járó betegséget. Feljegyzései nap-
jainkig hasznosnak bizonyultak, 
ám mint azóta kiderült, az érintet-
tek harmada panaszmentes lehet; 
az esetükben véletlen leletként de-
rül ki a kór. A kórkép komplikáci-

ói közé tartozik a 
süketség, vakság, 
gyakori csonttöré-
sek és a csontrák. 
A Paget-kór a má-
sodik leggyakoribb 
csontbetegség a csont-
ritkulás után, előfor-
dulása Nyugat- Euró-
pában 40 éves kor fe-
lett 1–2 százalék. Az 
osteitis deformans 
nem a modern idők 
betegsége, feltételez-
hetően az izlandi 
sagák egyik kiemel-
kedő alakja, Egil 
Skalla gríms son vi-
king harcos és költő 
is Paget-kórban szen-
vedett. Egil diagnó-
zisát a fennmaradt 

költeményeiben részletezett tünetei: a 
nagy, nehéz, másokban félelmet keltő 
feje, öregkori vaksága, állandóan hi-
deg lábai és a sagában leírt, baltával 
szétvághatatlan koponyája alapján 
állították fel. 

Nevében az említett kórképet idé-
zi, de már a gyermekkorban kez-
dődik és súlyosabb lefolyású a 
juvenilis Paget-kór. Az oszteo klasz-
toknak a RANK-receptoron ke-
resztüli intra celluláris jelátviteli 
útja károsodott ebben az esetben. 
A betegség autoszomális recesszí-
ven öröklődik és rendkívül ritka.

Az oszteoklasztok genetikai 
meghibásodása kapcsán kialakuló 
kórképeknek még nincs oki terá-
piája, egyes esetekben a csontrit-
kulásra adott készítmények hatá-
sosak lehetnek. A jövőben elképzel-
hető, hogy génterápiás eszközökkel 
gyógyíthatóvá válnak a cikkünk-
ben említett megbetegedések.

MARTON NIKOLETT
KOVÁCS ORSOLYA TÜNDE 

BARICZA ESZTER
KIRÁLYHIDI PANNA

 Egil Skallagrímsson és koponyája, 

ahogy feltételezetten kinézett
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Friedrich 1879-ben született 
egy bécsi középosztálybeli zsi-
dó polgárcsaládban. Már ka-

maszkorában élénk érdeklődést mu-
tatott a közélet iránt, ám törékeny 
egészségügyi állapotára való tekin-
tettel apja igyekezett távol tartani őt 
a politikától. A tanulásra koncent-
rált, és 1902-ben Zürichben mate-
matikából és elméleti fizikából is 
doktori címet szerzett. Az egyetemi 
tanári állás azonban túl eseményte-
lennek bizonyult a számára, ezért 
1911-ben visszaköltözött Bécsbe, és 
az osztrák szociáldemokraták színei-
ben politikai karrierbe kezdett. 

Három évvel később egy szerb na-
cionalista csoport Szarajevóban me-
rényletet követett el Ferenc Ferdi-
nánd osztrák trónörökös ellen, 
amellyel ürügyet szolgáltattak arra, 
hogy a Monarchia hadat üzenjen 
Szerbiának. Adler hiába próbálta 
meggyőzni pártját, hogy ne támo-
gassák a kormánynak ezt a lépését, 

az általános felháborodás közepette 
a közvélemény túlnyomó többsége a 
katonai retorzió mellett foglalt ál-
lást. Így volt ezzel maga a miniszter-
elnök, Karl von Stürgkh gróf is. 

A hatalmas földbirtokokkal rendel-
kező arisztokrata családban született, 
ultrakonzervatív politikus 1891-ben 
lett a Birodalmi Tanács tagja. Ferenc 
József császár 1909-ben oktatási mi-
niszterré, majd 1911-ben osztrák mi-
niszterelnökké nevezte ki. Stürgkh 
komoly politikai csatározásokat kö-
vetően 1914 márciusában felfüggesz-
tette az osztrák Birodalmi Tanács 
működését, és attól kezdve szükség-
rendeletek segítségével kormányzott. 
Az I. világháborús katonai vereségek 
azonban egyre népszerűtlenebbé tet-
ték a lakosság körében, ezért 1916 
őszén kénytelen volt betiltani minden-
féle háborúellenes megmozdulást. 

Friedrich Adler ezt követően min-
den hitét elveszítette abban, hogy a 
kormányzat önkényuralmának bé-

kés eszközökkel véget lehet vetni. 
Ezért sokkal radikálisabb tettel akarta 
felhívni a közvélemény figyelmét a 
tarthatatlan állapotokra. Úgy dön-
tött, hogy saját kezűleg végez a mi-
niszterelnökkel, aki számára  a hábo-
rú és az elnyomás politikáját testesí-
tette meg, és aki szerinte inkább meg-
érdemelte a halált, mint a szerencsétlen 
katonák a lövészárkokban. 

Vadászlesen
1916. október 21-én Adler szokatla-
nul hűvös őszi napra ébredt. Szertar-
tásosan megborotválkozott, majd a 
szekrényből kiválasztotta legelegán-
sabb öltönyét. Aztán zsebre dugta 
félautomata Browning pisztolyát, 
amelyet még 1915 áprilisában vásá-
rolt Svájcban. Délelőtt besétált a 
párttitkárságra, hogy elrendezzen 
néhány fontos ügyet, és még édes-
anyját is felhívta, hogy aznap ne 
várják a szokásos szombati ebédre. 
Aztán felszállt egy villamosra, és 

A  K A R L  VO N  S T Ü R G K H - G Y I L KO S S Á G

1916	 egyik	 Wszi	 napján	 a	 37	 éves	 politikus,	
Friedrich	Adler	feldúltan	viharzott	el	az	osztrák	
szociáldemokraták	 pártértekezletérWl.	 Nehéz	
szívvel	vette	tudomásul,	hogy	a	pártján	belül	tel-

jesen	magára	maradt	radikális	pacifista	elképzeléseivel.	Még	
saját	édesapja,	a	párt	elnöke,	Victor	Adler	sem	állt	ki	mellette.

BÉCSI 
BROWNING	KERINGV

Friedrich Adler, 

a merénylQ
A merénylet

Karl von Stürgkh, 

az áldozat
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pincértől, hogy melyikük is a minisz-
terelnök, mire a felszolgáló készsége-
sen, de diszkréten megmutatta neki. 
Ebédjét már elköltötte, csak a megfe-
lelő pillanatra várt, hogy szörnyű ter-
vét végrehajthassa. Ám mielőtt csele-
kedhetett volna, a szomszédos asztal-
nál hirtelen egy középkorú hölgy és a 
kísérője foglaltak helyet. Ezért Adler 
– attól való félelmében, hogy a minisz-
terelnöknek szánt golyó az ártatlan 
asszonyt találja el – egyelőre nyugton 

maradt. Szerencsére az idegenek csak 
néhány percet töltöttek az étteremben. 
Ekkor már Stürgkh-ék is szemmel lát-
hatóan távozni készültek. 

Lövések	az	étteremben
Adler felállt, rövidlátó szemeivel hu-
nyorogva megkerült két üresen álló 
asztalt, s a gyanútlan társasághoz lép-
ve, hirtelen előrántotta fegyverét. 
Egyenesen Stürgkh fejét vette célba, 
és anélkül, hogy egyetlen szót is szólt 
volna, meghúzta a ravaszt. A közvet-
len közelről leadott lövés azonban célt 
tévesztett, mire a miniszterelnök 
döbbenten fordult támadója felé. Ezt 
két újabb csattanás követte, és a me-
rénylő ezúttal már nem hibázott. Ál-
dozata a földre zuhant, arcát és ruhá-
ját elöntötte a vér. 

egészen a Neuer Marktig utazott. 
Pontban fél kettőkor nyitott be a 
rendkívül előkelő Meissl und Schadn 
Szállodába. Nyugodt léptekkel ment 
fel a lépcsőn az első emeleten kiala-
kított étterembe, majd leült egy fél-
reeső asztalhoz, és ebédet rendelt 
magának. Sem külsejével, sem visel-
kedésével nem keltett feltűnést. 

Annál inkább a nem sokkal később 
érkező háromfős társaság. A pincérek 
mélyen meghajoltak Karl von 

Stürgkh gróf és kísérete előtt, hiszen 
a miniszterelnök törzsvendégnek szá-
mított a szállodában. Barátait, Fried-
rich Toggenburg gróf tiroli helytar-
tót és Aloys von Aerenthal bárót 
megszokott asztalához invitálta, 
amely az utolsó volt a Kärtner 
Strasséra nyíló ablakok mellett. Mi-
után helyet foglaltak, a kormányfő 
elégedetten dőlt hátra a székében, 
és rágyújtott egy drága szivarra. 
Aztán intett a pincérnek, hogy már 
hozhatja is a szokásos feketét. A za-
matos füstfelhőben aztán a nagy-
politika szövevényes útvesztőiről 
beszélgettek. 

Adler, az előkelő társaságtól három 
asztalnyira, feszülten figyelte min-
den mozdulatukat. A biztonság ked-
véért még megkérdezte az egyik 

Néhány pillanatig mindenki meg-
kövülten ült az étteremben. Aztán 
Toggenburg fölugrott az asztaltól, 
és felemelte székét, hogy hozzávágja 
a merénylőhöz, aki időközben a kijá-
rat felé szaladt. Gustav Fruhmann 
főpincér azonban elgáncsolta Adlert, 
és rávetette magát. A támadó jobb 
kezét, amellyel még mindig görcsö-
sen markolta a fegyverét, erősen a 
földre szorította. Addigra már 
Aerenthal is odaért, és együttes 
erővel próbálták elvenni tőle a pisz-
tolyt, amely a dulakodás közben el-
sült, és a combján megsebesítette a 
bárót. Ekkor végre elengedték 
Adlert, aki voltaképpen nem is 
akart megszökni. Felállt, és kissé zi-
láltan, de nyugodtan közölte a kö-
rülötte állókkal, hogy tudja mit 
tett, és vállalja érte a felelősséget. 

Közben a személyzet kihívta a 
mentőket is, ám a miniszterelnökön 
már nem tudtak segíteni. Sérülései 
ugyanis olyan súlyosak voltak, 
hogy néhány perc alatt belehalt. 
Ideiglenesen egy fehér asztalterítő-
vel borították le a holttestét. Ké-
sőbb a boncolásnál derült ki, hogy 
az egyik golyó az orrtőnél hatolt be, 
és irányt változtatva távozott a tes-
téből. A második viszont a homlok-
csont közepén fúródott a fejbe, és 
megakadt a koponyában. Valószí-
nűleg mindkét lövés egyenként is 
halálos lehetett. 

ElWzetesben
A rendőrkapitányságon még aznap 
éjjel megkezdték a merénylő kihall-
gatását, aki a vallomásában részlete-
sen kifejtette, miért volt szükség er-
re a radikális cselekedetre. Legfőbb 
érve a sajtó- és a gyülekezési szabad-
ság korlátozása, valamint a parla-
ment működésének felfüggesztése 
volt. A vádlott azt is elárulta, hogy 
először Viktor von Hochenburger 
igazságügyi minisztert szemelte ki 
magának, majd Tisza István magyar 
miniszterelnököt. Ám előbbi esetben 
attól tartott, hogy nem lenne elég 
erős visszhangja a merényletnek, 
utóbbinál viszont azzal vádolhatták 
volna, hogy magyarellenes érzelmek 
vezérelték. 

Adler összesen hét hónapot töltött 
előzetes letartóztatásban a bécsi tör-
vényszéki épületben, meglehetősen 
kényelmes körülmények között. 

A Meissl und Schadn Szálloda a Neuer Markton
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Semmiben nem szenvedett hiányt, 
és még azt is megengedték neki, 
hogy napilapokat olvasson és leve-
leket írjon. A legfontosabb kérdés 
az volt, hogy a vádlott beszámítha-
tó volt-e tette elkövetésekor. Az 
orvosszakértőnek azonban nem 
volt nehéz dolga, ugyanis Adler ko-
moly ideológiai előadásra készült a 
bíróság előtt, és esze ágában sem 
állt, hogy őrültnek tettesse magát. 
Pedig nagyon is komoly volt a tét. 
A háborús helyzet miatt hasonló 
ügyekben vésztörvényszék ítélke-
zett az országban, amely gyorsított 
eljárásban, gyilkosság esetén általá-
ban halálbüntetést szabott ki az el-
követőre. Ő azonban meggyőződé-
se tudatában bátran és elszántan 
vállalta, amit a sors kiró rá. Elvei 
védelmében kész volt akár az életét 
is feláldozni. 

Addigra a háború megítélése száz-
nyolcvan fokos fordulatot vett a 
közvéleményben. Az embereknek 
ugyanis elege lett már az évek óta 
tartó értelmetlen öldöklésből, ezért 
arra az Adlerre, aki erkölcsi köteles-
ségnek tekintette, hogy megszaba-
dítsa őket a zsarnoktól, valóságos 
hősként tekintettek.

KegyelembWl	kényszermunka
A vádlottat a sajtó rendkívüli ér-
deklődése mellett, 1917. május 
18-án állították vésztörvényszék 
elé. A tárgyalóterem zsúfolásig 
megtelt érdeklődőkkel, mert min-
denki kíváncsi volt arra, hogy csap-

nak össze egymással az önkény és a 
demokrácia képviselői. Adler védő-
je rögtön a tárgyalás elején kijelen-
tette, hogy védencével együtt ezt a 
bíróságot nem tekintik illetékesnek 
az alkotmány felfüggesztése miatt. 
Ettől függetlenül készségesen vála-
szolt a feltett kérdésekre, tettét pe-
dig politikai, tehát szükségszerű 
cselekedetnek minősítette. A fő-
ügyész ugyanakkor ragaszkodott 
ahhoz az álláspontjához, hogy való-
jában hidegvérű gyilkosság történt. 
A kétnapos tárgyalás végén a vád-
lott már a búcsúbeszédében is kifej-
tette, hogy nem számít kegyelemre, 
és a várakozásnak megfelelően a 
vésztörvényszék halálra is ítélte. A 
hazai és nemzetközi, egyre hango-
sabb tiltakozás hatására azonban I. 
Károly császár kegyelemben része-
sítette a vádlottat, akinek az ítéletét 
18 év kényszermunkára változtatta. 

Adlernek azonban végül nem kel-
lett letöltenie a büntetését, ugyanis a 
háború elvesztése után az Osztrák-
Magyar Monarchiát egyszerűen elso-
dorták a forradalmi események. 1918. 
november 11-én a császár lemondott, 
és Ausztriában is kikiáltották a köz-
társaságot. A politikai változásoknak 
köszönhetően a nem köztörvényes 
foglyok amnesztiában részesültek, és 
Adler is a szabadulók között volt. Va-
lóságos népi hősként tekintettek rá, 
ezért az időközben hatalomra jutó 
kommunisták szívesen invitálták a 
soraikba. A volt rab egyike lett az 
osztrák Munkástanács vezetőinek, és 
az Osztrák Nemzeti Tanács is a tagjai 
közé választotta. Később azonban 
meghasonlott a szélsőbaloldali politi-
kai elvekkel, és önként visszavonult. 

Az 1920-as évek közepétől főleg a 
Szocialista Internacionáléban vál-
lalt tevékeny szerepet, amelynek 
több mint másfél évtizedig volt a 
főtitkára. Az Anschluss után azon-
ban politikai szerepvállalása ve-
szélybe sodorta, és a második világ-
háború kitörése után kénytelen volt 
az Egyesült Államokba emigrálni. 
1946-ban Adler végleg felhagyott a 
politizálással, és attól kezdve már 
csak írói munkásságával foglalko-
zott. Áldozatát csaknem öt évtized-
del túlélve, 1960. január 2-án halt 
meg Zürichben, a társadalom meg-
becsült tagjaként. 

HEGEDÜS PÉTER

Friedrich Adler, a köztiszteletben álló író

Nyelv és Élet

Külföldi	kivitel

A címbeli kifejezésre néhány hete fi-
gyeltem föl a rádió reggeli híreit hall-
gatva, amikor is történetesen az idei 
hagymatermesztésről volt szó. Mivel 
azon nyomban fel is jegyeztem a hal-
lottakat, idézem a bennünket érdeklő 
részt: „… külföldi kivitelre  biztosan nem 
jut idén a magyar hagymából”.

E kiragadott rész megértése aligha-
nem egyetlen hallgatónak sem oko-
zott gondot, de az, úgy vélem, töb-
büknek is feltűnt, hogy a kivitel szó 
előtt, amely a közgazdasági, illetve ke-
reskedelmi nyelvben áruk vagy szol-
gáltatások külföldi értékesítésére vo-
natkozik, ott szerepel a  külföldi  jelző 
is, noha arra semmi szükség. Minek 
ezt odabiggyeszteni, ha a kivitel úti 
célja már eleve csak külföld lehet? –  
fordulhatott meg fejükben a kérdés.

Azoknak, akik ezen fennakadtak, 
természetesen igazuk van, de szerintem 
az is kétségtelen, hogy egyszerű bakiról  
van szó.  Azt azonban érdemesnek tar-
tom hozzáfűzni az elmondottakhoz, 
hogy az olyan szókapcsolatok, ame-
lyeknek tagjai közül egy vagy több nem 
gazdagítja új fogalmi elemmel a többi 
szó jelentését, korántsem mind ördögtől 
valók. Olyannyira nem, hogy a retori-
kák már az ókorban is, de napjainkban 
is stilisztikai alakzatként kezelik őket.  
A 2008-ban megjelent Alakzatlexikon 
például József Attila „Holt vidék” cí-
mű, közismert versének következő két 
sorával érzékelteti, hogy nem szabad 
vaktában ítélkeznünk: „Kövér homály, 
zsíros, csendes, / lapos lapály, kerek, 
rendes.” Nem kétséges, hogy a lapos la-
pály  szókapcsolat pleonazmus (ez a 
szóban forgó alakzat neve), de íme, a 
költő még ezt is beemelheti művészi 
eszköztárába.

Más kérdés, hogy a pleonazmusok-
nak az a típusa, amelyet leginkább az 
alaptag előtt álló fölösleges jelző érzé-
keltet, mint például empirikus tapasz-
talat, emberi humánum, a mindenna-
pi, művészi igényektől mentes be-
szédben nem stíluserénynek, hanem 
szószaporításnak hat.                                                                                    G. L.

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Egy napkelte, egy 
napnyugta és 

közbül ebédidő. A 
tárlat vezérfonala  
nem túl feszes, in-
kább a részletekre 
hívom fel a figyel-
met. Az utcaszaka-
dék peremén fi-
nomrajzú vonaldí-
szítés, az antennák 
is átlényegülnek eb-
ben az ellenfény-
ben. A szemek több 
képen is kompozí-
ciós centrumok, ám 
más a tekintetük. A 
karvaly lába ilyen 
közelről, mint egy 
csirkéé, de a kar-
mok! ... Karmosan 
szorítja az ebédjét a 
hernyó, mit sem tö-
rődve népes asztal-
társaságával. Keres-
gélhetjük tovább a 
képeken az eddig 
nem látott eleme-
ket, figyelmünkbe 
ajánlom a beküldők 
neveit is, egyikük 
sem szerepelt még 
galériánkban.

H. J.

2

2. Horváth András (Székesfehérvár, horvath99andras@gmail.com) – Gy_r_zött – Egyik délután 
madárgy_r_zésen voltam a Dinnyési-fertQn. Már ment le a nap, mi, látogatók is indultunk hazafelé, mikor egy 

fiatal karvaly akadt a madárfogó hálóba a madarászok legnagyobb örömére. Azt mondták, ritka vendég arrafelé, 
de a jövevényt csak a mérés, a gy_r_zés és néhány fotó erejéig marasztaltuk.

1

1. Csermely Anna (Budapest, drcsermelyanna@gmail.com) – Pesti napkelte – Az emeletes házak között ritkán látott hajnali sugarakat 
csodálhattunk néhány percig.
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3

4

5. Jaksa Gáspár (nnyilhegy@freemail.hu) – 
Meghitt percek – Július

2-án Tömörkényen voltam a Lovasnapon. 
Felt_nt egy fiatal (ismeretlen) lány és a 
lova, amint meghitt kettesben pihentek. 
Kérdésemre, hogy lefényképezhetem-e, 

készséggel be akart állni a fotóhoz. Mondtam, 
ne tegyen semmit, úgy jó, ahogy vannak

6. Baranyi Anita (czimmer.anita@gmail.com) 

Vízisikló vs béka – A küzdelem Balaton-
felvidéki kertünkben történt

3-4. Sponga Tamás (Táborfalva, stom@hernad.hu) – Ebéd – Szenvedélyes 
fotós vagyok, ezeket a képeket akkor készítettem, 

amikor két fiammal virágot szedtünk a nagymama születésnapjára

5

6

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
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Tilki Csaba feladványa

Egészítse ki az alábbi szavakat úgy, hogy újra 
értelmes szavakat kapjon! Az azonos szín_ téglalapok 

azonos bet_ket jelölnek.

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Melyik bejáraton kell belépnünk a labirintusba ahhoz, 
hogy mindegyik helyiség pontosan egyszeri érintésével 

távozhassunk a kijáraton?

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	fejtörWk	
megoldásai

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás:  E
(A nagy háromszögek azonos részein álló bet_ket összeolvasva 

országneveket kapunk: Benin, Japán, India + Chile.)

2.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: 5

Két sor halpikkely igyekszik az ábrák bal alsó csúcsából 
a jobb felsQ felé, rá válaszul két, egymással párhuzamos átlós 

egyenes törekszik az ellenkezQ irányba, lefelé.
 A két-két alakzat felváltva mozdul el.

3.	fejtörW – Maksa Marietta feladványa

Megoldás:

(Az összeadás a bet_vel leírt számok karaktereire vonatkozik.)

FejtörW	 rovatunk	 feladványai	 Olvasóink	 általá-
nos	feladatmegoldó	képességét	teszik	próbára.	
A	 kérdések	 tetszWleges	 sorrendben	 oldhatók	
meg,	nem	épülnek	egymásra,	mindegyik	más	és	
más	 készség	 fejlesztésére	 vagy	 tesztelésére	
alkalmas.	A	helyes	megoldásokat	jövW	heti	szá-
munkban	közöljük.	Jó	töprengést,	briliáns	ötle-
teket,	eredményes	gondolkodást	kívánunk!

Válasszon a bet_vel jelzett lehetQségek közül! 
Melyik illik a kérdQjel helyére?



A környezetvédelem jó játék

A háztartások energiafogyasztásá-
nak észszerűsítése az egyik legfon-
tosabb környezetvédelmi feladat, 
mert ha sikerül elérni, hogy az em-
berek otthonaikban a jelenleginél 
takarékosabban és hatékonyabban 
használják például az elektromos 
áramot, akkor ezzel jelentősen le-
hetne csökkenteni a szén-dioxid-
kibocsátást. A megoldás egyik fele 
természetesen a technológiai hala-
dásban, a kisebb fogyasztású készü-
lékek kifejlesztésében rejlik, ám 
másfelől az is döntő, hogy az embe-
rek hogyan használják a rendelke-
zésükre álló berendezéseket. Az 
észszerűbb energiafogyasztást célzó 
felvilágosítással az egyik leggyako-
ribb gond az, hogy az ilyen jellegű információ általá-
ban nem hat túlzottan érdekesnek, az emberek nem 
nagyon figyelnek rá.

Erre keresett újszerű megoldást az USA-beli Stan-
ford Egyetem négy kutatója, Byron Reeves, James J. 
Cummings, James K. Scarborough és Leo Yeykelis. Amint 
az Environment and Behavior című folyóiratban meg-
jelent cikkükből megtudhatjuk, a kutatók arra gon-
doltak, hogy a számítógépes játékok óriási népszerű-
ségét talán fel lehetne használni arra, hogy minél töb-
beknek megtanítsák az energiatakarékos magatartás 
alapjait. Ezért Reeves és munkatársai profi számító-
gépes játéktervezőkkel kidolgoztatták a Power House 
(Erőmű) nevű játékot, amely – grafikáját és minden 
egyéb jellemzőjét tekintve – megfelelt a piacon levő 
népszerű játékok színvonalának. A Power House lé-
nyege, hogy egy háromszintes ház 12 szobájában kell 
követni az ott élő négyfős család tagjait, akik a leg-
különfélébb, energiát fogyasztó berendezéseket hasz-
nálják. A játékosoknak kattintással ki és be kell kap-
csolniuk a lámpákat, a mosogépet, számítógépeket és 
minden egyéb készüléket, amelyet a lakók használni 
akarnak. A játék első szintjén csak egy családtag jár-
kál szobáról szobára, majd egyre többen kapcsolód-
nak be, így a játék fokozatosan nehezedik. A cél az, 
hogy minden berendezés csak addig fogyasszon ener-
giát, ameddig szükséges. A Power House voltakép-
pen ügyességi játék, melyben sokfelé kell figyelni és 
minél gyorsabban kell reagálni az új helyzetekre.

Reeves és munkatársai egy laboratóriumi kísérlet so-
rán 40 személyt arra kértek, hogy fél órán át játsszanak 
egy számítógépes játékkal – ez vagy a Power House 
volt, vagy egy hasonló elven futó, de egészen más tema-
tikájú játék. A kísérlet vezetője minden esetben 15 perc 
elteltével bement a játékoshoz, aki egyedül volt egy szo-
bában, és azt mondta, hogy neki sajnos most el kell men-
nie. Arra kérte a játékost, ha majd végez, zárja be maga 
után a szobát. A helyiségben öt áramot fogyasztó készü-
lék volt bekapcsolva, négy lámpa és a számítógép. Miu-
tán a résztvevő elment, a kutatók megnézték, ki hány 
berendezést kapcsolt ki távozáskor. Akik a Power 
House-szal játszottak, átlagban 2,55 készüléket kapcsol-
tak ki maguk után, a többiek viszont mindössze 0,55-öt!

Egy másik kísérletben Reeves és munkatársai ötven-
egy, 18 és 55 év közötti személyt arra kértek, teszteljék 
otthon a Power House játékot oly módon, hogy egy 17 
napos időszak alatt tízszer játsszanak vele. A kutatók az 
energiaszolgáltató segítségével felmérték a résztvevők 
háztartásának energiafogyasztását a játéktesztelés előtti 
és utáni 30 napban, valamint a tesztelés alatt. Azt ta-
pasztalták, hogy a tesztelés dőszakában a játékosok ház-
tartásának energiafogyasztása statisztikailag teljesen 
egyértelműen, bár kis mértékben – 2 százalékkal – csök-
kent. Mindez azt jelenti, hogy ha az energiatakarékossá-
gi információt vonzó, szórakoztató formában adják át, 
az emberek szívesen foglalkoznak vele, és az észrevétle-
nül megtanult fogásokat átemelik a való életbe is.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Tiszta udvar rendes ház (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Európa	legöregebb	élW	fája

Igencsak vén, 1075 éves balkáni pán-
célfenyőt találtak Görögországban. A 

famatuzsálem Európa jelenleg ismert 
legöregebb eleven élőlénye.

Az ország északi fennsíkján talál-
tak rá az idős balkáni páncélfenyőre 
(Pinus heldreichii). Dendrokronológiai 
módszerrel meghatározott életkora 
több mint 1075 év. Ezzel a magas 
életkorral a legidősebb élő fa Euró-
pában, melyet ismerünk. A millen-
niumi korú faóriást a Stockholmi, a 
Mainzi és az Arizonai Egyetem ku-
tatói fedezték föl.

„Figyelemreméltó, hogy ennyire zord 
környezetben túlélte ezt a hosszú időt 
ez a nagy, összetett és lenyűgöző szerve-
zet, egy olyan tájon, mely 3000 éve civi-
lizált” – mondta Paul J. Krusic, svéd 
dendrokronológus, a fát megtaláló 
expedíció vezetője. 12 hasonlóan 
millenniumi korú idős fáról tudunk, 
melyek ugyanezen a környéken, a 
Píndosz-hegység erdőhatárán élnek.

„Sok évvel ezelőtt olvastam egy ér-
tekezést erről az érdekes görög erdő-
ről. Kutatásunkban arra törekszünk, 
hogy hosszú távú kronológiát írjunk le 

miai szerkezet meghatározásához. Az 
anekdota szerint végül a felesége által, 
egy szegedi vacsorához felszolgált, a 
tudós által nem kedvelt, és így inkább 
tudományos célokra felhasznált paprika 
hozta meg ezen a téren az áttörést. Ebből 
viszonylag rövid időn belül sikerült olyan 
mennyiséget tisztítania, mely elegen-
dő volt ahhoz, hogy Walter Norman 
Haworth brit vegyész meghatározza a 
pontos szerkezetét, majd kémiai úton is 
létre tudta hozni 1933-ban. E vizsgála-
taiért 1937-ben Haworth kémiai Nobel-
díjat kapott. Talán kevésbé ismert, de az 
’a-scorbic acid’ (asz-
korbinsav) elnevezés 
a hexuronsavnak 
korábban csak felté-
telezett, majd Szent-
Györgyi és a szintén 
magyar származású 
Joseph L. Svirbely ál-
tal állatkísérletekben 
is bizonyított skor-
butellenes hatásának 
állít emléket.

C-vitamin régen és most

Az éppen 123 éve, 1893. szeptember 
16-án született Szent-Györgyi 

Albert tudományos munkásságának 
legismertebb mozzanata a C-vitamin 
izolálása. Orvosi Nobel-díját a biológiai 
égésfolyamatok, különös tekintettel a 
C-vitamin (aszkorbinsav) és a fumársav-
katalízis szerepének tisztázása terén 
végzett felfedezéseiért kapta 1937-ben. 
Saját állítása szerint az állati mellékve-
séből kivont aszkorbinsavat először 
’ignose’ (’nem tudom, mi’) névre sze-
rette volna elkeresztelni, mivel a felfe-
dezett anyag pontos szerkezetét nem 
ismerte. A tudományos szerkesztőnek 
azonban nem tetszett a kifejezés, sem a 
helyette javasolt ’God-nose’ (’Isten tud-
ja, mi’) név (a nose végződés a cukro-
kat jelöli), így végül kiegyeztek a 
hexuronsav elnevezésben. 

Szent-Györgyi külföldi tanulmány-
útjai alatt számos növényből próbált 
meg sikertelenül izolálni megfelelő 
mennyiségű C-vitamint a pontos ké-

Egészségügyi jelentősége vitathatat-
lan a manapság nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló, részben szintetikus 
aszkorbinsavnak, melyet a vitaminké-
szítményeken kívül az élelmiszeripar-
ban is nagy mennyiségben használ-
nak antioxidánsként, illetve lisztjavító 
szerként E300 néven. A jellegzetesen 
kettőstörő, és így polarizációs mikro-
szkópban különleges látványt nyújtó 
nátrium-aszkorbát kristály pedig a 
mikroszkopikus felvételeket készítő fo-
tósok kedvelt témája.

A növényi sejtekben az aszkorbinsav a 
mitokondriumokban 
képződik, részletei-
ben még nem telje-
sen tisztázott útvo-
nalakon. Ezt követően 
máig kevéssé ismert 
transzporterek segít-
ségével jut el a növényi 
sejt különböző alko-
tórészeibe, egyebek 
mellett a zöld színtes-
tekbe, melyekben a fo-

az éghajlat történetére vonatkozóan, 
ezért vagyunk motiváltak abban, hogy 
élő, öreg fákat találjunk. A fa korának 
meghatározásához furatmintát kellett 
vennünk a törzséből, kintről a közepéig 
kellett hatolnunk, ez a távolság 1 méter 
volt, és 1075 évgyűrűt számláltunk” – 
mondta Krusic.

A dendrokronológia olyan kor-
meghatározási módszer, amely 1 év 
pontossággal képes megállapítani a 
fa korát. Jól alkalmazható éghajlati és 
csillagászati események rekonstruálá-
sára, valamint a régészeknek is fontos 
datálási módszere. Meghatározhatóak 
vele a napfolttevékenység földi hatá-
sai is. A különböző famintákból vett 
évgyűrűsor átfedésekbe hozható, és 
ezzel folytonos sorozatot lehet alkotni 
(cross-dating).

A kutatók azt remélik, hogy 
az ehhez hasonló fákból szárma-
zó évgyűrűk, valamint a néhány 
száz évesekből nyert minták az 
éghajlati és környezeti viszonyok 
információgazdag történetét tárják 
majd fel. A kutatók, miután figye-
lembe vették a helyszínt és a fa tisz-
teletreméltó korát, a szépség és vágy 
görög istene után az „Adonisz” ne-

vet adták a fenyőnek.
„A nyugati civilizáció tükrében lenyű-

gözőnek tartom, amit túlélt ez a fa: az 
emberi történelmet, a jövő-menő biro-
dalmakat, a Bizánci, és az Oszmán Bi-
rodalmat, az embereket, akik körülötte 
éltek. Sok dolog siettethette volna a fa 
halálát. Szerencsére ez az erdő alapve-
tően érintetlen több mint ezer éve” – 
mondta Krusic.

Az idős fákat a Navarino 
Environmental Observatory (NEO) 
vezetésével megvalósuló expedí-
ció keretében fedezték föl, mely a 
Stockholmi  Egyetem, az Athéni 
Akadémia és a TEMES S. A. össze-
fogásával jött létre. Az obszervatóri-
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toszintézis során fellépő oxidatív stressz 
kivédésében van fontos szerepe. A Tóth 
Szilvia Zita vezette MTA Lendület 
kutatócsoport nemrégiben kimu-
tatta, hogy az aszkorbinsavnak fon-
tos szerepe van a Chlamydomonas 
zöldalga hidrogéntermelésének 
megindításában is. Kénmegvo-
nás alatt olyan mennyiségben hal-
mozódik fel a színtestekben az 
aszkorbát, hogy gátolja a vízbontó 
enzimkomplex működését és az oxi-
géntermelést, így pedig a sejtekben 
anaerob körülmények alakulnak ki, s 
ez  lehetővé teszi a hidrogéntermelésért 
felelős hidrogenáz enzim expresszióját 
és működését. Az aszkorbinsavnak 
a növényi anyagcserében betöltött új 
szerepének megismerése által lehetőség 
nyílhat a sejtek biohidrogén-termelő 
képességének jobb megértésére és sza-
bályozására, és így a távoli jövőben eset-
legesen a fenntarthatóbb, tisztább, haté-
konyabb és „zöldebb” ipari biohidrogén 
termelésre.

SOLYMOSI KATALIN

Új,	ehetW	csomagolás

Tejfehérjéből készítettek ehető cso-
magolást amerikai kémikusok.

Az élelmiszerboltok polcain a legtöbb 
élelmiszer – hús, kenyér, sajt, kekszek 
– műanyag csomagolásban található. 
Ez egyrészt káros a környezetre, mert 
rengeteg nem újrahasznosítható, nem 
lebomló hulladék képződik, másrészt 
nem is elég jó megoldás, hiszen a vékony 
műanyag fóliák nem előzik meg az étel 
megromlását. Amerikai kémikusok 
most tejfehérjéből készítettek csomago-
lóanyagot, mely még ehető is. Eredmé-
nyüket az American Chemical Society 
(ACS) 252. találkozóján mutatták be.

„A fehérjealapú filmek hatásosan blok-
kolják az oxigént, ez megakadályozza 
az étel romlását. Ha csomagolásra hasz-
nálják, akkor elkerülhető az élelmiszer 
pocsékolása a szállítás alatt” – mondta 
Peggy Tomasula, a kutatás vezetője. Az 
élelmiszerek romlása azonban csak az 
egyik szempont. A jelenleg elterjedt 
élelmiszer-csomagolások petróleum-
alapúak, ami nem fenntartható. Nem 
bomlanak le, így évekig a talajban ma-
radnak szennyező anyagként.

Tomasula és kollégái, az ameri-
kai mezőgazdasági minisztérium 
munkatársai, arra törekedtek, 
hogy a környezetet kímélő csoma-
golást fejlesszenek ki tejfehérjéből, 
kazeinből. A kazein alapú filmek 
ötszázszor jobban tartják távol az 
oxigént az ételektől, mint a mű-
anyag fóliák. Mivel tejből szár-
maznak, biológiai úton lebomla-
nak, fenntarthatóak és ehetőek. 
Létezik kereskedelmi forgalomban 
néhány ehető csomagolástípus, ezek 
azonban keményítőből készülnek, így 
porózusabbak, és mikronyílásaikon át 
az oxigén könnyen az ételhez szivárog. 
A tejalapú csomagolás pórusai kiseb-
bek, ezért szorosabb rendszert képez, 
mely jobban távol tartja az oxigént.

A kutatók első próbálkozása a kazein-
nel még nem hozta a kívánt eredményt: 
bár erős és hatékony oxigénblokkoló 
filmet alkottak, ezt viszonylag nehéz 
volt kezelni és túl hamar feloldódott a 
vízben. A következő fejlesztési lépés-
ben citrusfélékből származó pektint 
adagoltak a keverékhez, ami a cso-
magolóanyagot még erősebbé tette, és 
ellenállóbbá vált a párának és a magas 
hőmérsékletnek. Néhány további fej-
lesztés után a kazeinalapú csomagolás a 
boltban kapható műanyag fóliához ha-
sonlóan néz ki, de kevésbé nyújtható és 

jobban távol tartja az oxigént. Az anyag 
ehető, és szinte teljes egészében fehérjék-
ből áll. A jövőben hozzá lehet keverni 
tápláló adalékokat, például vitaminokat, 
probiotikumokat és gyógyhatású készít-
ményeket. A kazeincsomagolás ízetlen, 
de ízesítő anyagokat lehet hozzáadni.

„Ezt az anyagot végtelen sokféle csoma-
golásra használhatjuk. Jelenleg az egyszer 
használatos, ehető ételcsomagolást teszteljük. 
Például az egyenként csomagolt sajtrudakhoz 
óriási mennyiségű műanyagot használnak 
– a mi csomagolóanyagunkkal megoldható 
lenne ez a probléma” – mondta Laetitia 
Bonnaillie, a tanulmány másik szerzője.

Mivel az egyenként csomagolt zacs-
kóknak tisztáknak kell maradni, egy 
nagyobb műanyag vagy karton tárolóba 
kell csomagolni, amikor a boltok polca-
ira kerül, hogy ne legyenek nedvesek és 
ne szennyeződjenek.

Azonkívül, hogy zacskóként és cso-
magolásként lehet használni, az új 
kazeinbevonatot sprézhetjük is az 
élelmiszerre, például gabonapely-
hekre vagy müzliszeletekre. A mai 
gyakorlat szerint a gabonapelyheket 
cukorbevonattal látják el, hogy ro-

pogósak maradjanak a tejben. A cu-
kor helyett a gyártók használhatnák 
a kazeinbevonatot, hogy megelőzzék 
a gabonapehely elázását. Sprézéssel 
pizzás doboz vagy más ételdoboz zsír-
állóvá tehető, továbbá a kazeinből 
készült csomagolóanyag használ-
ható laminálásként papír ételdobo-
zokhoz. Az amerikai Food & Drug 
Administration nemrégiben tiltotta 
meg a perfluórozott (PFC) anyagok 
használatát, melyeket régebben az 
ételtárolók bevonására használtak. A 
kazeinbevonat biztonságos, biológia-
ilag lebomló alternatíva lehet.

Bonnaillie elmondta, hogy a csoport 
jelenleg kazeinfilm prototípusát készí-
ti egy texasi kisvállalat számára, és más 
cégek is érdeklődnek a találmány iránt. 
Becslése szerint a kazeincsomagolás 
3 éven belül az üzletek polcaira kerül.

(American Chemical Society)

um a klímaváltozást tanulmányoz-
za, valamint a környezetre és embe-
rekre gyakorolt hatását a mediterrán 
területeken.

A kutatók időszalagot készítettek 
a famatuzsálem életéről. Néhány 
állomás: 941: Adonisz palántakor-
ban van. A Bizánci Birodalom 
fénykorát éli. Északról a vikin-
gek elérik a Fekete-tengert. 1041: 
Adonisz 100 éves. Kínában megje-
lenik egy könyv, amely leírja a lő-
port. Skócia királyává koronázzák 
Machbetet. 1191: Adonisz 250 éves. 
Megalapítják az oxfordi és a párizsi 
egyetemet. A III. keresztes hadjárat 
csapatai összecsapnak Szaladin szul-
tánnal a Szentföldön. 1441: Adonisz 
500 éves. Az Oszmán Birodalom 
legyőzi Görögországot. Sok görög 
tudós nyugatra menekül, és befo-
lyást gyakorol a reneszánszra. Svéd-
országban megtartják az első par-
lamenti ülést Arbogában. Johannes 
Gutenberg az első nyomdagépével 
kísérletezik. 1691: Adonisz 750 éves. 
Isaac Newton megalkotja a mecha-
nikára vonatkozó törvényeit.  Euró-
pában bemutatják a fagylaltot, a teát 
és a kávét. 1941: Adonisz ezer éves. 
Dúl a II. világháború. Görögorszá-
got, a famatuzsálem lakóhelyét el-
foglalja a náci Németország, Olasz-
ország és Bulgária.
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Kooperáció	–	kizárólag	
emberi	sajátság?

A biológusok sokáig úgy gondol-
ták, hogy a kooperáció tipiku-

san emberi sajátosság. Legközelebbi 
rokonaink alapvetően kompetití-
vek és agresszívek. Amerikai kuta-
tók kö zel múltban végzett kutatásai 
cáfolják ezt a nézetet. Eredményeik 
szerint az együttműködésre való tö-
rekvés az emberszabásúakra na-
gyon is jellemző. A vizsgálat során 
csimpánzokat a természetes körül-
mények között előfordulókhoz ha-
sonló feladatok elé állították. Közö-

sen kellett egy berende-
zést kihúzniuk a benne 
lévő jutalom megszerzése 
érdekében. A feladatok 
felében 2 állat, másik felé-
ben 3 állat együtt mű kö-
dé sé re volt szükség a sike-
res akcióhoz. Az állatok 
ötször gyakrabban válasz-
tották az együtt működő 
stratégiát, míg a versen-
gést különböző módon 
elkerülték: sok esetben 
egyszerűen megtagadták 
a segítést a potyázók je-
lenlétében, de az is előfor-
dult, hogy egy harmadik 
fél segítette az erőszakos kooperatív 
egyedet a simlissel szemben. Az 
együttműködés a csimpánzoknál is 
győz a versengéssel szemben. A ku-

tatók szerint az emberi viselkedés 
evolúciójáról vallott elképzeléseinket 
át kell gondolnunk.

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

Meanyag	palackokkal	 
a Holdra

Magyarországon évente körülbelül 
100 millió tonna szemét keletke-

zik, amelynek a 20 százaléka a ház-
tartásokból származik. A keletkezett 
hulladékok egyik „legnépszerűbbje” 
a mintegy 450 év alatt lebomló 
petpalack.  Az évi 80 millió darab 
hulladék műanyag palack egymás 
mellé rakva elérné a Holdat.

2014-ben a KSH adatai szerint a 
hazai csomagoló iparág 3,6 százalék-
kal bővült, megközelítve az ország 
GDP-növekedésének ütemét. A fo-
lyamat legnagyobb veszélye, hogy 
ezeknek a keletkezett hulladékok 
nagy részét nem szelektíven gyűjtik. 

Európában a hulladék mindössze 48 
százaléka kerül elkülönített tárolók-
ba. Magyarországon még rosszabb 
a helyzet, nálunk ugyanis az embe-
rek 80–90 százaléka vallja magáról, 
hogy szelektíven gyűjti a hulladékot, 
valójában csupán a 15 százalékuk 
szelektálja szemetét. 

A műanyag hulladék a második 
legnagyobb mennyiségben keletke-
ző hulladéktípus, amelynek jelentős 
részét a petpalackok teszik ki. Az 
ellenük való küzdelem egyik leg-
egyszerűbb módja, ha szelektíven 
gyűjtjük az ilyen palackokat, amire a 
fővárosban 226 helyen van lehetősé-
günk, és a legtöbb fővárosi társas- és 
lakóházban is találunk már szelektív 
kukákat, sőt a vidéki városokban is 

egyre több helyen találkozunk ilyen 
kihelyezett hulladékgyűjtő szigetek-
kel. Ennek ellenére a 2015-ös PET-
kupán rekord mennyiségű, 35 ezer 
műanyag palackot szedtek ki a Ti-
szából.  Az idei 2016-os PET-kupán 
pedig újabb – 45 ezer darabos – re-
kord született. 

A szelektív hulladékgyűjtés és a 
petpalackok elleni küzdelem nem-
csak Magyarországon, hanem világ-
szerte problémát okoz. A Csendes-
óceánban két nagy sziget is keletke-
zett műanyag hulladékokból: Japán 
térségében található a Keleti-szemét-
folt, Hawaii környékén pedig a Nyu-
gati-szemétfolt. A szigetek együttes 
teljes átmérője 2500 kilométer, ami 
területében több Magyarországnak 
felel meg, súlyuk körülbelül 100 
millió tonna. A vízben lebegő sze-
métsziget vastagsága 10–30 méter is 
lehet. 

Holott a petpalackok elleni küz-
delem nem nehéz dolog. Álljon itt 
néhány tipp arra, hogyan védjük 
meg a műanyag palackoktól a Föl-
det: gyűjtsd szelektíven, de mielőtt 
kidobod, préseld ki belőle a leve-
gőt. Hasznosítsd újra – a műanyag 
palackokat rengeteg módon fel le-
het használni egy háztartásban. Ha 
nem szeretnéd egyenként elvinni a 
szelektív hulladékgyűjtőbe, akkor 
gyűjts össze egy zsáknyit, s akkor 
vidd el. S legfőképp: vásárolj olyan 
termékeket, amelyeket nem mű-
anyag palackokban árusítanak. 

(www.greenfo.hu) 
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KERESZTREJTVÉNY

Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas orvos, biokémikus találó 
szavakkal fogalmazza meg a megismerQ kutatás titkát: 
„Felfedezni valamit annyit tesz, mint látni, amit mindenki 
lát, ...”  A folytatás e heti keresztrejtvényünk megfejtése 
(vízszint. 1. és függ. 20.).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34. számunkban elkezdRdR 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet`ibRl egy 125 
éve született jeles építész, m`egyetemi tanár, az MTA 
tagjának neve áll össze. A név megfejtRi között az Élet 
és Tudomány negyedéves elRfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 9. Selymet készít. 10. A rózsaszín pár-
duc cím_ sorozat Clouseau felügyelQjét alakító színész 
(Peter, 1925–1980). 12. KettQzve: ropogós édesség. 13. 
Ház fedele. 14. Cserépkályhát épít. 15. Némán esdQ! 
17. Üzlet. 19. Légió tagja! 20. Ady Endre 1900-ban írott 
játékos verse. 22. Idegen elQtag: ideg-. 25. Bútorlemez. 
26. Becézett Andrea. 27. Délután, röv. 28. Keresztülver. 
30. Padova centruma! 31. Izland NOB-jele. 33. Így szólí-
totta feleségét Mikszáth. 34. Félhold! 36. Most, hivatalos 
szóval. 38. Ancsa. 39. Újra megtörténik.

FÜGGQLEGES: 1. A legfeledékenyebb ember is fejben tartja! 
2. KimerítQ, ám hiábavaló (küzdelem, munka). 3. ÉpítQanyag. 
4. Zakó része. 5. Vastag falú masszív ház. 6. Kevésbé tehetQs 
vagy bizalmatlan vállalkozó is kérheti. 7. Holland autók jelzése. 8. 
Athén levegQje! 11. A sí norvég eredetije. 16. Prlemény. 18. Harc, 
küzdelem. 21. A Vág mellékfolyója. 23. Ez a lelke mindennek! 
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szeptemberi 

száma

24. DélelQtti mozielQadás. 27. Német névelQ. 29. Íróeszköz. 32. 
Titkon figyel. 35. SorszámnévképzQ. 37. Négyzetméter, röv. 38. 
Ajándékoz.

A 35. heti rejtvényünk megfejtése: „A matematika a való világról 
készített térkép” (Rényi Alfréd). 
A 36. heti rejtvényünk megfejtése: „A fRnek kell m`velnie a szí-
vet." (Bólyai János)
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Vigyázat, fiókák 
a falban! címmel a 
mosonmagyaróvári 
FUTURA Interak-
tív Természettudo-

mányi Élményközpontba érkezett az az interaktív kiál-
lítás, ahol a gyerekek játékos módszerekkel ismerkedhet-
nek meg a madarak kihívásokkal teli életével.

Kukucskálással, tapintással, hallgatózással képzelhetik 
magukat a partifecske, a gyurgyalag vagy éppen a jég-
madár helyébe azok, 
akik ellátogatnak a 
novemeber 30-ig 
nyitvatartó tárlatra. 
A „madárrá avan-
zsált” látogatók olyan 
kérdésekre kereshetik 
a választ, hogy vajon 
találnak-e megfelelő 
partoldalt a fészekra-
káshoz? Elég lesz-e a 
táplálék a fiókák felneveléséhez? Leselkednek-e ragado-
zók a közelben? És még az időjárás és az ember okozta 
kihívásokkal is meg kell küzdeniük...

A török seregek által be-
kerített szigetvári erő-
dítmény védelmében 
1566. szeptember 8-án 
hősi halált halt Zrínyi 
Miklós és katonái emlé-
két immár ötödfél év-
százada őrzi a nemzeti 
emlékezet.

Az Országos Széché-
nyi Könyvtár Zenemű-
tára a 2016. évi Múzeu-
mok Éjszakájára össze-

állított, Szigetvár 450 – Zrínyi Miklós hősi emlé-
kezete a zenében című kamarakiállítása e hagyomány 
néhány zenei vonatkozású dokumentumát mutatja be, 
a látogatók szeme és füle számára egyaránt kínálva 
megismernivalót.

Egyfelől bemutatásra kerül néhány különösen izgal-
mas nyomtatott és kéziratos példány a szigetvári hős 
alakjára emlékező zeneművek kottái közül, másrészt 
pedig e kompozíciók közül tíz gondosan kiválogatott 
részletet is meghallgathatnak az érdeklődők – így pél-
dául Lavotta János Szigetvár ostroma című művének né-
pi zenekarra készült feldolgozását, Dohnányi Ernő 
„Zrínyi-nyitányát”, Pazeller Jakab Zrínyi-indulóját vagy 
éppen az újabban Szigetváron évről évre előadott Zrí-
nyi 1566 című rockmusicalt. A tárlat október 20-ig 
látogatható.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Gábor Miklós grafikáiból és 
rajzaiból nyílt kiállítás au-
gusztus végén a kecskeméti 
Katona József Színház Né-
zőtéri Galériájában.  Gábor 
Miklós Kossuth-díjas szí-
nészről, aki a hetvenes évek-
ben öt évadon át volt a Kato-
na József Színház tagja, ke-
vesen tudják, hogy kiválóan 
rajzolt. Grafikái, akvarelljei, 
tusrajzai elsősorban színész-
társairól – Bánki Zsuzsa, 

Mészáros Ági, Ruttkai Éva, Sulyok Mária, Vass Éva, 
Makláry Zoltán, Makláry János, Rátkai Márton – és 
önmagáról készített szerepportrék. 

A Kossuth-díjas színész fia-
tal korában festőnek készült 
és már akkor felfigyelt né-
hány kortárs alkotóra, ami-
kor még kevésbé ismertek 
voltak. Gábor Miklós sokféle 
stílusban alkotott, a kréta- és 
a ceruzarajzok egyaránt meg-
találhatók a kiállítás anyagai 
között. Szenvedélyesen sze-
rette Hamlet figuráját és Vass 
Éva, Jászai Mari-díjas szí-
nésznőt, így rengeteg képet 
készített róluk is. Az ötvenes 
években a Nemzeti Színház 
művésze volt, ebben az időben készült a legtöbb alkotá-
sa. A Gábor Miklós-kiállítás október 31-ig látható.

Az észt Anu Vahtra, a tavalyi 
Köler Prize nyertese a térbeli-
ség problematikájának művé-
szi megközelítéseit kutatja. 
Az 1982-es születésű, jelenleg 

Tallinban élő művésznő elsősorban fotóival és for-
mabontó, helyspecifikus installációival vált nemzet-
közileg ismertté. Műveinek inspirációs forrását jelenti 
például az építészet és az építészettörténet, valamint a 
köztér és a kiállítótér közötti feszültség, illetve a kettő 
közötti átjárás lehetősége. 

A Chimera-Project Galéria évadnyitó kiállítása a mű-
vészi karrierjének felívelő szakaszába lépett Vahtra első 
egyéni tárlata fővárosunkban. Az adaptáció formái. 
Ez a tér szándékoltan üres című kiállítás az „A 
room made of blank pages” (Szoba üres lapokból) című 
installáció továbbviteleként értelmezhető, mely a mű-
vésznő legutóbbi, a kölni Kjubh Kunstverein-ban idén 
tavasszal megvalósult egyéni kiállításának központi 
installációja. A tárlat október 14-ig tart nyitva.

Madarak élete Színésztársak

Zenés emlékezet

Térbeliség – m_vészet
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Szépnem, sarkantyú, tudós 
társalgók
Napjainkig Szuzdali Szimeon 1439-
es magyarországi feljegy zéseinél ko-
rábbi útleírásról sem a magyar, sem 
az orosz szakirodalom nem tud. A 
XIX. század elejétől, a napóleoni há-
borúk időszakától azonban jelentő-
sen megszaporodott a hazánkra vo-
natkozó orosz itineráriumok száma, 
közülük Alekszandr Ivanovics Tur-
genyev úti feljegyzése tekinthető út-
törő jelentőségűnek.

Fehér sötétség
Ki ne szeretne végtelen hómezőkön, 
jéghegyek közt sétálni, totyogó 
pingvinek mellett? Nyáron, mikor a 
fehér tájon teljes csönd honol. Télen, 
mikor az örök éjszakában minden 
csillag egyesével látszik vagy a déli 
fény villódzik zöldesen. Az Antark-
tiszt azonban nehéz megközelíteni – 
jelenleg kizárólag kutatócsoportok 
dolgoznak ott.

Mindennapjaink betegsége, 
az asztma
Hazánkban mintegy 300 ezer re-
gisztrált asztmás él, a becsült 
tényleges betegszám azonban en-
nek másfélszerese. Nagyon gya-
kori betegségről van szó, szinte 
minden családban él légúti aller-
giás beteg.

A hátlapon
A bikapók

Első találkozásom a bikapókkal (Eresus 
sp.), annak is a feltűnőbb hím példá-
nyaival a budaörsi Csíki-hegyeken tör-
tént, kirándulás közben. Az ottani ko-
páros tipikus élőhelye, mivel kedveli a 
laza talajú, gyér növényzetű, napos te-
rületeket. Nem véletlen, hogy a déleb-
bi, melegebb klímájú tájakon nagyobb 
faj- és egyedszámban fordul elő.

 A vörös potrohú hímek az aktív idő-
szakukban éjjel vadásznak, nappal a tala-
jon csak szeptember közepe táján figyel-
hetők meg, ilyenkor lelőhelyet keresve 
vándorolnak. A nőstények, melyek két-
szer akkorák (15–20 milliméteresek), 
mint a hímek és jellegtelen feketésszürke 
színűek (utolsó vedlésükig a hímek is), 
rejtett, aknázó életmódot folytatnak. 
Olyan függőleges járatban élnek, mely a 
föld felszínén bolyhos szövedékben foly-
tatódik: az utóbbiakon akadnak fenn a 
táplálékául szolgáló ízeltlábúak. Ezekre a 
fogóhálóikra csak nagy szerencsével és 
éles szemmel bukkanhatunk rá. 

Mostanában a Bakony hegyeit járva, új 
élőhelyeket és fajokat megismerve, nem 
is gondoltam volna, hogy régi, meleg-
kedvelő barátaimmal ebben az általában 
hűvös, nedves környezetben is találkoz-
hatok. Micsoda kellemes meglepetés; a 
hegységbe helyenként mély szurdokot 
vágó Cuha-pataktól nem messze, nagy 
kaszálók peremén, egy kisebb napos tisz-
táson több kóborló hímet is „felfedez-
tem”. Tudtommal a Magas-Bakonyban 
még nem találtak bikapókot – márpedig 
ez a kis kolónia ott él.

Kép és szöveg: VÁRHELYI TIBOR
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