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 a Vérszívószezon című cikkünkhöz

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és 
kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és 
népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapít-
vány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő 
cikkpályázatot hirdet, két kategóriában: BME kutató 
és BME hallgató.

A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos ku-
tató vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazott-
ként jogviszonyban áll; illetve minden, a BME teljes ide-
jű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztat-
lan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallga-
tói jogviszonnyal rendelkező hallgató.

A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez 
vagy TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretter-
jesztő írásokat várunk, amelyekben a pályázók köz-
érthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit 
és tudományos vagy gyakorlati hasznosíthatóságá-
nak lehetőségét. 

A díjazottak kutatási tevékenységük további eredmé-
nyes folytatása érdekében díjazásban (hallgatók eseté-
ben ösztöndíjban) részesülnek.

A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
             Kutatók: Hallgatók:
             I. díj: 125 000 Ft I. ösztöndíj: 100 000 Ft
             II. díj: 100 000 Ft II. ösztöndíj: 75 000 Ft
             III. díj: 75 000 Ft III. ösztöndíj: 50 000 Ft

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a 
BME-n oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet 
és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újság-
írókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a 
jogot a díjak megosztására a rendelkezésre álló kerete-
ken belül. Mind a díjazásban részesült, mind a nem díja-
zott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány 
szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja 
megjelentetni.

A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi 
két cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és 
ppai@mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tün-
tesse fel: BME – ÉT cikkpályázat! Az e-mailhez csatol-
va küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető ál-
tal aláírt Pályázati lapot! 

A cikkek terjedelme 10 000–11 000 karakter (szóközök 
nélkül) doc formátumban, 3–4 illusztrációval (az utóbbi-
akat külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal el-
látva. Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megkö-
zelítéssel készüljenek, ne a tudományos szakcikkek for-
mai és tartalmi előírásait kövessék, például ne tartalmaz-
zanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.

A pályázatok beküldésének határidejét az érdeklődésre való  
tekintettel meghosszabbítottuk: 2018. május 7.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredmé-
nyéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n kerül sor.

Józsa János,
 rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gózon ákos, 
főszerkesztő, Élet és Tudomány

Pakucs János, 
elnök, Pro Progressio Alapítvány

Kedves Olvasónk!
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A szorongás 
és a hippokampusz

Az élőlények különböző fenye-
getésekre adott érzelmi reak-
ciója a szorongás. A szorongás 
elkerülésre sarkallja az állatot, 
így szolgálja a túlélést, azon-
ban könnyen válhat ártalmas-
sá. A veszély túlbecsülése, a 
fokozott szorongás és elkerülő 

viselkedés jellemző számos pszichi-
átriai zavarban, mint az általános 
szorongászavar vagy a specifikus 
fóbiák (például tériszony, klauszt-
rofóbia). A halántéklebenyben ta-
lálható hippokampusznak fontos 
szerepe lehet a szorongás megjele-
nésében, ugyanis egy részének irtá-
sa szorongásoldó hatású.

A hippokampusz hosszú idő óta 
az egyik legintenzívebben vizsgált 
agyterület, mivel viszonylag egy-
szerű struktúrája páratlan lehető-
séget biztosít az idegsejtek hálóza-
tainak tanulmányozására. Az em-
lékezetben betöltött szerepe már 
az 1950-es évektől ismert, később 
a navigációban betöltött szerepére 
is fény derült, az utóbbi évtize-
dekben pedig érzelmi funkcióját 
is feltárták. A hippokampusz egy 
hosszúkás struktúra, és úgy tűnik, 
hogy a hossztengely mentén vala-
melyest elkülönülnek a különbö-
ző feladatokat ellátó idegsejtek: a 
hátulsó (rágcsálóknál felső) rész az 
emlékezet, az elülső (rágcsálóknál 
alsó) rész pedig az érzelmek szol-
gálatában áll.

Egy amerikai kutatócsoport az 
egerek alsó hippokampuszának 
működését vizsgálta szorongás-

keltő helyzetek-
ben. Először egy 
négykarú labirin-
tust jártak be sza-
badon az állatok. 
A labirintus két 
karja fedett, a má-
sik kettő azonban 
nyitott volt és ez a 
rágcsálók számára 
szorongáskeltő. A 
másik helyzetben 
egy nyitott, na-
gyobb alapterületű 
dobozt fedeztek fel 
az állatok, amiben 
a falak mellett ér-
zik biztonságban 
magukat, a középső 
rész, a fedetlensége 
miatt szintén szo-
rongást keltő. A hippokampusz ne-
uronjaiban olyan festék volt, ami a 
sejtaktivitás hatására fluoreszkál, 
a kibocsájtott fényt egy fejre erő-
síthető miniatűr mikroszkóp se-
gítségével figyelték meg. Amikor 
az állatok a szorongáskeltő térré-
szekben helyezkedtek el, az alsó 
hippokampusz sejtjeinek aktivitása 
fokozódott, ráadásul ennek mérté-
ke együtt járt a szorongáskeltő tér-
részek elkerülésének mértékével. 
Tehát minél nagyobb volt a sejtek 
aktivitása, annál kevesebb időt töl-
töttek el az állatok a fedetlen tér-
részekben. A sejtek működését új 
objektumok és új ketrec felfede-
zése közben is monitorozták, de 
ezekben az esetekben nem válto-
zott számottevően az aktivitásuk. 
Ezek után a sejtek mesterséges be-
folyásolásának hatásait vizsgálták. 

A sejtek mesterséges gátlásának 
hatására megnőtt a szorongáskeltő 
térrészeken eltöltött idő.

Ismert volt, hogy a hippokampusz 
sejtjei kapcsolatban vannak az 
amygdala és a hipotalamusz 
egyes részeivel. A kutatók retro-
grád pályakövetéses módszerrel 
határozták meg, hogy a szoron-
gáskeltő térrészeken aktiválódó 
hippokampális sejtek két, vi-
szonylag jól elkülönülő csoportja 
lép kapcsolatba ezekkel a terüle-
tekkel. A retrográd pályakövetés 
lényege, hogy az adott idegrend-
szeri struktúrába olyan anyagot 
adnak be, amik a sejtbe jutva a 
sejttest felé szállítódnak. Ebben 
a kutatásban a kolera toxinját al-
kalmazták, ami egy fluoreszcens 
fehérjéhez volt kapcsolva, így az 
amygdalát és a hipotalamuszt be-

idegző hippokampális neu-
ronok sejttestei jelölődtek. 
A kutatók megvizsgálták 
a két sejtcsoport mester-
séges befolyásolásának ha-
tását is. A hipotalamusszal 
kapcsolatban lévő idegsej-
tek mesterséges aktivációja 
elkerülő viselkedést váltott 
ki, míg az amygdalával 
kapcsolatban lévő sejte-
ké nem. A kísérletek sze-
rint tehát a hippokampusz 
hipotalamusszal kapcsolat-
ban lévő sejtjei fontos sze-
repet töltenek be a szoron-
gás által kiváltott elkerülő 
viselkedés létrehozásában. 

ReichaRdt RicháRd

A hippokampusz (piros) és egy közeli agykérgi terület (kék) elhelyezkedése a rágcsáló (balra) és az ember 
(jobbra) agyában (FORRÁS: STRANGE ÉS MTSAI., 2014)

Az állatok fejéhez miniatűr mikroszkópot erősítettek, így szabad 
mozgás közben is tudták monitorozni a fluoreszcens festék 

felvillanásait  (FORRÁS: RESENDEZ ÉS MTSAI., 2016).
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rokon kolibrifajokkal, a kaliforniai 
kolibrik hímjeinek násztánca (vagy 
nászzuhanása) nem szokványos, 
hiszen nem a nőstény előtt, azzal 
szemben történik, hanem a nőstény 
mellett, attól oldalirányban. A ku-
tatók szerint ez a repülésmód mi-
nimalizálja a Doppler-effektusból 
származó hangváltozást. Maga a 
Doppler-effektus a legtöbb ember 
számára a mentőautó példáján isme-
rős: mozgó mentőautó szirénájának 
hangfrekvenciája aszerint változik, 
hogy a mentőautó az ember felé kö-
zeledik, avagy távolodik tőle.

Az eredmények szerint ez a csel 
lehetővé teszi a hímek számára, 
hogy befolyásolják: a nőstények 
mennyire érzékelik őket gyorsnak 
(ezáltal fittnek és erősnek), hiszen 
a Doppler-hatástól megfosztva a 
nőstények gyorsabbnak érzékelik 
a hímeket, mint amennyire azok 
valójában gyorsak. 

„Az e témában a közelmúltban vég-
zett kutatások azt sugallják, hogy a 
madarak és sok más állat esetében a 
nőstények kifejezetten előnyben része-
sítik a nagyobb sebességű egyedeket, 
ha a hímek atletikusságáról van szó. 
Azzal, hogy a hímek nem árulják el 
valódi gyorsaságukat a nőstényeknek, 
valójában nem átverik őket, csupán 
kifejlesztettek egy olyan repülési tech-
nikát, amely igazodik a nőstények 
párválasztási rendszeréhez, ezáltal a 
nőstények igényeihez” – magyaráz-
ta Christopher Clark, a kutatásból 
született tanulmány főszerzője, a 
kaliforniai UCR Természettudo-
mányi és Agrártudományi Főisko-
la munkatársa.

Clark és társszerzője, Emily Mistick, 
a UCR korábbi kutatója rámutattak 
arra, hogy a  kaliforniai kolibrik 

Kolibri szépfiúk

A hím kaliforniai-kolibrik 
(Calypte costae) nagysebessé-
gű zuhanórepülést adnak elő 
kiszemeltjüknek, miközben 
faroktollaikkal „énekelnek” a 
nősténynek. Ornitológusok egy 
csapata speciális akusztikus ka-

merákkal járt utána, pontosan miért 
és hogyan is teszik ezt ezek a csöpp-
nyi madarak. A kutatók eredménye-
it a Current Biology nevű tudomá-
nyos folyóirat közölte.

A kaliforniai kolibri Észak-Ame-
rika nyugati részén, Kalifornia és 
Arizona sivatagos vidékeitől egé-
szen Mexikó északnyugati részéig 
honos madárfaj. Általában sivata-
gos területek, síkvidéki száraz gye-
pek, szavannák, cserjések lakója, 
de nem ritka, hogy megjelenik az 
ember által sűrűn lakott vidékeken, 
városi területeken, esetleg vidéki 
kertes házak kertjeiben. Ez a ki-
csiny madár ritkán éri el a 12 cen-
timéteres szárnyfesztávolságot, és a 
9 grammos testtömeget. A hímnek 
feltűnő lila torokfoltja és homloka 
van, és általában valamivel kisebb, 
mint a tojó. A hím násztánca köz-
ben kitárja toroktájának élénk lila 
tollait, jellegzetes kereszt vagy csil-
lag alakban.

Az apró kaliforniai kolibrik világában 
nem a méret a lényeg, sokkal inkább 
a násztánc technikája. Ellentétben a 

hímjei a repülésükből származó 
hangot egyenesen a célközön-
ségnek, azaz a kiszemelt nős-
ténynek irányítják azáltal, hogy 
faroktollaikat 90 fokkal elforgat-
ják vertikális irányba. A hímek 
repülésének részletes elemzése azt 
mutatta, hogy az ominózus udvar-
lóhangot a hímek külső faroktollai 
adják ki.

A kutatók ugyanakkor azt 
is észrevették, hogy a hímek 
faroktollazatuknak csupán egy 
részét, nagyjából a felét fordítják 
a nőstény felé zuhanórepülés köz-
ben. „Nem tudjuk, hogy ennek pon-
tosan mi az oka – tette hozzá Clark 
–, de úgy véljük, ennek egyszerű 
anatómiai akadálya lehet, a madarak 
testfelépítése ennél többet egyszerűen 
nem enged meg.”

Clark és Mistick akusztikus ka-
merás vizsgálatokat is végeztek, 
többek közt szélcsatornában is, 
melyek során azt vizsgálták, hogy 
hogyan hat a madarak sebessége és 
mozgásuk iránya az általuk kiadott 
hangra. Érdekes módon a kutatók 
ekkor vették észre, hogy a hímek 
sebességét nehéz megmérni az álta-
luk kiadott hang miatt.

„Ekkor azt gondoltam, hogy ha egy 
tudós embernek ennyire nem egyértel-
mű a hímek sebessége, akkor egy nős-
tény kolibrinek még annyira sem az – 
mondta Clark. – A legtöbb kutatás 
a hímek statikus, fix tulajdonságaira 
koncentrál, ilyenek például az élénk 
színek. A mi kutatásunk azt sugallja, 
hogy a dinamikus magamutogatásnak 
legalább akkora jelentősége lehet egyes 
állatok esetében, mint a nőstények 
tetszését elnyerni képes meg jelenés. 
Ezekben az esetekben nem ritka je-
lenség, hogy a hímek képesek bizonyos 

O
R

N
IT

O
LÓ

G
IA

Hím kaliforniai kolibri 
(FORRÁS: WWW.NERDIST.COM)

A hím kaliforniai kolibri násztánca közben 
kifeszíti lila toroktollait (FORRÁS: WWW.NERDIST.COM)
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szinten változtatni, manipulálni az 
ide kapcsolódó tulajdonságaikat an-
nak érdekében, hogy a nőstények szá-
mára vonzóbbak legyenek.”

Szabó MáRton

Hogyan tanuljunk meg 
írni digitálisan?

A digitális világ nemcsak ve-
szélyeket rejt, hanem számos 
lehetőséget is tartogat. Ma 
már nemcsak a gyerekeink 
kedvenc rajzfilmjeit helyez-
hetjük táblagépre, hanem ren-
geteg olyan színvonalas ok-
tató szoftver is létezik, mely 
javíthatja csemetéink olvasási 
készségét. Fontos azonban, 
hogy ezek a programok pszi-

chológiai elvek alapján készüljenek, 
máskülönben nem járulnak hozzá 
az írás-olvasás elsajátításához, írta a 
www.psychologytoday.com. 

A középosztálybeli csalá-
dok gyerekei már négyéves 
kor környékén elkezdik 
megismerni a betűk neveit. 
Ennek legáltalánosabb módja 
az alaklátás és beszéd, vagy-
is a betűtanítás módszere, 
melynek során megmutatjuk 
a betű alakját és kimondjuk 
hangosan a nevét, amit a ki-
csi megismétel. Mindez a hí-
res bábfilmsorozatban, a Sze-
zám utcában is megjelenik. 

Az Indiana Egyetem pszi-
chológusa, Karin James ál-
lítása szerint a kézírás gya-
korlása hatékonyabbá teszi 
az olvasást, ennek pedig két 
oka van. Az egyik, hogy a 
cselekvéses tanulás sokkal 
hatékonyabb, mint a látás 
útján történő tanulás. James 
ezt egy nagyon egyszerű példa se-
gítségével magyarázta el. Soha nem 
fogunk megtanulni úszni, ha csak 
videókat nézünk. Be kell mennünk 
a vízbe és gyakorolnunk kell a 
szükséges kar- és láb mozdulatokat. 
A cselekvéses tanulás során az agy 
érző és mozgató területei összekap-
csolódnak, segítve ezáltal a feladat 
elvégzését. 

Első pillantásra ez az állítás ke-
vésbé tűnik hihetőnek, hiszen az 
olvasás vizualitáshoz kötődik. 
Fontos azonban megvizsgálnunk 
a másik okot. A kézírás gyakor-
lása, vagyis az agy motoros tevé-

kenysége az olvasás elsajátításának 
lényeges eleme, hiszen a gyerekek 
megtanulják felismerni az egyes 
karaktereket. A kis- és nagybetűk 
gyakran kevés hasonlóságot mu-
tatnak, mi több, az egyes formák 
sokszor betűtípustól függően is 
széles határok között mozognak, 
akárcsak az egyénenként változó 
kézírás. James szerint minél több 
betűalakot ismerünk, annál köny-
nyebbé válik az olvasás.

Sokan úgy vélik, a négyévesek 
még nem rendelkeznek a kézírás el-
sajátításához szükséges ügyességgel 
(hiszen a kézcsontozat kialakulása 
9 éves korban fejeződik be), Karin 
James azonban ezt cáfolta. Szerinte 
éppen ez a kis gyengeség teszi le-
hetővé a betűk hatékony tanulását. 
Amikor a gyerekek a betűket má-
solják, a reprodukciók pontatlanok, 
hiszen eldőlnek, a görbék kiegyen-

súlyozatlanok, a kicsik mégis tud-
ják, hogy ugyanazt a formát ábrá-
zolták, mint ami az eredeti képen 
szerepel. A sok gyakorlás útján a 
gyerekek megtanulják az egyes 
betűket, melyek típus szerint kü-
lönböznek egymástól, akárcsak az 
egyénenként eltérő kézírás.

James egy négyéves gyerekeken 
elvégzett fMRI-vizsgálat segít-
ségével elemezte a kézírás során 
jelentkező összekapcsolódást az 
agy motoros és szenzoros területei 
között. A kézírás és olvasás közti 
kapcsolat a felnőtteknél egyér-
telmű, az írástudatlan gyerekek-

nél azonban nem, így elvégeztek 
még egy kísérletet. Ennek során 
a kicsiket két csoportra osztot-
ták. Az egyik csoport a betűta-
nítás módszerével tanult, a másik 
pedig a betűk másolásával. Négy 
héttel később újból megvizsgálták 
a gyerekek agyát. A szakemberek 
ekkor megállapították, hogy a 
kézírással tanuló gyerekek agyá-
nak motoros és szenzoros területei 
között már kialakult a kapcsolat, 
az alaklátás-beszéd módszerével 
tanulók agyában azonban mind-
ezt nem észlelték. 

A kutatás következő állomása 
egy olyan vizsgálat volt, melyben 
a betűtípusok megkülönbözteté-
sét vizsgálták. Az ötéves gyerekek 
egy része másolással, másik része 
alaklátás-beszéd útján tanulta 
meg a betűneveket. A harma-
dik csoport szintén a betűtanítás 

módszerével tanult úgy, 
hogy más betűtípusok is 
megjelentek a folyamat 
során. Ezek a gyerekek ép-
pen olyan hatékonyan ta-
nultak, mint akik a kézírás 
segítségével. Azok viszont, 
akik csak az alaklátás-be-
széd módszerét alkalmaz-
ták egyetlen betűtípusra, 
sokkal gyengébben teljesí-
tettek. 

Azok a gyerekek, akik kéz-
írással tanultak, kifejlesztet-
ték az agyuk szenzoros és 
motoros rendszere közötti 
kapcsolatot. A kísérletet 
gépírással is elvégezték. Eb-
ben az esetben szintén nem 
jött létre az érző és mozgató 
rendszer közötti kapcsolat. 
A kézírás tehát az egyetlen 
módszer, mely megteremti 

a teljes írástudáshoz szükséges agyi 
összeköttetéseket. 

A táblagépeken ma már elérhe-
tők olyan alkalmazások, melyek 
multi-font programmal rendel-
keznek és az alaklátás-beszéd 
módszerével tanítják a gyereke-
ket, de széles körben elérhetők 
a kézíró-szoftverek is, melyek 
ugyanilyen hatékonysággal bír-
nak. Az informatikusok jelenleg 
olyan oktatási-játékok tervezésé-
vel foglalkoznak, melyek kézíró-
szoftverrel működnek és mobil-
eszközökön is elérhetők. 

KondoR bogláRKa
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HAZÁNK ERDEI VÁMPÍRJAI, A KULLANCSOK

VÉRSZÍVÓSZEZON
A tavasz beköszöntével a kullancsszezon is kezdetét 
veszi, ami a természetjárókat és a városi közparkok 
látogatóit egyaránt érinti. A hőmérséklet emelkedésével 
téli kábulatukból magukhoz térő kullancsok minden 
igyekezetükkel éhségük csillapításán fáradoznak. 
Többségük melegvérű állatok vérszívó parazitája, melyek 
közül egyesek egy meghatározott gazdafajhoz 
alkalmazkodtak, de vannak közöttük olyanok is, amelyek 
nem ennyire válogatósak, így az itt megjelenő emberre is 

szívesen felkapaszkodnak.

A hazánkban őshonos közel 
20 kullancsfajból leggyak-
rabban mindössze 2-3 fajjal 

találkozhatunk, jellemzően a magas 
füvű, illetve a gazdag aljnövényzet-
tel rendelkező, nedvesebb, fás, bok-
ros területeken. Az egyik legelter-
jedtebb képviselőjük a közönséges 
kullancs (Ixodes ricinus), amely legin-
kább a sokak által rettegett Lyme-kór 
elsődleges közvetítőjeként tett szert 
hírnevére, és emiatt megjelenésével 
sokakban kelt időről időre túlzott ria-
dalmat. Pánikra azonban ebben az 
időszakban sincs okunk, hiszen meg-
felelő tájékozottsággal és óvintézke-
désekkel minimálisra lehet csökken-
teni a kullancscsípés és az ezzel együtt 
járó esetleges fertőzések kockázatát.

Tények és tévhitek
A kullancsok filogenetikailag a pó-
kokkal állnak közelebbi rokonságban, 
lényegében nagyra nőtt atkák, ame-
lyek a petéből való kikelés után két 
jól elkülöníthető fejlődési állapotot (a 
lárva és a nimfa állapotot) 
követően érik el a felnőtt 
kort. A pókokkal összevetve 
az egyik legszembetűnőbb 
különbség, hogy a kullancs-
petékből hatlábú lárvák búj-
nak elő, amelyek csak az első 
vedlésüket követően tesznek 
szert a csoportra általánosan 
jellemző negyedik pár járó-
lábukra. A fiatal kullancsok 
fejlődéséhez is elengedhe-
tetlen a friss vér, amit egyes 

fajok az egész fejlődési ciklusuk során 
egyetlen gazdafaj egyedeitől szereznek 
be, míg másoknak egész életük során 
kétszer vagy háromszor is gazdát kell 
váltania. A felnőtt nőstények csupán 
egyetlen alkalommal táplálkoznak, 
majd a peterakást követően rövid időn 
belül elpusztulnak. Emiatt igyekeznek 
annyi vért magukhoz venni, amennyit 
csak bírnak, így testméretük a vérszí-
vást követően jelentősen megduzzad. 
Ezzel szemben az ivarérett hímek éle-
tük során többször is képesek vért szívni 
és amennyiben lehetőségük van rá, több 
nőstényt is megtermékenyítenek. Ez a 
lényegi különbség a két ivar testfelépíté-
sében is jól tetten érhető eltérést eredmé-
nyez, ugyanis a nőstényekkel ellentétben 
a hímek testét teljes mértékben pajzs fedi.

A friss vér láthatóan nélkülözhetetlen 
szerepet játszik a kullancsok fejlődésé-
ben és szaporodásában, ugyanakkor az 
éhezést bármely életszakaszban rend-
kívül jól bírják. Ennek ellenére vérre 
szomjazó egyedeik kifinomult érzék-
szerveik segítségével aktívan keresik 

a táplálkozás lehetőségét. 
A legfontosabb szerepet az 
úgynevezett Haller-szerv játsz-
sza. Ez egy érzékelősejtekkel és 
-szőrökkel gazdagon ellátott gö-
dör a kullancs első pár lábán, mely-
lyel „integetve” méri be az ingerek 
és a leendő vérdonor irányát. Látá-
suk ugyan meglehetősen gyenge, a 
hazánkban leggyakoribb közönséges 
kullancs pedig teljesen vak, ennek 
ellenére „sztereo szaglásuk” segítsé-
gével meglepő magabiztossággal ta-
lálnak rá véradó gazdáikra. Ebben az 
általuk kilélegzett levegő magasabb 
szén-dioxid koncentrációja vagy ép-
pen a mozgásuk által keltett rezgések 
segítik. A melegvérű gazdák, így pél-
dául az ember esetében a környezetnél 
jellemzően magasabb testhőmérséklet, 
illetve a bőr által termelt vajsav érzéke-
lése is kulcsingerként szolgál.

A kullancsoknak rendkívül fejlett 
a kémiai kommunikációja is, amely-
nek során speciális illatanyagokat, 

Emberben is előforduló Ixodes-faj
(FOTÓK: RAHMÉ NIKOLA)
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úgynevezett feromonokat használ-
nak. Ezek egy része az ellentétes nemű 
egyedek egymásra találását segíti, míg 
mások a fajtársak csalogatására vagy 
éppen távoltartására szolgálnak. A 
közönséges kullancs ivarérett nősté-
nyei például táplálkozás közben jelzik 
párzási hajlandóságukat hím fajtársaik 
számára. A feromont érzékelő hímek 
a gazda testén vándorolva találnak 
rá a jelzést küldő nőstényekre, majd 
a csoportra jellemző módon, egyfaj-
ta reproduktív orális szex keretében a 
szájszervükbe vett spermatokkal ter-
mékenyítik meg őket.

A megtermékenyült nőstény mond-
hatni „jó anya”; miután teleszívta ma-
gát vérrel, leválik a gazda testéről és egy 
megfelelően védett helyet keres a petéi 
számára. Akár több ezer petét is rakhat 
és egytől egyig viaszos védőréteggel 
látja el ezeket, így védelmezve fejlődő 
embrióit a gombás fertőzésektől és a ki-
száradástól. A kikelő hatlábú lárvák az 
első időszakban ugyanott maradnak 
és úgynevezett lárvás gócot alkot-
nak, hiszen kicsi testméretük miatt 
továbbra is nagyon érzékenyek a 
kiszáradásra. Ebben az időszakban a 
legfőbb táplálékforrásaik az avarban, 
illetve a növényzet alsó részeiben táp-
lálékukat kereső kisemlősök, gyíkok, 
esetleg madarak. A nyolclábú nim-
fák végül szétszélednek, hogy meg-
kezdjék önálló életüket és ki-ki a fajra 
jellemző gazdát találjon magának.

Járványügyi jelentőség
A kullancsok vérszívás közben szá-
mos kórokozó mikrobával fertő-
ződhetnek. Ezek egy része képes a 
kullancsban tartósan megtelepedni és 
tovább szaporodni, majd a vérszívá-
sok alkalmával átjutni újabb és újabb 
áldozatokba. Bizonyos kórokozók 
a nőstény kullancs petefészkén ke-
resztül behatolhatnak annak fejlődő 
petéibe is, ezáltal már a kikelt lárva 
is terjesztheti az adott betegséget 
anélkül, hogy ő maga korábban ta-
lálkozott volna fertőzött gazdával. A 
kullancsok emiatt kórokozók aktív 
terjesztői, tudományos kifejezéssel 
élve vektorai lehetnek, így közegés-
zségügyi és állat-egészségügyi jár-
ványügyi szerepük vitathatatlan.

Hazánkban két kullancsfajnak van 
a legnagyobb járványügyi jelentősé-
ge. A már említett közönséges kul-
lancs főként emberi, míg a laikusok 

körében kutyakullancsnak keresztelt 
Dermacentor reticulatus főleg állat-
orvosi, de akár emberre is veszélyes 
kórokozókat is terjeszthet. Kutyák-
nál a legnagyobb veszélye egy egy-
sejtű parazita által okozott beteg-
ségnek, a babéziózisnak van, ahol a 
kórokozó lázat és vörösvértest-szét-
esést eredményez, ami végül vese-
elégtelenséghez és halálhoz vezethet. 

A közönséges kullancs által terjesz-
tett leggyakoribb megbetegedés az 
úgynevezett Lyme-kór vagy Lyme-
borreliózis, aminek az időben történő 
felismerését nagymértékben megne-
hezíti, hogy tünetei aspecifikusak, 
azaz nem utalnak a konkrét kóroko-
zóra és emiatt a fertőzött személy 
gyakran hibás diagnózissal hatás-
talan terápiát kap. A sokak által is-
mert kokárdára emlékeztető kiütés, 
tudományosabb nevén vándorló 
bőrpír pedig nem mindenkinél ala-
kul ki, illetve gyakran olyan helyen 
jelentkezik (például a hajas fejbőrön), 
ahol nem veszik észre az érintettek. A 
betegséget a Borrelia burgdorferi sensu 
lato néven jegyzett, több közeli rokon 
fajból álló baktériumcsoport okozza, 
amelyek az északi féltekén egyúttal a 
leggyakoribb kullancsok által terjesz-
tett fertőző kórokozók.

Egy másik közismert, kullancsok által 
terjesztett gyakori betegség a kullancs-
encephalitis, melynek hátterében egy 
1930-as években, a volt Szovjetunió 
területén felfedezett kórokozó áll. 
A flavivírusok közé tartozó FSME-
vírust hazánkban első alkalommal 
1952-ben izolálták Tatabányán a kö-
zönséges kullancsból. Az általa oko-
zott agyvelő- és agyhártyagyulladás 
korábban viszonylag gyakori volt, de 
az ellene kifejlesztett védőoltásoknak 
köszönhetően a megbetegedések szá-
ma jelentősen mérséklődött. A legtöbb 
bejelentés a nyugat-magyarországi te-
rületekről érkezik, de Nógrád, Heves 
és Borsod-Abaúj-Zemlén megyében 
is viszonylag gyakran észlelik.

A kullancs-encephalitis legnagyobb 
veszélye, hogy az esetek jelentős ré-
szében tünetmentes, így a súlyosabb 
lefolyású formáinak felismerése és 
gyógykezelése nem történik meg 
időben. Az érintettek egy részé-
nél ugyanakkor a betegség magától 
megszűnik. A 7-14 napos lappangási 
időt követően, olyan jelentéktelen-
nek tűnő tünetek jelentkezhetnek, 
mint a rossz közérzet, az étvágyta-
lanság, az émelygés, a fejfájás, esetleg 
a láz, ami néhány napon belül magá-
tól rendeződik és teljes a gyógyulás. 
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Minden ötödik betegnél azonban a 
kullancscsípést követő 3.-4. hét kör-
nyékén egy lázzal és a központi ideg-
rendszer gyulladásával járó második 
szakasz követi az elsőt, ami már kór-
házi ellátást és esetenként intenzív ke-
zelést is igényelhet. Sajnos a kialakuló 
betegségnek nincs specifikus terápiája, 
ami a betegség végkimenetelét jelen-
tősen befolyásolja.

A hazai helyzet
Három éve a média és az internet 
egy rejtélyes „tigriskullancs” lázában 
égett, amit egyesek mutáns jelzőkkel 
is illettek, és kiderült az interjúkból, 
hogy új faj, sok van belőle és veszé-
lyes. Ezt tudományosan senki sem 
erősítette meg, új faj leírása nem tör-
tént, tudományos cikk nem készült a 
témakörben. A feltételezett új faj élő-
helyén évek óta kutató szakemberek 

ilyen kullanccsal nem találkoztak, így 
ezt nyugodtan nevezhetjük álhírnek. 
Ezzel ellentétben a magyar barlan-
gok mélyéről hazai kutatóknak egy 
tudományra ténylegesen új, denevé-
reken táplálkozó kullancsfajt sikerült 
azonosítania, ami a görög mitológiai 
királylány után az Ixodes ariadnae ne-
vet kapta. A fajról pontos tudomá-
nyos morfológiai leírás és genetikai 
elemzés készült a fajleírás nemzetközi 
szabályai szerint. Felfedezése óta több 
európai országban is megtalálták ezt a 
hosszú lábú vérszívót.

Látható tehát, hogy a kullancsok ha-
zánk egész területén megtalálhatóak 
a barlangoktól a városi parkokig. Ma-
gyarországon a közönséges kullanccsal 
találkozhatunk a leggyakrabban, amely 
legnagyobb egyedszámban erdőkben, 
valamint egyéb, bokros-fás, sűrű aljnö-
vényzetű területeken fordul elő, tehát 

jellemzően olyan helyeken, ahol vi-
szonylag kicsi a hőmérséklet és a pá-
ratartalom ingadozása és elegendő 
számban vannak jelen a potenciális 
gazdaállatok. Ennek megfelelően vá-
rosi környezetben is megtalálhatóak 
jellemzően a parkok és a családi há-
zak összefüggő növényzettel borított 
kertjeiben, valamint magas fűvel be-
nőtt elhanyagolt területein, ahova a 
kutyák, a macskák, a különféle ma-
darak és vadon élő kisemlősök révén 
kerülnek be leggyakrabban.

Magyarországon évtizedeken ke-
resztül szervezett kereteken belül is 
védekeztek a kullancsok ellen, hi-
szen a jelenleg is hatályban lévő hazai 
járványügyi rendelet 36. paragrafusa 
konkrétan említi ezeket a vérszívó-
kat mint egészségügyi kártevőket, 
és előírja, hogy megtelepedésük és 
elszaporodásuk megakadályozásáról, 
ártalmuk megelőzéséről, távoltartá-
sukról, rendszeres irtásukról gondos-
kodni kell. A probléma csak az, hogy 
a kullancsok vegyszeres irtására ko-
rábban engedélyezett permetezőszer 
forgalomba hozatali engedélyét 2007. 
augusztus 10-én egy EU-s rendelet 
alapján az Országos Tisztifőorvosi Hi-
vatal visszavonta. Azóta nincs egyetlen 
olyan készítményünk sem, amely kife-
jezetten a kullancsok elleni védekezésre 
lenne engedélyezve, ami persze nem azt 
jelenti, hogy a korábban kullancsirtásra 
használt készítmény kereskedelmi for-
galomban ne lenne kapható, de még 
csak azt sem, hogy ne lenne alkalmas 
a kullancsok eredményes irtására. Ez 
csupán egyetlen dolgot jelent, hogy 
a készítményt hivatalosan senki sem 
használhatja kullancsirtásra, ami miatt 
a korábban elterjedt kullancsirtási gya-
korlat hazánkban évek óta elmarad. 
Nehéz megítélni, hogy ennek milyen 
következménye van a hazai kullancs-
helyzetre, hiszen ehhez hosszú időn 
keresztül folyamatos és célzott vizs-
gálatokat kellene végezni, de ilyen 
rendszeres felméréseket Magyaror-
szágon nem folytatnak.

Addig viszont, amíg ez a helyzet 
nem változik (tehát amíg nem lesz 
kullancsirtásra hivatalosan is hasz-
nálható, engedélyezett irtószerünk) 
marad a lakosság tájékoztatása és 
az egyéni védekezés fontosságának 
hangsúlyozása.

Paulovkin andrás
szekeres sándor
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Védekezés egyénileg
A kullancs által terjesztett betegségek elleni küzdelemben a főszerep a megelőzésé. Ennek 
keretében igyekezni kell a vérszívást megakadályozni, aminek legfontosabb eszközei a meg-
felelő ruházat, a kullancsriasztó szerek használata és testünk tüzetes átvizsgálása minden 
olyan szabadban töltött tevékenység után, amikor kullancsokkal találkozhatunk.

Például túrázások alkalmával a hosszúszárú lenge nadrág és a nadrágszár zokniba tűrése 
jelentősen megnehezíti a kullancsok testünkre jutását. Ha ez mégis bekövetkezne, akkor sem 
szabad kétségbe esni! Gyors helyzetfelismeréssel és megfelelő cselekvéssel még mindig ele-
jét vehetjük a nem kívánt fertőzéseknek.

A testünkbe fúródó kullancstól ugyanis mihamarabb meg kell szabadulni, aminek leggyorsabb 
és legeredményesebb eszköze egy hegyes végű csipesz. A csipesz segítségével a kullancs feji 
végét kell megragadni és határozott, lassú mozdulattal kihúzni az állatot. Az esetleg „beszakadó 
fej”, ami valójában csak a kullancs szájszerve, nem tartalmaz nyálmirigyeket, ami a fertőzés 
kialakulásához elengedhetetlen lenne, így fertőzéstől nem kell félni. Testünk tehát oly könnyedén 
orvosolja az így kialakult problémát, mint egy bőrbe fúródó közönséges szálka esetében.

A természetjáró hatékony fegyvere a kullancs-encephalitis esetében a védőoltás is. Három 
oltással (egy plusz két ismétlő) nagymértékben csökkenthető a megbetegedés kockázata. 
Kutyáink esetében pedig a kullancsriasztó szerek alkalmazása és testük rendszeres átvizsgá-
lása jelenti a leghatékonyabb védelmet.

Ixodes vespertilionis, egy denevérek 
vérét szívó kullancsfaj
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Környezetünk, a Föld állan-
dó változásban van. Számos 
adattal rendelkezik a tudo-

mány arra vonatkozóan, hogy a vál-
tozás sebessége nem egyenletes. Van-
nak nyugodtabb, kiegyenlített idő-
szakok és vannak gyors, akár kataszt-
rófaszerű átrendeződések is. A 
változások térben és időben is nagyon 
különbözők lehetnek. Ez elméletben 
egyszerűen hangzik, de ha tanulmá-
nyozni akarjuk: mi és hogyan alakult 

át, konkrét számadatokat szeretnénk 
gyűjteni, akkor kiderül, hogy nehéz 
jó vizsgálati objektumot találni. 

Vagyis, kevés olyan hely van, ahol a 
múlt történései olyan nyomot hagy-
tak maguk után, amelyet ma elemez-
ni lehet és a nyomokból következtet-
hetünk a korábbi környezetre, a 
múltbéli klímára. A vizekben – le-
gyenek ezek tavak, tengerek – folya-
matosan termelődik és kiülepszik 
olyan anyag, amely aztán megfelelő 
alap az ilyen jellegű kutatásokra. A 
tavakban megőrződött üledékek ta-
nulmányozásával új lehetőségek nyíl-
tak a klímakutatás előtt. 

A több ezer vagy – ősi tavak eseté-
ben – több millió éves üledékek ta-
nulmányozásával az elmúlt évtize-
dek egyik leggyorsabban fejlődő 
tudományterülete, a paleolimnológia 
foglalkozik, amely főleg a tavi üle-
dékben megőrződött maradványok 

elemzése alapján rekonstruálja a 
múltbéli változásokat. A vizeket 
benépesítő növényekre és állatokra 
is hatnak a klímát meghatározó ele-
mek. Igaz, a víz mint közeg módo-
sítja, általában tompítja, csökkenti 
(puffereli) ezeket a hatásokat. 

1.
rész

EGY KIS 
PALEOLIMNOLÓGIA 

A tengerszem szó már önmagában képes megmozgatni még a fotelben ülő ember gondolatait is. 
Tenger – hatalmas, végtelen víztükör; szem – kicsi, de mégis meghatározó szervünk, a tengerszem 
pedig a tisztaság, a távoli érintetlen világok megtestesítője. A magashegyek kristálytiszta vizű tava-
it felkeresni közkedvelt turisztikai cél – bár a legtöbb tavat csak kevés ember képes megközelíteni. 
Ám aki el is jut a tavakig, alig tud meg róluk valamit. Elenyésző adatunk van arról, hogy milyen élőlé-
nyek népesítik be ezeket a vizeket és még kevesebb arról, hogy keletkezésük óta hogyan változott 
– ha változott egyáltalán – e szervezetek összetétele, mennyiségi viszonyuk. Annak ellenére van ez 
így, hogy a tavak kiemelt fontosságúak a klímakutatásban. A most következő háromrészes sorozat-

ban a Kárpátok néhány hegyi tavát mint a múlt történéseinek őrzőit mutatjuk be.

Kovaalgák tavi üledékből 
(FOTÓ: BUCZKÓ KRISZTINA)

Egy, az Eunotia nemzetséghez 
tartozó kovaalga (FOTÓ: BUCZKÓ KRISZTINA) 
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mert akár arra is lehetőséget adnak, 
hogy az egy éven belüli évszakossá-
got vizsgáljuk. A laminák, vagyis a 
rétegek leszámolhatók, mivel gyak-
ran jól elkülönül bennük a tavaszi és 
az őszi üledék. Ebből az is jól látszik, 
hogy az üledékek maguk is jelentő-
sen hozzájárulnak a tavak feltöltődé-
séhez.

A magashegyi tavak kiemelt helyet 
foglalnak el a klímakutatásban, 
mert sokkal érzékenyebbek a kör-
nyezetükben történő változásokra, 
mint a nagyobb vízi rendszerek. Sok 
hideg vízű, hegyvidéki tó helyezke-
dik el az erdőhatár felett. A vízgyűj-
tő területüket többnyire sekély talaj-
réteg borítja. Elgondolkodtató, hogy 
a tavak körül már a 4 000 évvel ez-
előtti időkből is kimutatható az em-
ber jelenléte, ami főleg a legelőnye-
rés érdekében történő égetést jelenti. 
A közvetlen emberi hatás a vízgyűj-
tőterületeken általában alacsony, így 
a tavak tiszta vízűek.

A múltban Európában a magashe-
gyi tavak tanulmányozására kevesebb 
figyelmet fordítottak, mint más ta-
vakra. Egyrészt, mert úgy gondolták, 
hogy zavartalan környezetük miatt 
ezek a tavak egyáltalán nem szennye-
zettek, másrészt gazdasági jelentősé-
gük alárendelt a síkvidékiekhez képest. 
Sem öntözésre, sem fürdőzésre, de 
még ivóvíznek sem használták. 

Az 1980-as évektől kezdődően szá-
mos kutatás bizonyította, hogy a he-
gyi tavak érzékenyek a savas esőkre. 
Számos terület üledékmintáinak ta-
nulmányozása alátámasztotta, hogy 
egyes tavak savasabbá váltak az el-
múlt évszázad során. Azóta a nemze-
ti és páneurópai programok révén 

A Kárpát-medencében, ha évszáza-
dos, évezredes skálán vizsgálódunk 
(azaz arra vagyunk kíváncsiak, ho-
gyan változott a klíma az elmúlt né-
hány ezer évben), akkor édesvízi, ta-
vi üledékeket kell tanulmányoz-
nunk. Ha több millió évre megyünk 
vissza, akkor már tengeri üledékeket 
is elemeznünk kell. 

Üledékképződés
A tavak üledéke viszonylag gyorsan 
nő. Nagyságrendileg évente több 
mint 1 milliméter rakódik le, vagyis 
egy évtized alatt 1 centiméterrel nő az 
üledék vastagsága, ezer év alatt pedig 
akár egy méter is felgyűlhet. (Termé-
szetesen tavanként nagyon változó ez 
az ülepedési ráta és nagyban függ a 
klímától.) Így megfelelő mintázással 
évtizedes vagy annál nagyobb felbon-
tást is kaphatunk. Mély tavak alján, 
ahol bolygatatlanul ülepedik ki a tó-
ban lebegő anyag, laminált üledékek 
alakulhatnak ki. Ezek azért fontosak, 

(ALPE, EMERGE, MOLAR stb.) 
egyre több információ vált elérhetővé 
számos terület vízkémiáját illetően, a 
különböző európai hegyvidéki régiók-
ról részletesebb kémiai, biológiai és 
történelmi információk állnak rendel-
kezésre (http://www.mountain-lakes.
org). Az Országos Tudományos és 
Kutatási Alap, valamint a Nemzeti 
Kutatási és Fejlesztési Hivatal az el-
múlt évtizedben több pályázatot tá-
mogatott (OTKA 83999, 101362, 
NKFH 119208), amelyek keretében 
lehetőség nyílt arra, hogy Európa he-
gyi tavak kutatási térképén a fehér 
foltnak számító helyeket is tanulmá-
nyozzuk.

Hegyi tavak élete és halála
Geológiai értelemben a legtöbb tónak na-
gyon rövid élet adatik. A tavak 
pusztulásának ütemét és intenzitását 
több tényező együttes hatása alakít-
ja. Az általunk vizsgált tavak vi-
szonylag fiatal képződmények, főleg 
gleccsertavak. A legutolsó jégkor-
szak után alakultak ki, amikor a fel-
melegedés hatására a gleccserek visz-
szahúzódtak a hegységek völgyeiben. 

Amikor a jégár lankásabb területekre 
ér, lelassul. Ilyenkor a jégtömeg nyomá-
sa alatt a kőzetbe vájt mélyedés jön létre. 
A mélyedés nagysága függ a jég töme-
gétől és a kőzet puhaságától. Minél pu-
hább az alapkőzet, és minél nagyobb a 
felette elhelyezkedő jégtömeg, az annál 
hosszabb ideig, erősebben és mélyebbre 
csiszolja a tómedret. Ezek a vízzel meg-
telő mélyedések a tengerszemek med-
rei. Utóbbi addig mélyül, amíg a jég tö-

A legtöbb ágascsápú rák fejét az egyes 
fajokra jellemző fejpajzs fedi. Ugyancsak 

jól határozhatók a testüket védő héjak és a 
jellegzetes végkarom. 

(RAJZ: KÖVÉR CSILLA)

A „Lánynevű” tavak füzére a Retyezátban
(FOTÓ: KORPONAI JÁNOS)
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mege növekszik fölötte, de a jég olva-
dása közben már nem mélyül tovább, 
a jég olvadása után pedig általában 
kristálytiszta vizű tó keletkezik. 

Geológiai, éghajlati és újabban tár-
sadalmi tényezőknek is szerepe van a 
tavak eltűnésében. Tektonikus moz-
gások hatására lecsapolódhat a tó vi-
ze, szárazzá váló éghajlaton akár ki is 
száradhat a tómedence.

A leggyakoribb esetben azonban a 
tavak fokozatosan feltöltődnek. Eb-
ben a szél és a tóba ömlő folyók által 
szállított hordalék játssza a döntő 
szerepet. Sokszor a tómedence kör-
nyezetének élővilága is jelentős 
mennyiségű üledéket termel. 

Bár a kisvizek és kistavak kuta-
tottsága szerencsére az utóbbi évek-
ben egyre nő, és ezzel együtt mind 

jobban sikerül megismerni alapve-
tő működésüket, ökológiai rend-
szerüket, élőlény-együtteseiket, ez 
nem egyszerű feladat, mivel a minták 
begyűjtésének nagy az erőforrásigé-
nye. Az utóbbi lehet pénzbeli: heli-
kopterek szállhatnak le tavak partján, 
odaszállítva a felszerelést és a kutatót 
is, valamint gyorsan elszállíthatják a 
gyűjtött víz- és üledékmintákat a jól 
felszerelt laboratóriumba, ahol késle-
kedés nélkül elemezhetik a mintákat 
és kezdhetik akár a genetikai vizsgála-
tokat. Az erőforrás lehet „humán” 
erőforrás is, mint ahogy mi is sok fá-
radtság árán gyűjtöttük be a mintá-
kat. Kutatásaink elsősorban a kovaal-
gákra és kisrákokra irányultak.

Kovaalgák 
és ágascsápú rákok

A kovaalgák – vagy más néven 
diatómák – mikroszkopikus méretű, 
egysejtű algák. Az algasejtet szílicium-
dioxidból (kovából) álló merev váz ve-
szi körül. A két „dobozfél” úgy illesz-
kedik egymásba, mint a petricsésze 
két fele vagy a bonbonos doboz. Sok 
ezer fajukat írták le, a váz díszítettsége, 
mintázata alapján. A kovaalga-közös-
ségek leginkább a szélerősség, a csapa-
dék, a vízszint, a vízkeveredés, a víz-
oszlop rétegzettsége és a tápanyag vál-
tozásaira érzékenyek. A klímaváltozás-
ra főként érzékeny területeken – mint 
például a sarkvidékek, a magashegyi ta-
vak esetében – a diatómáknak különö-
sen nagy szerepük van, mivel más élő-
világ alig él meg itt, így az üledében na-
gyon kevés a pollen, a makrofosszília 
vagy az állati maradvány. 

Az ágascsápú rákok az édesvízeket 
benépesítő, kisméretű (0,2–6 milli-
méter közötti) állatok, mintegy hat-
száz fajukat ismerjük. Testük külső 
kitines vázból áll, ami jól megőrződik 
az üledékben. Képesek arra, hogy 
kedvezőtlen körülmények között 
(például élőhelyük, a tó vagy a vízfo-
lyás kiszáradása esetén) ivaros szapo-
rodással petét hozzanak létre, amely 
tartóspetévé alakul. Különleges tulaj-
donságuk, hogy ezek a tartóspeték 
gyakran akár 100 évig is életképesek, 
így vizsgálatuk az ökológiai és evolú-
ciós változások megfejtésében is se-
gíthet. Kisrákok vizsgálatával követ-
keztethetünk a halak jelenlétére is a 
múltban (predációs nyomás). Halála 
után a kisrák több kitindarabra esik 

szét és számos folyamat játszódik le a 
maradványban, ami végül a fosszília 
kialakulásához vezet.

Az ágascsápú rákok a táplálékháló-
zat és a trofikus szintek változását is 
jelzik. Gyors reakcióik oka a táplálék-
hálózatban bekövetkező változások 
jelzése terén – más vízi szervezetek-
hez hasonlóan – egyrészt az, hogy 
függenek a fitoplankton mennyisé-
gétől mint tápláléktól, másrészt pedig 
függenek a ragadozóktól. 

Helikopter nélkül
A Kárpátok hegyei között számos 
tengerszem bújik meg. Sokak számá-
ra távoli ismeretlen vadregényes tája-
kon, a Déli-Kárpátok magashegysé-
geiben több száz tengerszem őrzi rég-
múlt korok titkait. Míg a tátrai és alpi 
tavakról számos publikáció látott már 
napvilágot és napjainkban is több ku-
tatócsoport dolgozik rajtuk, a Déli-
Kárpátok sokkal kevésbé ismert.

E sorok szerzői közül Kövér Csilla el-
ső éves PhD-hallgatóként 2012-ben 
nekivágott a Déli-Kárpátoknak, hogy 
a Fogarasi-havasok, a Párang-hegység 
és a Retyezát magasan található – le-
hetőleg a fahatár felett elhelyezkedő – 
tavaiból mintát hozzon. A következő 
részben arról olvashatunk, hogy heli-
kopter nélkül, hajóval és nehezékkel a 
hátukon, minimális OTKA-támoga-
tással hogyan „gyűjtöttek be” négy év 
alatt negyven tavat.

Buczkó krisztina 
kövér csilla, Báldi katalin

Üledék- és vízminta a tó mélyéről
(FOTÓ: HARANGI SÁNDOR)

A Retyezát egyik tengerszeme, a Papusii
(FOTÓ: KÖVÉR CSILLA)

Mintavételezés közben az Avrig-tavon, 
Fogarasi-havasok

(FOTÓ: KÖVÉR CSILLA)
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de – mint ahogy ebben a kutatásban 
is látjuk –, lehet emberi történet is. 
Utóbbi az archeometria, amikor fő
ként természettudományos eszkö
zökkel vizsgálunk meg egy régé
szeti vagy történeti anyagot, és a 
vizsgálatból olyan választ generá
lunk, amit a társadalomtudomá
nyok is fel tudnak használni.
– Mi volt a probléma ebben a kuta-
tásban, és mi volt az ötlet, amivel 
sikerült megoldani?
– A középkori aranyhímzések je
lentős részét úgy képzelhetjük el, 
hogy a hímzéshez használt selyem
fonalat az emberi szem felbontó
képessége határán mozgó, pár ti  zed 
milliméter vastagságú olyan 
ezüstszalagocskákkal tekerték be, 
amiknek felszínét vékony arany
réteg borítja. Azt, hogy milyen az 
arany tényleges vastagsága, még 
senki sem tudta pontosan igazolni, 
ahogy arról is ellentmon dó eredmé
nyek szület tek, hogy mi lyen mó don 
tudták e rendkívül vékony, a mik
rométernél is vékonyabb, a 
nanotartományba eső vastag ságú 
aranyréteget felvinni az ezüst fel
színére. A legkorszerűbb fizikai, 

kémiai felületi módszerekkel sem 
sikerült egyértelmű eredményre 
jutni. Nekünk az volt az ötletünk, 
hogy nézzük meg keresztmetszet
ben. Persze ez önmagában nem 
nagy és nem új ötlet, sokaknak 
eszükbe jutott már, azonban ho
gyan lehet a szalagból értékelhető 
keresztmetszetet készíteni? Alap
esetben, ha keresztmetszetet csiná
lunk, akkor elvágjuk a vizsgált 
anyagot, felpolírozzuk és beöntjük 
valamibe, de mivel az arany és az 
ezüst nagyon puha fémek, így min
den mechanikai megmunkálás ha
tására elkenődnek. Ezért korábban 
senkinek sem sikerült zavartalan 
keresztmetszetet készíteni a szala
gokból. Végül egy új műszerrel, 
fokuszált ionsugárral tudtunk jó 
keresztmetszetet készíteni. Na
gyon finom „fűrésszel” tudtuk el
vágni a szalagot, ezáltal egy megfe
lelően zavartalan felületet sikerült 
kialakítani. 
– Volt újdonság a felszíni vizsgála-
tok eredményéhez képest?
– A felületi vizsgálatoknál az volt 
az alapvetés, hogy nagyjából párhu
zamos rétegekből épül fel a szalag. 

– Hogy jutott el az ásványtanhoz, 
azon belül is egy ilyen speciális te-
rületre?
– Gyakorlatilag negyven éve fog
lalkozom ásványtannal, hiszen 
negyven éve írtam az első tudomá
nyos diákköri dolgozatomat. Kö
zépiskolában még két pályán gon
dolkoztam, vagy geológus, vagy 
régész szerettem volna lenni. Ami 
meghatározó volt, az a középiskolás 
földrajz tanárom, dr. Leél-Őssy 
Sándor. Ő minden hónapban há
rom hétvégén elvitt minket terepre. 
A Magyarhoni Földtani Társulat
nak pedig volt egy geológus szak
köre, amivel bejárhattunk előadá
sokra az egyetemre, és terepre is 
vittek minket. Így úgy jöttem vé
gül az ELTE geológus szakára, 
hogy gyalog bejártam már egész 
Magyarországot. Elég hamar az 
anyaggal köteleződtem el legin
kább, amit a geológiában az ásvá
nyok képviselnek. Az elmúlt négy 
évtizedem erről szól: minél jobban 
megismerni az anyagot, és, ami szá
momra a legérdekesebb, megfejteni 
a benne levő történetet. Ez alapértel
mezésben lehet geológiai történet, 

I N T E R J Ú  W E I S Z B U R G  TA M Á S S A L

KÖZÉPKORI 
NANOTECHNOLÓGIA
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Weiszburg Tamás – az ELTE Ásványtani Tanszék vezetője – 
Gherdán Katalin adjunktussal és egy kutatócsapattal külön-
leges kutatást folytatott a középkori aranyhímzésekről. A 
kutatásról nemrég jelent meg egy cikk az Analytical 
Chemistry-ben, újszerűsége és az általuk kialakított kutatá-
si protokoll miatt azóta is kérnek kiegészítő információkat 
tőlük. A műszeres analitikai vizsgálat során arra keresték a 
választ, hogy mintegy nyolcszáz évvel ezelőtt hogyan vol-
tak képesek akár hetven nanométeres aranybevonatot 

készíteni egy párszáz mikrométeres ezüstszalagra. 
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rézfázist alkot. Azáltal, hogy két 
fém van jelen együttesen, elindul 
egy galvanikus oldódás, a réz így 
kivándorol a rendszerből, üregessé 
válik az ezüstszalag. Vannak olyan 
szalagok (például a Corvinákban) 
amik olyanok mint egy szivacs. Így 
a tömör, hajlékony fémmel ellentét
ben ez rideg, rugalmatlan, könnyen 
törik, ami restaurálásnál megnehe
zíti a munkát. Az egész egyébként 
olyan volt mint egy detektív mun
ka, az első minta lyukacsos volt, fo
galmunk sem volt hogy mi ez, de 
aztán találtunk olyat amiben félig 
még ott volt a réz, félig üreges volt 
és olyat is, amiben a réz még a he
lyén maradt, így bukott ki a dolog.
– Mit tudtunk meg a vizsgálatok 
során?
– Tulajdonképpen négy dolognak ta
láltunk nyomait: a kohászatnak, az 
elsődleges fémmegmunkálásnak, a 
két fém összeillesztésének, és a készí
tés utáni korróziónak, amelyik ezt az 
egész képet felülírta. Ez ugyanúgy 
egy történet, mint amit egy kőzetről 
derítünk ki, csak emberi léptékben. 

Ezekből az adatokból derült ki, 
hogy vagy nagyon egyforma techno
lógiával, újítások nélkül dolgoztak 
szerte a kontinensen, vagy csak na
gyon kevés műhely volt, és az szolgál
ta ki egész Európát ilyen fonalakkal.

Azonban az archeometria nem 
von le további összefüggéseket, a 
gazdasági, kereskedelmi és kulturá
lis következtetések megtalálása a 
történészek dolga.

Pásztor Péter

az aranyat higannyal, 
és a kapott kenhető 
elegyet felkenték az 
aranyozni kívánt felü
letre. Hevítve a hi
gany elillant, az arany 
pedig kirakódott a fe
lületre. Minden ilyen 
esetben maradt vissza 
azonban valamennyi 
higany, amit így lehet 
nyomjelzésre használ
ni. Felületi vizsgála
toknál többször talál
tak higanyt, amiből azt 
a következtetést von
ták le, hogy a vizsgált 
darabok tűzi aranyo
zással készültek. Más 
esetben rezet találtak felületi módsze
rekkel, amiből arra következtettek, 
hogy réz forrasztóanyagot használtak 
az ezüst és arany összekötésére. Azon
ban amikor megvizsgáltuk a metsze
tet, akkor azt láttuk, hogy az arany és 
az ezüst között nincs más anyag. 
Vagyis egyik fent említett aranyozási 
technológiát sem használták, hanem 
egyszerűen az aranyfüstöt rárakták 
az ezüstlemezre, és melegítés közben 
rákalapálták. 
– De akkor vajon, hogy kerül oda a 
higany?

– A vizsgálatok során kiderült, 
hogy a higany nem a két anyag hatá
rán van, és nem is onnan diffundált 
be, hanem csak az aranyban, primer 
módon található. Tűzi aranyozásnál 
mindkét rétegben lenne. Az arany
kohászatnál pedig tudjuk hogy 
használtak higanyt, így egy szín
arany fonál is tartalmaz belőle egy-
két százalékot. A mintáinkban ahol 
az arany vastagsága az ezüstszalagon 
lekopik néhány tíz nanométerre, a 
higany is eltűnik. 
– És mi a helyzet a rézzel?
– Vannak önálló réz göbecsek (né
hány 100 nanométeresek) amik 
szintén még a fémfeldolgozásból 
maradtak vissza, ugyanúgy magu
kon viselik az aranyműves munká
jának jeleit, belesimulnak az ezüst
szemcsék közé. Azonban az ezüst 
csak nagyon kevés rezet tud felvenni 
a szerkezetébe, ha többet adagoltak 
hozzá – némely mintában ez elérheti 
akár a nyolctíz százalékot –, az az 
önálló ezüstfázis mellett önálló 

Olyan mérésekkel dolgoztak, ame
lyek például először a felső tíz nano
méterből, majd a felső harminc na
nométerből szereztek információt, 
így haladtak egyre lejjebb, és a vé
gén extrapolálták az eredményeket 
az egész szalagra. A mi vizsgálata
ink első tanulsága, hogy az ideális 
rétegződés nem igaz, van egy sereg 
helyi, pontszerű kémiai-ásványtani 
„rendetlenség” a szalagokban.

Az első ilyen nyomok ásványok ma
radékai voltak, amik a korabeli kohá
szatból maradtak vissza. A kohászat 
során minél tisztább ezüstöt próbál
nak csinálni, de óhatatlanul marad
nak kis salakdarabok. Ezek tényleg 
kicsik – 2–300 nanométeresek –, de 
elárulják, hogy milyen volt az eredeti 
érc, illetve az ércfeldolgozás. Ezek 
olyan zárványok, amik teljesen ren
dezetlenül helyezkednek el az ezüs
tön belül. Ha a felületi vizsgálaton 
egy ilyet talál el a műszer, akkor azt 
külön rétegnek értelmeznénk.

A második nyomcsoport az arany
műves technikájára utal. A kohá
szatból kapott fémtömbből a mester 
vékony ezüstlemezt készített. Ezt 
kétféle technikával érhette el: kala
pálhatta az ezüstöt, ekkor az elké
szült lemezben az ezüstszemcsék 
izometrikusak, vagy hengerelhette, 
ekkor a szemcsék elnyúltak. 

Következő kérdés, hogy hogyan 
került rá az arany. 

A középkorban legelterjedtebb ara
nyozás a tűzi aranyozás, azaz amalgá
mozás volt. Ennek során elkeverték 

Az aranyozott ezüstszalag

Az aranyozott ezüstszalag keresztmetszete
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A századforduló után a képes-
lapok felhasználása ország-
határokat nem ismerve nagy 

népszerűségnek örvendett. 1900–
1914 között a tervezők leleményessé-
gétől függően bő választékban jelen-
tek meg különböző illusztrációs for-
mákban, amelyekből sokféle alka-
lomhoz illően lehetett postázni. E 
gyors térhódításban szerepet játszot-
tak a művészi rajzok, festmények, fo-
tók és azok sorozatai, a nyomdatech-
nika fejlődésének köszönhetően pe-
dig könnyedén sokszorosíthatóvá vál-
tak a példányok.

Az 1914-ben kitört Nagy Háború 
éveiben a képeslapok addig kevésbé 
használt, új szerepet is betöltöttek. A 
frontokról hazaküldött néhány soros 
képes vagy levélüzenetek az otthoni-
ak megnyugtatására, illetve a bakák-
nak írt rövid lapok a szeretett szemé-
lyekről való információközlésre szol-
gáltak. A háború kitörésekor – mint 
minden propaganda eszköznél – ki-
váltképp a hazafias képek domináltak 
a képeslapok oldalain, amelyek az ér-
zelmek kifejezésében igen gazdagok 
voltak. (Ld. cikkünket – Petercsák Ti-
vadar: A nagy háború képeslapjai, ÉT 
2016 / 17. szám – A Szerk.)

A világégés során Franciaország-
ban és Németországban külön-kü-
lön 6-7 milliárd darab képeslapot 

hoztak forgalomba, amely szám a 
képeslapok óriási felhasználását bi-
zonyítja. A 2016-ban megjelent 
Propaganda-politika, hétköznapi és 
magas kultúra, művészet és média a 
Nagy Háborúban című könyvben ki-
emelték, hogy a franciák a háború 
évei során naponta másfél millió ké-
peslapot címeztek meg.

Napjainkban az írott udvarlási 
szokások, a születésnapi és a név-
napi köszöntők, érzelemkifejezé-
sek egyszerű és gyors módon íród-
nak meg, köszönhetően a világhá-
ló adta különböző virtuális felüle-
teknek. Mindez nem volt 
ilyen egyszerű és köny-
nyed a száz évvel ezelőtti 
írásszokásokban. Az 1918-
as években az „aranyko-
ruk” végét élő képes leve-
lezőlapok a háború közel-
sége és az egyéni nehézsé-
gek mellett az akkori 
fiatalok érzelmeit, szenve-
délyeit a korabeli magatar-
tási szabályok mintegy pre-
cíz keretek közé foglalva 
mutatják meg. Erről tanús-
kodnak azok a képeslapok is, 
amelyeket Vass István csend-
őrőrmester küldött Demeter 
Annuskának 1918 februárjá-
tól az év végéig, decemberig.

A Vass István és Demeter Annuska 
közti szerelmi „állapotról” csupán a 
csendőr által küldött képeslapok tar-
talmából lehet következtetni, viszont 
nem egyedül próbálta elnyerni Annus-
ka szívét. A szerelmi vágyakozásokról, 
udvarlási szokásokról a csendőrőrmes-
teren kívül még 24-25 udvarló tett ta-
núbizonyságot, próbálva elnyerni a 
háromszéki kökösi származású An-
nuska szívét 1914–1918 között. Jelen is-
mertetőben a Vass István csendőrőr-
mester által küldött képeslapokon ke-
resztül szeretném bemutatni a száz év-
vel ezelőtti udvarlási szokásokat.

SZERELEM 
A NAGY HÁBORÚBAN

A képeslapok használata mára szinte teljesen kiment a közhasználatból. Egy évszázaddal 
ezelőtt azonban – ahogy a szakirodalom fogalmazza – aranykorát élte. A képes levelezőlapok 
elterjedése hosszú folyamat volt, melynek végén a XIX. század második felétől már nagy 

népszerűségnek örvendtek a képeslapok. 

U DVA R L Á S  H A R C T É R I  K É P E S L A P O N
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jókívánságokról, hangulatról lehet 
olvasni, míg a személyes üzenetekről 
a bélyeg helyére írtak, amelyet csak a 
címzett olvashatott el ha lekaparta 
azt. Ennél a képeslapnál a bélyeg he-
lyén a következő olvasható: „Csókolja 
sokszor Vass Pista, pá!”

 A március 9-én küldött képeslap ver-
sében már nyíltan kifejezi érzelmeit. 
„Kis csónakom a Dunán lengedez, / Szí-
vemben, a szerelem ébredez. / Evezzünk 
csendesen a víz suhog, / E napon szívem 
csak érted sajog. / Ajkadon vidáman zengjen 
a dal, / Hisz szívem hű és meg nem csal! 
/ Higgyetek nem ti, ki fáradoztok kincse-
kért. / A föld minden kincsénél a Nusi-
kám szeme többet ér.” 

A március 18-án Sepsiszent-
györgyről küldött propaganda-ké-
peslapon, ahol az uralkodópár lát-

ható, még mindig a heves sze-
relmi vágyakozásról lehet ol-
vasni: „Mi édesebb a méznél, mi 
forróbb mint a tűz, / Mi gyilkol 
mint a méreg, mi láncként össze 
fűz, / Mit el sem felejtünk, mi 
mindig vissza tér, / A te csókod 
emléke a sírig elkísér. / A boldog 
viszont látás reményében marad-
tam kézcsókkal: Pityu”

A szerelem különböző kifeje-
zésére számos, kisebb és nagyobb 
terjedelmű vers állt az udvarlók 
rendelkezésére. Ilyen volt az a 
„Csókra csók!”-os júniusi képeslap 
is, amelynek első oldalán „Csókra 
csókot, adj sok csókot / Édes angya-
lom / Mily boldoggá teszel engem / 

Ki se mondhatom”, míg hátoldalára 
Vass István a következő versszakokat 
választotta: „Vasárnap már tiszta égen 
/ Ragyog napunk úgy mint régen, / Vége 
van egy édes hétnek,/S indulunk egy 
öröklétnek! … „A Nusika a szerelem. / 
Itt van a fészke a szívemen. / S ha a 
fészkéből kirepül, / Emléke néha visz-
szajön.” 

A csendőr által küldött képeslapok 
közül a július 4-i és július 6-i képes-
lapok tartalma érezteti azt, hogy 
valószínűleg a szerelem a lány ré-
széről lankadni kezdett. A 4-én 

Demeter Annuska a képeslap-
hagyatékában megőrizte az 
összes udvarlója által küldött 

önarcképet és képeslapot. A színes és 
fekete-fehér, többségében ép állapot-
ban lévő, valamivel több, mint ezer 
darab képes levelezőlap jelenleg a tel-
jes feldolgozás előtt áll, és célja or-
szághatárokat nem ismerve minél 
nagyobb célközönséghez eljutni, 
akár tárlat formájában is.

Megismerkedésüknek pontos helye, 
ideje és módja sajnos ismeretlen. A 
kutatás során csak annyi derült ki, 
hogy Vass István, mint őrsvezető 
csendőr 1895-ben már szolgálatot 
teljesített Fogaras vármegyében Új-
Sinka településen. Karrierje során 
pedig Szeben-, Udvarhely-, Torda-
Aranyos-, Maros vármegyékben is 
szolgált, majd 1917 végétől Három-
szék vármegyében mint csendőrőr-
mester tartózkodott. Járőri hatásköre 
kiterjedt Kökös településére is. Szol-
gálati teendői mellett – az eddig fel-
tárt képeslapok alapján – összesen 
112 képeslapot küldött az ő „Nusiká-
jának” február és december között.

1918 februárjától decemberéig né-
hány jelentősebb képeslap híven ta-
núskodik arról, hogy szerelmük ép-
pen milyen státuszban volt. Az első 
beazonosított képeslapot 1918. febru-
ár 14-én keltezte Illyefalváról.

A képeslapok többségében egy-egy 
választott verssel üzentek szívük 
kedvesének. Ezen képeslap hátolda-
lán például „Künn az erdőn járdogálva, 
/ Neved bevéstem egy fába. / Azt belepi 
az idő s moha. / Szívem nem feled el so-
ha!!! / Üdv. kedves szüleit!” A postá-
zott képeslapokon főleg az általános 

IV. Károly és Zita királyné 1918. március 18.
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ge az első világ-
háborúnak, a ro-
mán csapatok el-
foglalták Három-
szék vármegyét és 
Vass István csend-
őrőrmestert vissza-
vonták Budapestre, 
december 17-én 
Nagyváradról még 
küld két képeslapot.
Bocsánatot kért ko-

rábbi ábrándozó, vá-
gyakozó írásaiért, 
azért hogy újból za-
varta szíve válasz-

tottját, de azt írta: „hálával gondolok 
önre és boldog legyen a túl jelzett napja.” 
Az elvállás ilyen jellegű formája nap-
jainkra már elhalványult. 

A Demeter Annuskának 
küldött képeslapok több-
nyire kimondottan a sze-

relemmel kapcsolatosak. Akadtak 
olyan hódolók is, akik inkább pro-
paganda vagy épp bakás, a nagy 
háborút jellemző képes levelezőla-
pokat postázták Annuskának. Ez 
utóbbi udvarlók és képeslapjaiknak 
száma elenyésző, ami arra enged 
következtetni, hogy a lány kevésbé 
értékelte a háborúval kapcsolatos és 
az arra emlékeztető képeslapokat. 

A meglévő képeslaphagyaték to-
vábbi célja és feladata hogy bemu-
tassa a korabeli képes levelezőla-
pok ábráit, udvarlási verseit-írása-
it, valamint hogy általa még pon-
tosabb betekintést nyerjünk a kor 
társadalmi és udvarlási szokásaiba.

Lőrinczi Dénes

küldött képeslap hátoldalon a „Min-
denki elmarad már tőlem. / Minden-
kit elfeledtem / Mindenki aki valaha 
csókolt és szeretett engem.” sorok, míg 
a 6-i képeslapon a „Feledje el, hogy 
volt valaha egyszer, / Egy napsugaras 
nyári délután. / Feledje el, hogy én is 
voltam önnek / 8 hónapig hű lovagja 
tán.” sorok olvashatók.

Augusztustól decemberig a Vass 
István által küldött képeslapok 
tartalma a szerelemre, a megélt 
boldog pillanatokra, az emlékezé-
seket sorakoztatta fel. A csendőr lo-
vagiasságára tanúbizonyság, hogy 
1918 decemberében, amikor már vé-

 (Illyefalva, 1918. március 9.)

Demeter Annuska, Kökös, Háromszék v.m. 
1918. VII. 15-én címezte Brassóba 

Ilyés Dávidnak

 (1918. június 29.)

Bár a színes fényképek készítésének is 
több mint egy évszázados múltja van, 
de a színes nagyítások (pozitív képek) 

és főleg a nyomdai sokszorosításuk csak a szí-
nes filmnegatívok tömeges használatától, az 
1940-es évektől vált elterjedtté. Addig a fekete-
fehér fényképek uralták a könyveket, folyóirato-
kat, újságokat. 

A néprajzkutatók mindig élen jártak a legújabb, 
legkorszerűbb fényképészeti eljárások alkalma-
zásában, így volt ez a színes fényképezéssel is. 
Az első, a színes fotózást az amatőrök számára 
is lehetővé tevő fényképészeti eljárást, az 
autokróm üveglemezeket 1907-ben bocsátották 
forgalomba feltalálói, a Lumière testvérek: „Az 
autokróm lemez lényegében két üveglemez kö-
zötti hordozóra rögzített, színes, pozitív, nap-
fénynél vagy vetítve megtekinthető  diafelvétel. 

Köröstárkányi nő viseletben, 1912. 
Színezett fényképnagyítás 

Györffy István felvétele alapján.
(FORRÁS: NÉPRAJZI MÚZEUM)
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

Üveglapra színezett keményítő szemcséket 
tartalmazó keveréket visznek fel, melyre a ha-
gyományos fekete-fehér fényérzékeny réteg 
kerül, majd ezt üveglemezzel zárják le.”

Néhány évvel megjelenése után, 1911-ben 
Györffy István néprajzkutató, a Néprajzi Múzeum 
muzeológusa már alkalmazta fekete-Körös-
völgyi terepmunkája során: a fekete-fehér képek 
mellett színes autokróm felvételeket is készített. 
A színes fotózás különösen a viseletek eredeti 
színeinek dokumentálásában játszott nagy sze-
repet. Ezek az autokróm felvételek azonban gya-
korlatilag „sokszorosíthatatlanok” voltak a fotó-
történeti szakkönyvek szerint, bár létezett egy 
utocolor nevű papír, de az így készült képek 
gyenge minőségűek, az eljárás pedig körülmé-
nyes és hosszadalmas volt. Éppen ezért nem vé-
letlen, hogy sokszorosított színes fényképet nem 
találunk az 1930-as évek második feléig. A nép-
rajzi kiadványokban illusztrációként leginkább 
kézzel színezett fényképeket vagy színes rajzo-
kat használtak. Például Györffy István is inkább 
színezett fényképekkel illusztrálta a fekete-
Körös-völgyi viseletet bemutató tanulmányát, az 
autokróm felvételeit nem tudta felhasználni.

A magyar népművészetet bemutató első át-
fogó, reprezentatív kiadvány 1928-ban jelent 
meg a prágai népművészeti kongresszus al-
kalmából, amelynek szerzői a Néprajzi Mú-
zeum munkatársai: Bátky Zsigmond, Viski Ká-
roly és a már említett Györffy István voltak. 

A kötetben az illusztrációk minőségére és meny-
nyiségére nagy hangsúlyt fektettek, a könyvet 
készítő Állami Nyomda célja a magyar grafikai 
ipar méltó reprezentálása is volt. A könyvben sok 
fekete-fehér fotó és színes rajz mellett több szí-
nes tárgyfotó, illetve néhány, tárgyakból összeál-
lított kompozíció, továbbá egy cifraszűrös alako-
kat bemutató nyomtatott színesfotó is található. 
Ezek, akárcsak a többi színes illusztráció, külön 
lettek beragasztva a könyvbe. Minőségük a többi 
illusztrációtól nem különbözik, de napjaink igé-
nyeinek már egyáltalán nem felelne meg. Sok fo-
tón szerepel a sokszorosítást végző műhely ne-
ve: „Weinwurm és társa, VI. Ó utca”, vagyis 
Weinwurm Antal és testvére, Ferenc végezte a 
fotók sokszorosítását. A fényképek minden való-
színűség szerint a korban bevett eljárással, fény-
nyomással készültek. Weinwurm és társa volt az 
egyik legnagyobb sokszorosító üzem az idő tájt, 
számtalan könyvhöz készítettek illusztrációkat. A 
fotókkal kapcsolatos sokszorosítási eljárásokat 
jól ismerhették és magas minőségben tudták al-
kalmazni, amire bizonyíték, hogy 1929-ben A fo-
tográfia és a nyomdaipar együttműködéséről 
címmel cikket írtak, amelyben viszont nem esik 
szó az autokróm vagy színes fotográfiákról. 

A legizgalmasabb kérdés, hogy milyen színes 
fénykép alapján készülhettek a sokszorosítások. 
Nagy biztonsággal kijelenthető, hogy a Néprajzi 
Múzeumban készített autokróm lemezekről, 
amire a legfőbb bizonyíték, hogy cifraszűrös 
alakokat ábrázoló eredeti autokróm lemez a 
Néprajzi Múzeum diapozitív gyűjteményében 
található. A képen a két férfialakon a Múzeum 
Textil- és viseletgyűjteményének Veszprém me-
gyei (szentgáli) és Heves megyei (egri) cifraszű-
re látható. A felvétel beállított és feltehetően a 
Néprajzi Múzeum Könyves Kálmán körúti épü-
lete előkertjében, de még valószínűbb, hogy az 
épülettel szemben, a Népligetben készült az 
1920-as évek második felében. A diapozitív 
gyűjteményben több más, hasonló célból készí-
tett tárgyfotó is található. Ebben az időszakban, 
az 1920-as években Gönyey Sándornak kö-
szönhetően nagy mennyiségben készültek szí-
nes autokróm, elsősorban viseletet ábrázoló fel-
vételek az ország különböző vidékein is.

A kötet céljai között a szerzők kiemelték, 
hogy „Olyan könyv, mely a magyar népmű-
vészet egészét jellemző képsorozatokkal 

megfelelően mutatná be, mind máig nem je-
lent meg. … A bemutatás módjául azt tartot-
tuk a legalkalmasabbnak, hogy az adott – 
eléggé korlátozott – keretek között mentül 
több ábrázolást adjunk s szöveget csak any-
nyit, amennyi múlt és mai népművészeti vi-
szonyaink megértésére és a megismerésük-
re fordított munka vázolására múlhatatlanul 
szükséges.”

A könyv kiadásában és illusztrációs anya-
gának kialakításában kulcsszerepe volt 
Czakó Elemérnek, az Egyetemi Nyomda ak-
kori igazgatójának. Feltehetően a könyv gra-
fikai színvonalának emelése érdekében, főleg 
színes illusztrációs eljárást alkalmaztak, amely-
nek az állami támogatás miatt anyagi akadálya 
nem volt. Későbbi, akár néprajzi kiadványok-
ban sokszorosított színes (autokróm) fényké-
pekkel már nem találkozunk, egyedüli kivételt 
a szintén Czakó Elemér által kiadott A ma-
gyaros ízlés - Szemelvények a magyar házi-
ipar, népművészet és iparművészet formakin-
cséből című album (1930) jelent, amelynek 
képanyagához  a Magyar népművészet il-
lusztrációiból is válogatott, köztük több szí-
nes autokróm felvételt is.

Granasztói Péter

AZ ELSŐ SZÍNES 
NÉPRAJZI FÉNYKÉPEK

Férfiak egri (jobbra) és szentgáli (balra) 
cifraszűrben. Egészoldalas színes 

reprodukció a Magyar Népművészet 
albumban 

(1928, BUDAPEST)
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Román férfiak bocskorban és szűrujjasban, 
román nő bőrmellényben, Tatárfalván, 

Románia, 1911. Színes autokróm 
üveglemez, 13x18 centiméter.

(GYÖRFFY ISTVÁN FELVÉTELE, NÉPRAJZI MÚZEUM)
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Szent Györgyöt a legtöbb 
forrás előkelő kappadókiai 
családból származónak tartja, 

aki 270 körül született. Diocletianus 
császár alatt kiváló katonaként magas 
tisztségbe került, azonban amikor a 
császár a keresztényeket üldözni kezd-
te, lemondott hivataláról, és ellene 
fordult. Emiatt börtönbe vetették, 
mivel hitétől a legkegyetlenebb kín-
zásokkal sem tudták eltéríteni, 303. 
április 23-án kivégezték. Az V. szá-
zad végén I. Gelasius pápa avatta 
szentté, de személye létezésének 
kétségessége miatt a katolikus egy-
ház a XX. században törölte a szen-
tek sorából. 

A mártír
Napja Európa nagy részén ősi pász-
torünnep, az állatok első kihajtá-
sának az időpontja. Gonoszjáró 
napnak is tartják, ezért a kerítésre, 
ajtókra tüskés ágakat tesznek, hogy 
a boszorkányokat távol tartsák. Az 
állatokat – az ártó szellemek, a ron-
tás elkerülése végett – Szent György 

1.
rész

S Z E N T  G YÖ R G Y  Ú T J A  KO B Á N T Ó L  A  J Á S Z S Á G I G

HÉROSZ A DUNA 
MENTÉN

napi tűzön hajtják keresztül, hogy a 
füsttől megtisztuljanak. A keresz-
tes háborúktól elterjedt az a legenda 
is, hogy Bejrút közelében a róla elne-
vezett tónál megölte a sárkányt. Az 
ábrázolásokon a lándzsa, kereszt, sár-
kány, egyik első lábát felemelve tartó 
fehér ló a jelképei. Számos országnak, 
például Angliának, Portugáliának, 
Katalóniának, Litvániának, Szerbiának, 
Görögországnak és Etiópiának a védő-
szentje, Grúziának (Georgia) egyben 
névadója is. Az ortodoxok évente 
három Szent György ünnepnapot 
ünnepelnek (április 23., november 3., 
november 26.). Bulgáriában május 
6-án bárány vágásával ünneplik, 
Egyiptomban a kopt keresztények 
május 1-jén és november 17-én tartják 
napját. Mint ezekből az adatokból is jól 
látható, különböző legendák, szokások, 
eltérő naptári időpontok kötődnek a 
széles területen ismert és különösen 
kedvelt szent tiszteletéhez. Aminek 
csak egyik közös eleme a termé-
kenységet, az állatállomány bőségét, 
védelmét biztosító rítusok sokasága. 

A lovagszent kultuszának 
eredete

Szent György Kárpát-medencei kul-
tuszának gyökereit Bálint Sándor a 
római Pales pásztoristennek ősi ünne-
péhez, a Paliliahoz kapcsolta. Ezen a 
tavaszkezdeti napon a pásztorok az 
istállókat kisöpörték és vízbe már-
tott babérágakkal meghintették. A 
Vesta-szüzektől kapott hamu, vér és 

Az európai kultúrkörben Szent György, a harcosok 
oltalmazója, a lovagiasság mintaképének tisztelete 
általánosan elterjedt, egyes területeken pedig máig 
szembetűnően erős a kultusza. Ugyanakkor vitatott, 
hogy tisztelete a keresztény gyakorlatnak megfelelően 
egy valaha élő személyhez köthető-e, ha igen ki volt az 
a személy, mikor, hol élt. A számos magyarázat között 
alig esik szó arról, hogy a régészeti leletekben az ábrá-
zolás módjában egy hozzá hasonló istenség kis szobrai 
a Kaukázusban a Koban faluról nevét kapó régészeti 
kultúrában már a késő bronzkortól megfigyelhetők, s a 
korai vaskortól ezek Európa keleti felében is megjelen-
tek. A római korban különösen a Duna alsó szakasza 
mentén pedig gyakori a három lábával a földet érintő 

lovas ábrázolása. 

A Kolozsvári testvérek 
 1373-ban készített 
  Szent György szobra 
         a prágai várban  

Georgia, a grúzok országa névadójának 
szobra Tbiliszi főterén
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szokások eredete túlnyomó részben 
európai.   Sarkos megfogalmazása sze-
rint „a magyar néphit szláv néphit”, 
így az általunk vizsgált tavaszi évkez-
dethez kapcsolódó szokásokat is 
szlávnak, mondhatni kelet-európai-
nak tartotta.  Elutasította Sebestyén 
Gyula véleményét, aki a tavaszi 
évkezdő szokások egy részének 
hátterében Mithras bikaáldozatával 
és a csillagképek szimbolizmusával 
való kapcsolatokat látott, melyeket 
a magyar néphagyományokban avar 
eredetűnek tartott. Sebestyén Gyula 
rámutatott arra is, hogy a latin, ger-
mán és szláv népek téli napfordulóhoz 
kötődő szokásai egy közös forrásra 
vezethetők vissza, de véleménye sze-
rint ez a forrás nem Rómában, s nem 
is a nagy Római Birodalomban volt.

A közelmúltban elhunyt Ujvári 
Zoltán a szellemi kultúrában jelen-
tősnek látta a környező népek 

hatását.  A termékenységi rítusok 
kapcsán felhívta a figyelmet arra is, 
hogy környezetünkben főként a dél-
szláv és a román néphagyomány őriz 
egy sajátos, Szent György napjához 
kapcsolódó szokást, amelynek még 
bajor párhuzamai is megfigyelhetők.  
A zöld lombokkal felöltöztetett Zöld 
Györgyöt (Zeleni Juraj) a tavasz érke-
zéséről éneklő fiatalok csoportja kíséri 
végig a falun, akik a háziakat köszön-
tő jókívánságaikért ajándékokat kap-
nak, amit az esti mulatságon közösen 
fogyasztanak el.  Azonban a zöldbe 
öltözött Szent György napi alakok 
nem magyarázhatók Szent György 
kultuszával, még akkor sem, ha azt 
konkrétan Szent Györgynek neve-
zik – az ilyen és hasonló agrárrítusok 
korábban a néphagyományban nem 
álltak kapcsolatban Szent Györggyel. 

A lovas hérosz a Duna mentén
A Mithras-kultuszhoz kapcsolódó 
fogadalmi ólomtáblák vizsgálata 
során már korábban azt tapasztaltuk, 
hogy a Duna mentén markánsan 
kirajzolódik az a sáv, mely egykor 
alapvetően a trák-illír-pannon 
törzsek területéhez tartozott. 
A dunai lovas istennek is neve-
zett alakok előzményei és pár-
huzamai, a lovas hérosz ábrázo-
lása a Kaukázustól Kis-Ázsián, a 
Balkánon át, valamint a Hallstatti 
és az etruszk kultúra területén, 
keleten Irántól az altaji Pazirikig 
a kora vaskor időszakától egyaránt 

szalma szintén szerephez jutott ebben 
a tisztító szertartásban. A pászto-
rok a szalma lángjánál megfüstölték 
magukat meg jószágaikat is. A nyá-
jat áthajtották a tűzön és maguk is 
háromszor átugráltak rajta, hogy 
a bajtól, boszorkányok rontásától 
megmeneküljenek. A pásztor áldo-
zatot is mutatott be az istennek, és 
kérte tőle mindazt, amire jószágai-
nak szüksége lehet. Imádsága végén 
a reggeli harmatban mosott kezet. 
Lakoma és ivás fejezte be a pásztorok 
e kedves ünnepét, melyet Rómában 
április 21-én tartottak. A szerző sze-
rint a keresztény egyház körültekin-
tően járt el, amikor a széles körben 
gyakorolt régi pogány kultusz ellen-
súlyozására éppen ennek közelé-
be, mindössze két nappal későbbre 
helyezte Szent György ünnepét.  A 
hívők attól kezdve a vértanú oltal-
mát keresték a maguk, jószágaik 
és földjeik számára.  Róheim Géza 
a tehenek megkoszorúzása kapcsán 
már jóval korábban kifejtette, hogy 
a Palilia ünnep elterjedése Róma 
hatalmának terjedését tükrözhe-
ti, Kelet-Európa gyarmatosításá-
val függhet össze. Azonban meg-
jegyezte, hogy a szokás az egykori 
limestől messze északon élő pásztor-
népeknél is megtalálható, amit a déli 
szomszédoktól való átvétellel magya-
ráz.  Véleményének megerősítését 
látta abban is, hogy a monda szerint 
ezen áprilisi ünnep napján született 
Numa Pompilius (Kr. e. 753–672), 
Róma második királya, s ezen a 
napon volt az örök város alapításá-
nak ünnepe is.  

Róheim Géza a Szent György napi 
hagyományokkal kapcsolatban és 
összességében is arra a következte-
tésre jutott, hogy a magyar hitvilág, 

A Kolozsvári testvérek 
 1373-ban készített 
  Szent György szobra 
         a prágai várban  

A hegyi legelők megújuló felégetése a Kaukázusban Uasztürdzsi őszi ünnepén 
(Oszétia, Kurtatinszki-szoros, 2017)

Lac falusi gyermek megáldása és a közösségbe fogadása Uasztürdzsi szentélyében
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kori ábrázolás ismert. Ezeknél az egy 
vagy két lovast jellegzetesen hegyes, 
frígiai sapkában, lobogó köpönyeg-
gel, gyakran fokossal vagy lándzsával 
ábrázolják, a ló következetesen fel-
emeli egyik mellső lábát, csak három 
ponton érinti a földet, és fekvő 
ember, vagy hatalmas hal van alatta.  
A domborműveken általában egy 
női alak van előtte a kép jobb olda-
lán, aki a lovat a kötényéből eteti, 

megfigyelhetők. A bekarcolt és plasz-
tikus lovas ábrázolások elterjedése, 
miként maga a lovaglás megismeré-
se is, szoros kapcsolatban állt az ókori 
forrásokban kimmereknek nevezett, 
iráni eredetű népek mozgásával, akik 
Kr. e. 720 táján Urartu lerohanásával 
hívták fel magukra a figyelmet.

A Duna mentén a Vaskapu mint-
egy kettéosztja azt a területet, ahon-
nan a legtöbb vizsgált témájú római 

vagy egy háromlábú áldozati asz-
talon a halottnak járó két lepény-
re helyezett hal van közöttük.  
Különösen a több képmezőből álló 
kompozícióknál a lovast megtükrö-
zik. A kutatás ma már általánosan 
elfogadja, hogy a Dimitru Tudor 
által nagy területen összegyűjtött, 
hasonló mitológiai elemeket tartal-
mazó leletanyag egy, a folyam alsó 
szakasza mentén a római hódítás 
előtti őslakosok közötti vallásra 
mutat.  Különösen fontos Tóth 
István azon megfigyelése, hogy 
Pannonia délkeleti régiójának a 
római foglalást megelőző időszak 
vallásosságában a kelta elemek-
kel is színezett thrák-illyr, balkáni 
hatások domináltak. Véleménye 
szerint ezek a hatások egy nagyon 
ősi, vaskori hagyományrendszerre 
épültek, amely a római hódítás követ-
kezményeként  elemekre, motívum-
csoportokra töredezve élt tovább, és 
még évszázadokkal később is meg-
határozó tényezője volt e régió val-
lási világának. Mindebből követke-
zik az is – és ezt egy sor régészeti 
lelet támasztja alá –, hogy az olyan 
keleti gyökerű napkultuszok, mint 
a bikaölő Mithras, vagy a Magna 
Mater nem okvetlenül a római légi-
óknak köszönhetően terjedtek el 
Európában. Ezek legkésőbb már a 
vasgyártás megismerésével együtt 
a jelentős részben kis-ázsiai, vagy 
kifejezetten indo-iráni gyökerű, a 
jón gyarmatosítással több hullám-
ban és több útvonalon útrakelő ván-
dorlókkal kerültek kontinensünk 
legtávolabbi pontjaira. Így például 
a Szent György kultusz funkciója 
szerint a Palilia ünnephez köthető 
elemeinek elterjedése sem okvet-
lenül Róma hatalmának terjedését 
tükrözi, a rómaiak sok esetben való-
jában csak a maguk ízléséhez iga-
zították a meghódított őslakosok 
már egyébként is meglévő hasonló 
kultuszait. Ez adhat magyarázatot 
arra is, hogy számos hasonló szokás 
az egykori limestől messze északon 
élő pásztornépeknél is megtalálha-
tó. Szent György kultusza mögött 
az iráni népeknek a késő bronzkor-
tól Európát több hullámban elérő, a 
régészeti leletekben is jól követhető 
mozgása tükröződik még háromezer 
év elteltével is.

Szabó Géza

Frigiai sapkás, lobogó köpönyegű lovasok egy rómaikori fogadalmi  ólomtáblán

Sárkánnyal viaskodó lovas hérosz egy iráni miniatúra Firdauszi Királyok könyve című művében
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Induljunk ki a másodperc definíciójából: az alapállapo-
tú cézium-133 atom két hiperfinom energiaszintje kö-
zötti átmenetnek megfelelő sugárzás 9 192 631 770 pe-

riódusának időtartama.
Vagyis nincs más dolgunk, mint megszámolni a 

céziumatomok sugárzásának periódusait. Az első cézium-
atomórát 1955-ben építették, és a mai napig az atomórák 
a világ legpontosabb időmérői. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Metroló giai és Műsza-
ki Felügyeleti Főosztálya is rendelkezik egy atomórával, vagy 
ahogy itt emlegetik, frekvencia- és időetalonnal. Valószínű-
leg ez az ország legpontosabb órája. Legutóbb tíz éve esett át 
karbantartáson, azóta megszakítás nélkül folyamatosan jár. 
Az általa szolgáltatott időjel periódusának hibája csak a tizen-
harmadik tizedesjegyben mutatkozik. Talán mindenki szá-
mára érthetőbb megfogalmazásban: 100 000 év alatt sem si-
etne vagy késne egy másodperc nél többet az eszköz. Vannak 
persze a világon ennél ponto  sabb atomórák is. A hiva tal 
atomórájának járását rendszeresen összehasonlítják a világ 
más időetalonjaival. Erre a GPS hálózat ad módot. A hely-
meghatározó rendszer műholdjainak fedél zetén ugyanis 
szintén találunk atom  órákat, ezek jeleit mérik össze a buda-

pesti etalon jeleivel, a 
felvett adatokat pedig 
továbbít ják a Nemzet-
közi Súly- és Mérték-
ügyi Hivatalnak Párizs-
ba. Itt gyűj  tik és érté-
kelik a világ külön  böző 
pont jairól érke ző jelen-
téseket, és egy havi 
körlevélben tudatják a 
hálózat tagjaival, me-
lyik atomóra mennyire 
volt pontos az előző hó-
nap folyamán.

Az ered mény birtoká-
ban, a hivatal munka-
társai más idő- vagy 
frekvenciamérők pon-
tosságát tudják ellen-
őrizni, hivatalos szó-
használattal kalibrálni. 

SIET VAGY KÉSIK?
Pontos-e az óránk? A kérdés nagyon egyszerűnek tűnik, a válasz azonban meg-
lepően bonyolult. Össze kell hasonlítanunk a járását egy pontosan járó órával 
– vághatná rá bárki, csakhogy abszolút pontos órát senki sem tud gyártani. 

Akkor keressük meg a lehető legpontosabbat!

Leggyakrabban elektronikus frekvenciamérő készülé-
keket vizsgálnak, de sokszor kell kézi stopperórákkal is 
foglalkozniuk. „A legizgalmasabb feladat egy lövedék 
sebességének meghatározása volt” – meséli Szentirmai 
Endre metrológus, ebben az esetben az időmérést távol-
ságméréssel kellett kombinálniuk.

J.S.A.

 Az atomóra, amelyik 100 000 év alatt sem siet vagy késik egy 
másodpercnél többet

Frekvenciamérők és 
időalapgenerátorok vizsgálatára 

szolgáló összeállítás

 Kézi stopper kalibrálása
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Az egyre kellemesebbé váló májusi esték szinte 
csalogatnak egy kis csillagnéző égi túrára. 
Keressük hát fel a tavaszi csillagképeket! 
Nézzük, milyennek látjuk az eget május 

15-én éjjel 21 órakor!

A téli égbolt csillagképei közül már csak az Ikrek és a Kis 
Kutya ismerhető fel a nyugati horizont alján. Alacsonyan 

áll a Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella. Nem mesz-
sze tőle ragyog feltűnően fényes égitestként a Vénusz, 
vagyis az Esthajnal csillag. Északnyugatra a Perzeusz és 
a Kassziopeia csillagképek pislákolnak közvetlenül a látó-
határ felett. Felettük a nagy kiterjedésű, de halvány csillagok 
alkotta Zsiráf csillagképet kereshetjük. Az Ikrektől keletre, sorra 
következnek a jellemzően tavaszi állatövi csillagképek; a Rák, az 
Oroszlán, a Szűz valamint a Mérleg. Ragyogó fényes égitestként a 
Jupitert figyelhetjük meg a Mérleg csillagképben a hónap folyamán. 
Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt alján halvány csillagképek 
sorakoznak: az Egyszarvú, az Északi Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a 
Holló. Kelet felé, egyre magasabban helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké 
haja és a Vadászebek, egészen magasan, a zenit közelében a Nagy Medve (Nagy 
Göncöl) és a Hiúz csillagképek kereshetőek. Észak felé a Sárkány, a Cefeusz és 
a Kis Medve (Kis Göncöl) csillagképeket találjuk.

A Merkúr a hónap folyamán nem lesz megfigyelésre kedvező helyzetben. A 
hónap elején bő háromnegyed órával kel a Nap előtt, a keleti látóhatár közelében 
kereshető. Láthatósága lassan romlik, ahogy egyre közeledik a Naphoz, 20-a 
után belevész a pirkadati fénybe. A Vénusz fényesen ragyog 
napnyugta után az esti nyugati égen. Láthatósága nagyon jó, 
több mint két és fél órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,9 
magnitúdó. A Mars előretartó mozgást végez a Nyilas, majd a 
hónap közepétől a Bak csillagképben. Éjfél után kel, az éjszaka 
második felében látható a délkeleti égen, mint fényes vöröses 
színű égitest. Fényessége -0,4 magnitúdóról -1,2 magnitúdóra 
növekszik. A Jupiter a Mérleg csillagkép közepén végzi hátráló 

Az égbolt képe 
2018. május 15-én 

21 órakor

TUDTA-E?

Nem minden galaxis sorolható be a spirálisok vagy ellip-
tikusak rendszerébe. Egyes ilyen „félresikerült” galaxisok 
összeütköznek társaikkal, vagy egy közeli szomszédjuk gra-
vitációja torzítja el az alakjukat. Ezeket általában a különle-
ges, vagy pekuliáris galaxisok csoportjába soroljuk. Ezek 
a galaxisok jellemzően sok gázt, port és forró, kék csillagot 
tartalmaznak. Sok irreguláris galaxis csillagontó galaxisnak 
tekinthető, amelyeken erőteljes csillagkeletkezési hullámok 
söpörnek végig. A szabálytalan galaxisokban gyakoriak az 
óriási, rózsaszínű hidrogén-emissziós ködök, ahol a csillagok 
keletkeznek. A Tejútrendszer legfényesebb kísérőgalaxisai, a 
Nagy és a Kis Magellán-felhő is tipikus irreguláris galaxisok.

Nagy Magellán-felhő
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mozgását, 9-én szembenállásban van a Nappal. Egész éjszaka megfigyelhető a 
déli égen mint ragyogó fényű égitest. Fényessége -2,5 magnitúdó. A Szaturnusz 
hátráló mozgást végez a Nyilas csillagképben. Késő este kel, az éjszaka nagyobb 
részében megfigyelhető alacsonyan a déli égen. Fényessége 0,3 magnitúdó. Az 
Uránusz a hónap második felében újra kereshető, hajnalban kel. A Neptunusz 
szintén hajnalban kel, a szürkületben kereshető a Vízöntő csillagképben a dél-
keleti látóhatár közelében. 

45 évvel ezelőtt, 1973. május 14-én állították Föld körüli pályára az első ame-
rikai űrállomást, a Skylab-et! Az űrállomás Az Apollo-program továbbfejleszté-

sével épült meg, amely az addig pályára állított legnagyobb űreszköz volt. A 
szovjet-amerikai űrversenyben a Skylab két évvel követte a szovjetek által 
felbocsájtott első lakott űrállomást, a Szaljut-1-et. Magát az űrállomás 
testét a Saturn V hordozórakéta harmadik fokozatából alakították ki. Ezt 
egészítették ki a felső részen egy dokkoló egységgel és egy naptávcső-
vel, melynek szerkezetét egy Apollo holdkomp alapján építették meg. Az 
űrállomás teljes tömege 90 t, hossza 36 m, szélessége (napelemek nélkül) 
6 m, hermetikus térfogata pedig 330 m³ volt. Az űrlaboratóriumot egy 
módosított, s utoljára használt Saturn V hordozórakétával jutatták Föld 
körüli pályára. Az indításkor azonban levált a hővédő burkolat egy része, 
ami az egyik napelemtáblát leszakította, a másikat pedig meggátolta a 

kinyílásban. A Skylab emiatt elektromos energiája nagy részét és a túlhe-
vülés elleni védettségét is elveszítette, így félő volt, hogy használhatatlanná 

válik. A Skylabot a május 25-én útnak indított háromfős legénység mentette 
meg, akik az első világűrben végrehajtott szerelés során kicserélték a sérült 

hőpajzsot és kiszabadították a beszorult napelemtáblát. A Skylab-et hosszú 
idejű küldetésre tervezték, azzal a kettős céllal, hogy bebizonyítsák, az ember 
képes tartósan élni és dolgozni az űrállomáson, illetve, hogy a Napot a földi lég-
körön túlról vizsgálva bővítsék ismereteinket a naptevékenységről. Az orvosi és 
biológiai kísérleti program keretében azt vizsgálták, hogy a tartós súlytalanság 
állapota milyen hatást gyakorol az emberi és állati szervezetekre, a sejtekre és 
az anyagcsere-folyamatokra. Az űrhajósok fizikai állapotának és reakcióinak 
megóvása céljából különböző tornaszereket és edzőberendezéseket vittek fel az 
állomás fedélzetére, egészségük folyamatos figyelésére pedig orvosi mérőmű-
szereket telepítettek. Még további repüléseket terveztek az űrállomásra az akkor 
még fejlesztés alatt lévő Space Shuttle űrrepülőgépekkel, de a fokozódó nap-
tevékenység hatására a felső légkör egyre sűrűbb lett, az űrállomás pedig a 
fékeződés miatt 1979. július 11-én visszatért a légkörbe és elégett. Maradványai 
az Indiai-óceánba, illetve Nyugat-Ausztrália lakatlan területeire hullottak. A 
Skylab 34 981 Föld körüli keringést hajtott végre.    

L. H.

A Skylab űrállomás 
a Föld körül

Étkezés a Skylab fedélzetén

Zuhanyzás az űrállomáson

Távcsöves megfigyelés az űrállomásról
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LogIQs
www.mensa.hu

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 8314

(83146 × 9 = 748314)

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: GA-LA-GO-NYA

(Az egyes szótagok előtagként értelmes szavakat alkotnak  
a buborékokban megadott szótagokkal.)

 
3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás:
A 3. emeleten, bal oldalon, a Kiss házaspárnál.

bal oldal jobb oldal

4. em. Varga Elemér 
(Mici – aranyhal)

Nagy Lujza 
(Hilda – keresztespók)

3. em. Kiss házaspár 
(Cirmi – cica)

Lenke néni
(Jenci – bulldog)

2. em. Pista bácsi
(Maszat – tacskó)

Kovács család
(Folti – macska)

1. em. Molnár család
(Benő – teknős)

Szabó család
(Gusztáv – egér)

fszt. Irma néni
(Cukorfalat – puffogó vipera) bejárat

A négy keresett szó a vele azonos sorban lévő szavakkal  
elő- vagy utótagként újabb értelmes szavakat alkot.  

Melyik ez a négy szó, és milyen összefüggés van közöttük? 

Melyik 
számjegy illik 

a kérdőjel 
helyére?

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

a) Hány négyszög látható a képen?
b) Helyezzen át a gyufaszálak közül kettőt úgy, 

hogy a képen látható, egyenlő oldalú háromszögekből álló 
négyszögek száma több legyen!



ADATOK ÉS TÉNYEK

É l e t É s  tu d o m á n y   2018/17   537

Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Önkéntes munka

A munkaerő-felméréshez 2017-ben – 2011 és 2014 után 
– harmadik alkalommal kapcsolódott kiegészítő felvé-
telként az önkéntes munkára vonatkozó kérdéssor. A 
modul eredményei arról tanúskodtak, hogy egyre töb-
ben tekintik ezt a fajta segítségnyújtást (társadalmi fele-
lősség- és szerepvállalást) értékteremtésnek, és az önkén-
tesség egyre elterjedtebb hazánkban.

A 2017. évi felvétel során a 15–74 éves magyar népesség 
36,7%-a, 2 millió 668 ezer fő nyilatkozott úgy, hogy a 
felvételt megelőző 12 hónap során végzett önkéntes te-
vékenységet valamilyen formában. Arányuk a 2011. évi-
hez képest 7,6, a 2014. évihez viszonyítva pedig 2,4 szá-
zalékpontos növekedést mutatott. 

A korábbi felvételekhez hasonlóan, 2017-ben is jellemző 
volt, hogy a nők továbbra is nemcsak nagyobb számban, 
hanem valamivel magasabb arányban is végeztek önkéntes 
munkát, mint a férfiak (1 millió 417 ezer és 1 millió 252 ezer 
fő, valamint 37,6 és 35,8%). Az önkéntesség aránya a 15–19, 
a 40–44, valamint az 50–69 évesek valamennyi ötéves kor-
csoportjában jóval átlag felett alakult: száz adott korcso-
portba tartozó közül 38–43 fő számolt be önkéntes munka-
végzésről. Ezen korosztályok mindegyikében aránynöve-
kedés történt a 2014. évihez képest. Ez leginkább a  
15–19 éves fiatalok körében volt kiemelkedő, elsősorban a 
köznevelési törvény módosítása miatt, ami az érettségi 
megkezdésének feltételéül a legalább „ötven óra közösségi 
szolgálat elvégzésének igazolását” szabta. Az idősebb kor-
osztályok önkéntességének magasabb arányát az magya-
rázhatja – hasonlóan a 2014. évi adatokhoz, amelyeket a 
KSH „Az önkéntes munka jellemzői” című kiadványban dol-
gozott fel –, hogy a fiatalabbakhoz képest több a tapaszta-
latuk, több közéleti szerepet vállalnak, aktívabbak társadal-
mi szervezetekben és szociális tevékenységekben (például 
gyermekfelügyelet, idős- és beteggondozás). Az önkéntes 
segítők aránya az iskolázottsági szinttel párhuzamosan nö-
vekszik, így míg a legfeljebb alapfokú végzettségűek köré-
ben 33,4% volt, addig a középfokúaké 36,2, a felsőfokúaké 
pedig 42,1%-ot tett ki 2017-ben. A 2014. évi felvételhez ké-
pest mindhárom kategória esetében nőtt a részvétel: akkor 
28,8, 35,4 és 38,5% volt az önkéntesek aránya ezekben a 
csoportokban. A legtöbb önkéntest a községekben találjuk: 
arányuk 39,5%, miközben a városokban 37, Budapesten pe-
dig 30,7%-ot ért el. Az arányokra magyarázatul szolgálhat, 
hogy a kisebb települések, közösségek helyi szinten felmerülő 
igényei, törekvései könnyebben megvalósíthatók, illetve a 
nyilvánosság motiváló hatása és az egymást ismerők összefo-
gása itt érvényesül leginkább. Erős területi differenciáltság 

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

érvényesült. Magas, 42–47%-os  részvételi arány elsősorban 
az ország északkeleti részére volt jellemző, és kimagasló 
volt az önkéntes munkát végzők aránya Jász-Nagykun-
Szolnok megyében, ahol a 15–74 éves népesség hattize-
de végzett önkéntes munkát. A Dunántúlon Veszprém 
megye tartozott a magas részvételi aránnyal jellemezhe-
tő területi egységek közé. A skála másik végét Hajdú-
Bihar megye képviseli, ahol a lakosságnak csupán ne-
gyede kapcsolódott be önkéntes tevékenységbe. 

Az önként, ellenszolgáltatás nélküli tevékenység leg-
gyakoribb megjelenési formája a házi- és ház körüli 
munka; az ügyintézés, vásárlás; a gyermekfelügyelet, 
gyermekgondozás; valamint a betegápolás, idősgondozás 
volt mind 2014-ben, mind 2017-ben. 

Az önkéntes segítők leginkább azért végeztek ilyen te-
vékenységet – és ebben a régi típusú, klasszikus, hagyo-
mányos önkéntességi magatartás mutatkozott meg –, 
mert fontosnak tartják, hogy másokon, rászorulókon se-
gítsenek; hitük, meggyőződésük szerint ez erkölcsi köte-
lességük; valamint nagyra értékelték az ilyen értékterem-
tő tevékenység melletti elkötelezettséget. 

Az önkéntesek átlagosan 133 órát fordítottak idejükből a 
felvételt megelőző 12 hónap során önkéntes munkavég-
zésre, ami némileg elmaradt a 2014. évi átlagóraszámtól 
(151 óra). Az általuk ellátott tevékenység becsült értéke 
408,5 milliárd forint volt 2017-ben, ami 50,1 milliárd 
forintos (14%-os) növekedést jelentett a három évvel 
korábbi felvételhez viszonyítva. Mindez egy önkéntesre 
vetítve évi szinten 153,1 ezer forint becsült értéket mutatott, 
13 ezer forinttal többet, mint 2014-ben.

Kelemen nóra

Az önkéntesség aránya a megyékben és a fővárosban, 2017
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A Tourette-szindrómás 
gyerekek jobban tanulnak

A Tourette-szindróma egy ideg-
rendszeri fejlődési zavar, amelynek 

diagnosztikai kritériumait a legalább 
egy évig fennálló – több mozgásos- és 
minimum egy vokális – tikek jelentik. 
Ezek lehetnek önkéntelen, hirtelen és 
gyors mozdulatok vagy hangadások, 
amelyek legtöbbször 4-6 éves kor 
körül jelennek meg. A tünetek 10-
12 éves korban erősödnek, majd serdü-
lőkorban csökkenek.

Az ELTE PPK Emlékezet, Nyelv 
és Idegtudomány Kutatócsoport-
ja – Németh Dezső vezetésével –, 

teljesítettek a tanulási feladatok-
ban, mint a tipikusan fejlődő kont-
roll-csoport. Ez azért is érdekes, 
mert az idegrendszeri fejlődési 

Lehetett volna tradicionális 
japán bor

A Kumamoto Egyetem ( Japán) 
Eisei Bunko Research Center 

munkatársainak kutatásából kide-
rült, hogy Tadatoshi Hosokawa, Japán 
Kjúsú szigetének XVII. századi ura, 
utasítást adott embereinek arra, 
hogy bort készítsenek, de arra is, 
hogy ópiumot állítsanak elő orvosi 
célú felhasználásra.

A borászat a XV-XVI. századi 
japán kereskedelmi dokumentu-
mokban, naplókban, katalógusok-
ban  tűnik fel. Keresztény misszi-
onáriusok és kereskedők vitték a 
bort Japánba Nyugat-Európából, 
és egy évszázadon át luxuscikként 
árusították. Eddig úgy tudtuk, 
a nagy léptékű japán borkészítés 
az 1870-es években kezdődött. 
A Kumamoto Egyetem kutatói 
azonban 2016-ban rámutattak, 
hogy a borkészítés a Hosokawa 
család Kokura régióban fekvő bir-
tokán már több, mint 200 évvel 
korábban, 1627-ben elkezdődött. 
A kutatók arra is találtak bizonyí-
tékot, hogy Hosokawa elrendelte 
hűbéresének, Taroemon Uedának, 
hogy vadszőlőből készítsen bort, és 
küldje Edoba (ma Tokió).

A legújabb kutatás kiderítette, 
hogy bort csak 1627 és 1630 között 
készítettek, és Hosokawa négy 
éven keresztül Edoba küldette a 
bort. Ebben az időben Taroemont 
ismerték el a bor és az orvosi célokra 

ki utasítást, hogy készítsenek 3,6 liter 
bort orvosi célokra, a bor importja 
pedig 1639-ig tartott.

Az 1638-as simabarai felkelés-
ben Hosokawa betegen vett részt 
a központi kormány oldalán. (A 
simabarai felkelésben főképp ka-
tolikusok vettek részt, és a keresz-
ténység betiltásával végződött.) El-
rendelte 1632-ben, hogy küldjenek 
bort Kumamotoba, mely közben 
a birtoka lett. Az italt orvosi célú 
felhasználásra szánta a csatamezőn. 
Még ugyanebben az évben egy má-
sik elöljáró is szeretett volna bort 
vásárolni Hosokawán keresztül, de  
ő ezt válaszolta: „Kapcsolatba léptem 
Nagaszakival, de mivel a bor köztudo-
másúlag akkor használatos, amikor az 
emberek áttérnek a kereszténységre, a 

valamint Tárnok Zsanett, a Va-
daskert Kórház klinikai szakpszi-
chológusa azt vizsgálta, mi jellemzi 
a tanulási és emlékezeti folyamato-
kat a Tourette-szindrómával 
kezelt gyerekeknél. A szak-
emberek kutatásának fóku-
szában az implicit, nem-tu-
datos tanulás állt, mely ta-
nulási mechanizmus fontos 
szerepet játszik a mozgásos 
készségek (sport), a kognitív 
készségek (nyelv) és szociális 
készségek elsajátításában.

A kutatócsoport kimutatta, 
hogy a 8-15 éves Tourette-
szindrómás gyerekek jobban 

használt szaké készítési technoló-
giájáért. A kutatók kiderítették, 
hogy a borkészítés folyamán a vad-
szőlőhöz fekete szójababot adtak. 
A fekete szója segíti a fermentáci-
ót, valószínűleg a fekete szójából 
származó élesztő segített a vadsző-
lő erjesztésében, mely egyébként 
alacsony cukorfokkal rendelkezik. 
Hosokawa bora tehát valódi er-
jesztéssel készült ahelyett, hogy a 
szőlőt egyszerűen alkoholba áztat-
ták volna.

A kutatók meglepődtek, amikor 
felfedezték, hogy a Hosokawa-család 
ópiumot is állított elő 1629-ben. 
A kutatók szerint a Nagaszakiból 
importált ópiumot orvosi célokra 
használták, nyugtatóként, fájda-
lomcsillapítóként, köhögésre és 
hipnózishoz. Taroemon, a borász 
lett az ópiumkészítés felelőse is, 
tavasztól őszig 1,27 kg ópiumot 
állítottak elő. Az előző évből való 
dokumentumokban megtalálták 
az import ópiumról szóló leírást, 
mellette Hosokawa bejegyzésé-
vel: „Elégedetlen vagyok azzal az 
ópiummal, melyet (Nagaszakiból) 
rendeltünk, vissza kell küldenünk.” A 
minőség iránti igény inspirálta te-
hát Hosokawát, hogy saját ópiumot 
gyártasson.

Hosokawa 1923-ban kelt levelé-
ben édes bort rendelt Nagaszaki-
ból, és így tett 1625-ben is. 1631-
ben, miután úgy tűnt, hogy befe-
jeződött a Hosokawa-családban a 
borkészítés, Hosokawa még adott 

Orvosi használatra bort és ópiumot is 
állítottak elő Hosokawa birtokán, Kokura 

területén



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/17   539

rendellenességeket korábban úgy 
képzelték el, hogy csak negatív kö-
vetkezményekkel és tünetekkel jár-
nak, teljesítményjavulás pedig na-
gyon kevés esetben tapasztalható.

A vizsgálat eredményei a rangos 
agykutatási tudományos folyóirat-
ban, a Cortex-ben jelentek meg, 
és a New Scientist című, nagy ol-
vasottságú tudományos ismeret-
terjesztő lap is cikkezett a magyar 
kutatásról, amely hozzájárul az 
atipikus fejlődési zavarok megér-
téséhez, hosszabb távon pedig új 
diagnosztikus és terápiás eljárások 
kidolgozásához.

(ELTE)

Olyan fa eszközöket, 
melyek a neandervöl-
gyi emberrel állnak 
kapcsolatban, eddig 
csak Abric Romaní 
(Katalonia) mésztufa te-
rületein találtak az Ibé-
riai-félszigeten. Európá-
ban is csak további négy 
helyen (Clacton on Sea, 

Schöningen, Lehringen és Poggeti 
Vechi) ismert hasonló lelet. 

2013-ban kezdődött Aranbaltzában 
a régészeti program azzal a céllal, 
hogy Európa utolsó neandervölgyi 
közösségét kutassa. Ez hozta létre a 
Chatelperroni kultúrát. A jelenleg 
is folyó ásatások azonban feltárták, 
hogy ettől különböző neander-
völgyi letelepedési események is 
zajlottak, melyek körülbelül 100-
44000 éven keresztül tartottak. 
Emiatt Aranbaltza kivételesen jó 
terep a neandervölgyi ember fejlő-
désének és viselkedésbeli változatos-
ságának kutatásához.

A kutatásban a következő intéz-
mények munkatársai vettek részt: 
CENIEH, Universidad Autónoma 
de Barcelona, Universidad de 
Burgos, INRAP, Universidad 
del País Vasco és Universidad de 
Cantabria.

(CENIEH)

kereskedők abbahagyták a forgalma-
zását, nehogy a kereszténység gyanú-
jába keveredjenek.” Hosokawa aztán 
elrendelte, hogy a saját készletéből 

küldjenek bort. 
A felhasználók, 
akik magas po-
zícióban lévő 
emberek voltak, 
és a kereskedők 
is felismerték, 
hogy a bor til-
tott keresztény 
itallá vált.

Hosokawa a 
dokumentumok 
tanúsága szerint a 
következő évben 
küldött utoljá-
ra bort Edóba. 
Hosokawa, aki 

beteg volt, úgy gondolhatta, hogy 
ugyan a bor rendelkezik orvosi-
lag előnyös tulajdonságokkal, de 
mint kormányhű úr, abba kell 
hagynia a keresztény ital gyártását 
és forgalmazását.

A történelmi dokumentumok azt 
mutatják, hogy Taroemon és cége 
innovatív technológiákkal állítot-
ta elő a nyugati ételeket és nyugati 
órákat, Hosokawa pedig érdeklő-
dött ezek iránt. A simabarai lázadás 
elfojtása után a kormány megtiltot-
ta, hogy Portugáliából érkező hajók 
kössenek ki, betiltotta a keresztény-
séget, és a nyugattal való kereske-
dést kizárólag Hollandiával enge-
délyezte. Hollandia ígéretet tett, 
hogy nem terjeszti a kereszténysé-
get Japánban. Ez jelezte a japán el-
szigetelődés kezdetét.

(Kumamoto University)

A legrégebbi neander-
völgyi szerszámok

A Baszkföld tengerpartján fekvő 
Aranbaltza területén folyó ása-

táson (Észak-Spanyolország) a ne-
andervölgyi ember számos letele-
pedés-hullámát tárták fel régé-
szek. Az ásatásokat Joseba Rios-
Garaizar vezette, a spanyol Centro 
Nacional de Investigación sobre la 
Evolución Humana (CENIEH) 
régésze. 2015-ben két nagyon jó 
állapotban fennmaradt fa eszköz 
került elő, az egyik egy 15 centi-
méter hosszú ásóbot.

Az eszköz és az azt fedő üledék 
részletes elemzése rávilágított, 
hogy a tárgy 90 000 évvel ezelőtt 
kerülhetett nyughelyére.

A mikro-CT elemzés és az esz-
köz felszínének közeli vizsgálata, 
melyet a CENIEH laboratóriumá-
ban folytattak le, feltárta a készí-
tés folyamatát. Egy tiszafa törzsét 
kétfelé hasították hosszában. A 
fatörzs egyik felét kő eszközzel 
kaparták és tűzben kezelték, hogy 
keményebbé tegyék, il letve, hogy 
a kaparást megkönnyítsék. Így 
akarták a kívánt alakot elérni. 
Az elhasználódás elemzése feltár-
ta, hogy az eszközt ásásra hasz-
nálták, amikor étel vagy kovakő 
után kutattak.

A neandervölgyi emberrel össze-
függésbe hozható fa eszközök na-
gyon ritkán őrződnek meg, mivel a 
fa gyorsan lebomlik. Csak nagyon 
speciális környezetben – amilyen 
Aranbaltza vízzel borított üledéke 
is volt – válik lehetővé, hogy a fa 
megmunkálásának technológiájára 
utaló leleteket is találjanak. 

Neandervölgyi fa szerszámok
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Az okosabb népszerűbb?

Ha a saját gyermekeinkre gondo-
lunk, nem egyértelmű a válasz 

e kérdésre. Az iskolában az emi-
nens gyerekek nem feltétlenül nép-
szerűbbek a társak körében. De ha 
a tudás eredménye, haszna kézzel-
fogható, már egyértelműen pozi-
tívvá válhat az összefüggés. Leg-
alábbis egyik közeli rokonunk, a 
gyűrűsfarkú lemurok körében biz-
tosan így van, a Princeton Egye-
tem kutatói által végzett vizsgálat 
eredményei szerint. 

A kutatók két egymástól függet-
len lemur csoportot vizsgáltak. Az 
állatoknak szőlőt kellett kiszedni 
egy átlátszó plexidobozból egy fiók 
kihúzásával. Az egyik csoportban 

egy hím, a má-
sikban egy nős-
tény fedezte fel a 
tudományt. Az 
új tudás mindkét 
csoportban kö-
vetőkre talált, de 
voltak akik sose 
kísérelték meg 
az utánzást. A 
videofelvételek-
ből az is kide-
rült, hogy a 
“tudós” egye-
dek sokkal több 
pozitív odafi-
gyelésben részesültek, mint tudat-
lan társaik, így több kurkászásban 
volt részük, mint a szőlőhöz jutás 
feltallása előtt. A kurkászás általá-
ban kölcsönösségen alapul, ebben 
az esetben viszont az okos egyedek 
anélkül részesültek több gondozás-
ban, hogy ezt visszaadták volna. A 
“rajongók” neme, kora eltérő volt, 

ÉT-ETOLÓGIA

de az tény, hogy a követők nagy 
számban közülük kerültek ki. 

Az eszes körül legyeskedni tehát 
hasznos dolog lehet, hiszen így 
könnyebb kilesni az ismereteket. 
Így aztán okosnak lenni együtt jár 
a népszerűséggel – legalábbis a 
lemuroknál...

Bilkó Ágnes

Ismétlődő stresszt átélő 
kontrollcsoport toborzója 

FELHÍVÁS AGYKUTATÁSRA!

Az elmúlt 1 évben több, stresszt okozó, negatív 
életesemény történt Önnel? 

Akkor a kutatásunknak pont Önre van szüksége!

Olyan egészséges, jobb kezes, 20-50 év közöt-
ti hölgyeket és urakat keresünk, akik az elmúlt 
időszakban több, jelentős negatív eseményt él-
tek át, például a munkahelyükön vagy a családi 
életükben vagy pénzügyi szempontból. 
Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan működik az 
agy nyugalomban és különböző feladatok vég-
zése közben, melyet agyi Mágneses Rezonancia 
vizsgálattal (közismertebb nevén koponya MR-
rel) fogunk vizsgálni.

Aki szívesen részt venne, kérjük, írjon az 
agykutatas.sote@gmail.com e-mail címre, ahol 
további tájékoztatást kaphat a vizsgálatról.

Az üzenet tárgyának kérjük, adja meg 
a „Jelentős stressz/önkéntes” jeligét!

(x)

TENZIÓS FEJFÁJÓS CSOPORT 
TOBORZÓJA

FELHÍVÁS AGYKUTATÁSRA!

Gyakran van nyomó/feszítő jellegű fejfájása? 
Akkor a kutatásunknak 

PONT ÖNRE VAN SZÜKSÉGE!

Esetleg nem fejfájós, de érdeklődik a kutatás 
iránt? Akkor is jelentkezhet, kutatásunkhoz 

ilyen résztvevőket is keresünk! 

Olyan jobb kezes, 20-50 év közötti hölgyeket és 
urakat keresünk, akiknek rendszeres fejfájásai 
vannak vagy nem fejfájósok, de érdekli őket az 
agykutatás és szívesen részt vennének benne. 
Arra vagyunk kíváncsiak, hogyan működik az 
agy nyugalomban és különböző feladatok vég-
zése közben, melyet agyi Mágneses Rezonancia 
vizsgálattal (közismertebb nevén koponya MR-
rel) fogunk vizsgálni.

Aki szívesen részt venne, kérjük, írjon 
az agykutatas.sote@gmail.com e-mail címre, 

ahol további tájékoztatást kaphat a vizsgálatról.
Az üzenet tárgyának kérjük, adja meg 

a  „Gyakori fejfájós/ önkéntes” vagy 
„Egészséges/önkéntes” jeligét!
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FÜGGŐLEGES: 1. Mi (magunk), angolul. 2. Malőr a focipályán! 3. Ger-
mán–francia eredetű férfinév. 4. Eljárás, röv. 5. ... Amundsen; norvég 
hajós, 1906-ban megtalálta az Északnyugati-átjárót. 6. Az 1980-as évek 
többszörös magyar bajnok magasugrónője (Olga). 7. Knock out, röv. 8. 
Mihelyt. 9. Anatómiai. 14. Ormánsági község. 16. A malomipari szak-
tekintély neve. 18. ... mail; légiposta. 21. Lángol. 23. ... Vallone; néhai 
olasz színész. 24. Személyed. 26. Község Szécsénytől 5 kilométerre. 
27. ... Sabbath; legendás brit zenekar. 28. A túlsó partig hajózik. 30. 
Korai érésű gyümölcs. 32. London művész- és szórakozónegyede. 35. 
Tinót terelő tájszó. 37. A ródium vegyjele. 40. A ty zöngés párja.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Lampich Árpád, Thorotzkai Péter, 
Mama kedvence.

A HÓNAP KÉPE
ÁPRILIS

Molnár János (Tass, www.
presbiter.gpor tal.hu) – 
Gólya és kakas egy fészek-
ben című képe a  14. szá-
munkban jelent meg a 439. 
oldalon.

A reformáció lelkiisme-
ret-ébresztő kakasa és az 
ócska fészket megigazga-
tó jó gólya-madár. Alat-
tuk két torony, egyformán 
hármas tagolásban. Az 
egyiket klasszicizáló díszí-
tések osztják, a másikat 
funkcionális elemek. Az 
egyik csupa jelkép, a másik 
csupa realitás. Ám valóság 
és szimbólum könnyen egy-
mássá alakul; egy reformá-
tus pap verset írt A gólyá-
hoz.  (H. J.)

Malomszerelő vándormunkásként kezdte nagyívű pályáját e heti rejtvényünk 
német főszereplője (vízszintes 1.), vagyis egyszerre művelte az ács, az 
asztalos, a lakatos és a bádogos mesterséget – a legmagasabb fokon, s 
nem mellesleg értett a molnárok tudományához is. Hosszas tapasztalat-
szerző tanulmányútjait követően az Első Budapesti Gőzmalom felszerelé-
sével bízták meg, ahol nagyszerűen ráérzett a főváros leendő malomipari 
világsikerére, így hazánkban telepedett le, s a hasonló képességű barátjával 
(vízszintes 13.) malomipari gépek és berendezések gyártását kezdték meg. 
Saját szabadalmai közül kiemelkedik a búzamalmok egyik berendezése, a 
szívó rendszerű daratisztító gép, egy híres fontos tisztító berendezése, a 
kombinált búzamosógép pedig világelső volt. Jó gazdasági érzékét bizo-
nyítja, hogy a hazai malomipar másik innovatív személye (függőleges 16.) 
szabadalmainak gyártási jogait is megszerezte. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A 12. 
heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve született, 130 éve 
elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják meg. A név meg-
fejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Rejtvényünk fő alakja. 10. Spanyol királyné, XIII. 
Alfonz felesége, ragadványnevén (1887–1969). 11. ... Bega; német popéne-
kes. 12. Mosópormárka. 13. Barátjának neve. 15. ... vino veritas; bor-
ban az igazság. 16. Tavaszi olvadáskor csorog. 17. Szakadozott, ron-
gyos ruha(darab), tájszóval. 19. Az alumínium vegyjele. 20. Veszprém 
vize. 22. A Norma Rae című film rendezője (Martin). 23. Költői napszak. 
24. Kamionfelirat. 25. ... Paradiso; Olaszország legmagasabban fekvő 
nemzeti parkja. 27. A madarak nyelőcsövének része. 28. Dátumrag, az 
-én párja. 29. Francia építészmérnök, párizsi torony névadója (Gustave, 
1832–1923). 31. ... sugárkoszorú; Tóth Árpád szép verse. 33. Néma 
néma! 34. Észak-amerikai indián nép. 36. Jókai ...; a Fekete gyémántok 
írója. 38. Európa-csúcs, röv. 39. Forradás.
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III. Béla, akit unokája, 
IV. Béla király a 
„Nagy” melléknévvel 
tisztelt meg, a sors for-
gandóságából előbb Bi-

zánc császárságának örököse volt, ám 1172-ben a magyar 
trónra jutott. Országlása alatt szellemi, anyagi és katonai 
értelemben megerősödött a Magyar Királyság. Kezde-
ményezésére avatták szentté 1192-ben I. Lászlót. 1196-
ban, 48 évesen hunyt el, és végső nyughelyének Székes-
fehérvárt választotta, ahol első felesége, Antiochiai An-
na mellé temetkezett.

1848 decemberében a királyi bazilika romjai közül elő-
kerültek Béla és Anna földi maradványai. Ezek a feltá-
rást követően a sírokban talált temetkezési mellékletek-
kel együtt Budapestre kerültek. A székesfehérvári Szent 
István Király Múzeumban látható „Teste Fehérvárott 
nyugszik” című tárlaton emberi közelségbe hozva mu-
tatja be „Nagy” Béla királyt és hét gyermeke édesanyját, 
Annát, azt a királyi párt, melynek maradványai egyedü-
liként azonosíthatók az Árpád-ház ide temetett számos 
tagja közül. A június 30-ig nyitva tartó kiállításon lát-
hatók a királyi pár sírjaiban talált halotti jelvények, 1848. 
évi előkerülésük óta először.

A Föld Napjához kapcsoló-
dóan izgalmas és elgondol-
kodtató fotókiállítás nyílt 
Olvadó jövőnk – Az 
Északi- és Déli-sarkvi-

dék törékeny jelene címmel a Magyar Természettu-
dományi Múzeumban két elhivatott magyar természet-
fotós, Kércz Tibor és Komáromi Csaba képeiből.

A két fotós arktiszi és antarktiszi útjain több tízezer 
természetfotót készített, hogy megörökítse az Északi- és 
Déli-sarkvidék törékeny szépségét – ezekből a képekből 
tárnak most mintegy félszáz darabból álló válogatást a 
nagyközönség elé.

A július 2-ig látható tárlat varázslatos tájakra repíti a 
látogatót, egyúttal pedig arra emlékeztet, hogy a globális 
felmelegedés, a levegő és a tengerek hőmérsékletének 
emelkedése a sarkvidékek területeit sújtja a leglátványo-
sabban. Az Északi-sarkvidéken 2010 óta a jég vastagsága 
ugyanis 42%-kal csökkent, a térség átlaghőmérséklete 
pedig kétszer olyan gyorsan növekszik, mint bárhol más-
hol a világon. Az olva-
dó jég és talaj egyre 
több megkötött szén-
dioxidot és metánt bo-
csát a levegőbe, fokoz-
va az üvegházhatást, 
vagyis az itt zajló fo-
lyamatok bolygónk 
egészére hatnak. 

Hogyan találhat otthonra a mai 
világban egy fiatal építész-
csoport? Elegendő-e, ha megfe-
lelő közeget teremt magának? 
Meddig tartható fenn ez a kö-

zeg önerőből és összefogással, befektetett kezdőtőke nél-
kül? A debreceni MODEM-ben nyílt, Helyi aktív épí-
tészet című kiállítás ezekre a kérdésekre keresi és adja 
meg a választ – nem csak helyieknek.

Az Artk Stúdió kiállításba foglalt története számos 
ponton igazolja vagy épp cáfolja a közösségi összefogás-
ba vetett hitünket és kétségeinket, olyan narratívákat 
közelítve egymáshoz, amelyek révén – kulturális kon-
textusba helyezve a történetet – mégiscsak azt a hitet 
kelti a látogatóban, hogy az üres terek megtölthetőek, és 
az összefogás, ha nem is tökéletes, de eredményes lehet.

Fajcsák Dénes és Fábián Gábor építészek három évvel 
ezelőtt hozták létre Egerben kulturális feltöltődésre al-
kalmas közösségi terüket, egy üresen álló épület 
újraértelmezésével, társadalmi, intézményi és építőipari 
összefogással, a helyszínen talált és felajánlásokból szár-
mazó anyagokból, kezdőtőke és pénzmozgás nélkül. 
Egy apró, de követhető példát mutatva a tenni akarásról 
és a közösség erejéről.

A május 6-ig látható, az 
alkotói folyamatot is rep-
rezentáló, egyedi megol-
dásokkal kivitelezett kiál-
lítás a projekt eredményeit 
és tanulságait kívánja be-
mutatni az építész stúdió 
perspektíváján keresztül.

A Dornyay Béla Múzeum 
és az Art Expo Interna-
tional együttműködésé-
nek köszönhetően Ma-
gyarországon először Sal-
gótarjánban láthatók 
Henri de Toulouse-Lautrec 
eredeti grafikái „A Belle 

Époque krónikása” – Henri de Toulouse-Lautrec 
grafikái a Kesauri-gyűjteményben címmel.

A századforduló krónikásaként, a modern plakátmű-
vészet megalapozójaként és Párizs mítoszának megte-
remtőjeként is ismert Toulouse-Lautrec 53 alkotását be-
mutató Kesauri-gyűjtemény a lengyelországi bemutat-
kozást követően érkezett a nógrádi megyeszékhelyre. A 
sorozatban megtaláljuk a művész Au pied du Sinai című, 
1898-as kötethez készült kőrajzait, a Francia melódiákhoz 
készített illusztrációkat és az Yvette Guilbert-ről, Lautrec 
kedvenc modelljéről, a kor ünnepelt csillagáról készült 
híres portrékat is. A tárlat augusztus 16-ig várja az ér-
deklődőket.

Nagy Béla Kiállításba foglalt történet

Sarkvidékeken

Párizs krónikása
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Sötétben bujkáló tízezrek
Az amerikai Kolumbia Egyetem 
asztrofizikusai egy tucat fekete lyu-
kat fedeztek fel a Tejútrendszer köz-
ponti részén, a Nyilas és a Skorpió 
csillagkép határvidékén elhelyezkedő 
Sagittarius A* szupernóva-marad-
vány körül. A felfedezés először erősít 
meg egy több évtizedes feltételezést, 
amely számtalan lehetőséget tartogat 
az univerzum jobb megismeréséhez.

Webes kiszolgálók
teljesítménye
Internet, webszerverek, felhő, vir tu-
alizáció, sávszélesség – csupa olyan 
di va tos szó, amit a szakmán kívül is 
egyre több helyen hallhatunk. De mit 
is jelentenek ezek pontosan?

Szinaptikus jelátvitel
Az idegrendszer működésének alapja 
az idegsejtek közötti kommunikáció, 
az ingerületátvitel, vagyis a memb-
ránpotenciál megváltozásának köz-
vetítése egyik neuronról a másikra. 
Amikor érzékszerveinket a megfele-
lő inger éri, például a retinára fény 
vetül vagy a belső fülben lévő Corti-
féle szervet mechanikai hullámok 
érik, akkor a receptorsejtek memb-
ránpotenciálja megváltozik és ezt 
többnyire neurotranszmitterek, inge-
rületátvivők segítségével adják át más 
idegsejteknek.

A hátlapon
Felhős holdkelte

A 2018-as év bővelkedik látványos 
holdkeltékben; összesen tizenhárom 
alkalommal láthatjuk égi kísérőnket 
napnyugtakor megjelenni a látóhatár 
felett, ami – a 29,5 napos, szinódikus 
holdhónapot számítva – szerencsés so-
rozatnak tekinthető. Az égi esemé-
nyek non plus ultrája a július 29-én be-
következő teljes holdfogyatkozás lesz, 
amikor Holdunk kelésekor már a Föld 
félárnyékában fog tartózkodni, majd 
hamarosan kezdődik a részleges fázis 
és a totalitás. A hosszú, centrális hold-
fogyatkozás hazánkból is jól nyomon 
követhető lesz.

Legszebb holdkeltéket akkor figyel-
hetünk meg, amikor az égitest kelésé-
nek ideje a napnyugta utáni legfeljebb 
fél órában következik be. Ilyenkor már 
megkezdődik a polgári szürkület idő-
szaka; a nappalinál a Hold kissé kont-
rasztosabban látszik, de még nincs tel-
jesen sötét, így a táj objektumai még 
jól kibontakoznak. Ilyen alkalomra 
kerül sor ebben az évben április 30-án, 
június  28-án, augusztus 26-án, ok-
tóber 24-én és december 22-én.

A fenti kép készítése (2013. október 
18-án) meghiúsulni látszott a horizont 
felett hirtelen megjelenő rétegfelhőzet 
miatt. De Fortuna ez alkalommal a 
fotográfus mellé szegődött; a felhők 
- miközben Jupiter-szerűvé rajzolták 
át a Holdat - egy keskeny ablakon át 
látni engedték a vöröslő korongot, 
így a kompozíció javára szolgáltak. 
Jól kivehető volt, ahogy a horizont 
közeli égitest pereme a légköri refrak-
ció miatt kissé töredezettnek mutat-
kozott a Veszprémben található Ár-
pád-házi Szent Margit-templom ku-
lisszája mellett. 

Kép és szöveg:  
Ladányi Tamás
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