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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontjával közösen meghirdetett kutatásis-
mertető ismeretterjesztő cikkpályázatának díjátadó 
ünnepségét és konferenciáját 2018. június 29-én, pén-
teken 10 órától rendezi a TIT Székházában (1088 Bu-
dapest, Bródy Sándor utca 16.). 

E díjátadó rendezvényen ismerhetik meg az érdek-
lődők a díjazottaknak a zsűri döntése alapján kiala-
kuló névsorát. 

A nyertes pályaművek alkotói a díjátadó ünnepség 
konferencia részében 10 perces ismeretterjesztő előadás 
formájában mutatják be kutatásaik legfontosabb részle-
teit  a közönségnek. 

Díjátadó mini-konferenciánkon szívesen látjuk az ér-
deklődő nagyközönséget, kedves Olvasóinkat is! A Nem-
zeti Kulturális Alap támogatásával rendezendő konferen-
cián a belépés díjtalan, viszont regisztrációhoz kötött.

A közönség-regisztrációhoz kérjük, küldje el nevét és 
pontos e-mail elérhetőségét az eltud@eletestudomany.hu 
címre! A regisztráció elfogadásáról válaszlevelet küldünk.

Várunk minden érdeklődőt 2018. június 29-én a TIT 
Székházában!

A SzerkeSztőSég
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Kedves Olvasónk!
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életútja, felkészültsége, nyelvisme-
rete, érdeklődése lehetőséget és szá-
mára egyúttal elkötelezettséget is 
jelentett a későbbi pályáján. Gazdag 
életművéből kiemelkednek azok az 
úttörő kutatási témákban született 
munkái, melyek a szlovákiai ma-
gyarság, valamint a XX. századi 
magyar történelem sorsfordító kér-
déseit tárták fel. Munkásságában 
kiemelkedő helyet foglal el Bajcsy-
Zsilinszky Endre életútjának, törté-
nelmi szerepének megrajzolása. Az 
1944 végén elveiért a vértanúságot 
is vállaló politikus alakja a rendszer-
váltás idején nemesült példaképpé 
a Bajcsy-Zsilinszky Baráti Társaság 
megalakulásával, melynek alapító 
elnöke, halálig tiszteletbeli elnöke 
Vigh Károly volt.

Eredményekben gazdag történészi, 
muzeológusi, levéltárosi munkahe-
lyei 1945-től 1985-ig budapesti szék-
helyű intézményekhez kapcsolódtak. 
Pályája a Teleki Pál Intézettől, illetve 
a MTA Történettudományi Inté-
zettől a Magyar Országos Levéltá-
ron, a Pest Megyei Levéltáron, majd 
az Országgyűlési Könyvtáron át a 

Sorsfordító kérdések 
kutatója

A történészként, levéltárosként, 
muzeológusként, politikusként 
és nem utolsósorban tudo-
mányos ismeretterjesztőként 
tisztelt Vigh Károly száz évvel 
ezelőtt, 1918. június 28-án szüle-
tett – az akkor még a történel-
mi Magyarország területéhez 
tartozó – Losoncon. 

A kisebbségbe került felvidéki 
magyarság sorsközösségében élő és 
azt öntudatosan felvállaló diák az 
elemi és gimnáziumi tanulmánya-
it szülővárosában végezte. Érettségi 
után történelem-magyar szakra a po-
zsonyi Komenský Egyetemre iratko-
zott be, majd két év múlva a Királyi 
Magyar Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen folytatva szerzett Buda-
pesten diplomát, ahol 1945-ben meg-
védte a bölcsészdoktori disszertációját 
is. Tudományos pályafutásának kö-
vetkező állomásait 1980-ban a törté-
nettudomány kandidátusi, 1996-ban 
pedig a doktori fokozat megszer-
zése jelentette. Származása, addigi 

Legújabbkori Történeti Múzeumig, 
illetve a Magyar Nemzeti Múzeumig 
ívelt. Közéleti szerepe a rendszervál-
táskor vált ismertté az Ellenzéki Ke-
rekasztalnál, a Rákóczi Szövetségben, 
a Százak Tanácsában és a Bajcsy-Zsi-
linszky Baráti Társaságban végzett te-
vékenységével.

Vigh Károly a pályája kezdetétől 
fontosnak tekintette a tudományos 
ismeretterjesztést, mely Magyarorszá-
gon a II. világháború után, 1953-ban 
kelt új életre a TTIT (Társadalom- és 
Természettudományi Ismeretterjesztő 
Társulat) révén. Ebben Vigh Károly a 
kezdetektől tevékeny részt vállalt, mint 
a TTIT Pest Megyei Szervezet törté-
nelmi szakosztályának vezetője. (Meg-
bízásában az is jelentős szerepet játszott, 
hogy ekkor a budapesti székhelyű Pest 
Megyei Levéltár igazgatója volt.) Et-
től az időponttól ismeretterjesztő te-
vékenysége hat évtizeden át, a halálig 
szorosan összekapcsolódott (1958-tól 
TIT, 1993-tól TIT Teleki László Is-
meretterjesztő Egyesület néven mű-
ködő) a Pest megyei szervezettel, ahol 
a történelmi szakosztály vezetőjeként, 
majd a megyei szervezetnek 1990-től 

T
Ö

R
T

É
N

E
T

T
U

D
O

M
Á

N
Y

Százak tanácsa, alsó sor balról a negyedik portré Vigh Károly
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of Sciences tudományos folyóiratban 
nemrég megjelent tanulmány társ-
szerzője.

Bolygónk mozgását rengeteg égitest 
(Nap, bolygók, Hold) befolyásolja, 
melyek mind-mind erőhatást gya-
korolnak rá. Az állandó mozgás-
ban lévő Naprendszerben azonban 
vannak olyan változások, amelyek 
csak évmilliókkal később köszönnek 
vissza, esetünkben a Föld forgásá-
ban, illetve Nap körüli keringésé-
ben bekövetkező eltérések formájá-
ban, amelyeket összefoglaló néven 
szerb felfedezője után Milankovič-
ciklusoknak neveznek. 

A ciklusok változása sem állandó, 
mi sem bizonyítja ezt jobban Földünk 
hűséges kísérőjénél, a Holdnál, amely 
jelenleg körülbelül 3,82 centimétert 
távolodik évente otthonunktól. Ez 
nem tűnik soknak, viszont milliárd 
éves időtávlatban gondolkodva már 
jelentős távolságot kapunk. A távo-
lodás mértéke a földtörténet során 
folyamatosan változott. A jelenlegi 
értékkel számolva a Hold 1,5 mil-
liárd éve olyan közel helyezkedett 
volna el a Földhöz, hogy a bolygó 
gravitációs hatása minden bizonnyal 
porrá zúzta volna.

Emiatt volt szükség egy merőben más 
típusú számítási eljárás megalkotására. 
A TimeOpt névre keresztelt új sta-
tisztikai módszer csillagászati el-
méletek és geológiai vizsgálatok 
összekapcsolásán alapszik. Segít-
ségével a kutatók képesek a Föld, 

2010-ig elnökeként, ezt követően 
halálig örökös díszelnökeként mű-
ködött. Küldöttként több ciklus-
ban képviselte az országos szerve-
zetben a megyét. 

Ő javasolta 1993-ban, a Pest megyei 
szervezet önállósodásával a szimbo-
likusnak tekinthető Teleki László 
név felvételét, ezzel emlékezve az 
1848-as, első népképviseleti ország-
gyűlés megyei képviselőjére, aki 
irodalmi és tudományos munkássá-
gával is jelentőset alkotott. Szóban és 
írásban lankadatlanul harcolt az is-
meretterjesztés bővítéséért. Különö-
sen szívügyének tekintette a TIT ki-
adványok megjelentetését, amelyek 
a megyei szervezet gondozásában 
1992-től láttak napvilágot, de nagy 
örömmel látta el a kilencvenes évek 
elejétől a Valóság szerkesztőbizottsá-
gának elnöki teendőit is. Példamu-
tatóan élen járt az ismeretterjesztő 
előadások tartásával Budapesten és 
vidéken.

Vigh Károly munkásságának mél-
tatásánál nem lehet és nem is szabad 
említés nélkül hagyni rendkívüli 
kedvességéről, jóindulatú segítő-
készségéről ismert személyiségét. 
Hosszú, szüntelenül alkotó mun-
kássága halálával, 2013. november 
3-án ért véget. A Farkasréti temető-
ben november 22-én helyezték örök 
nyugalomra.

Szabó attila

Holdhatás

Bárkinek, aki úgy érzi, nem 
elég számára a nap 24 órája te-
endői elvégzésére, esetleg egy 
kiadós pihenésre, a földtudo-
mányi kutatók jó hírrel szolgál-
hatnak. A földi napok hossza 
folyamatosan növekszik.

Egy új tanulmány szerint – amely 
a Föld és a Hold kapcsolatát vizs-
gálta – nagyjából 1,4 milliárd évvel 
ezelőtt egy földi nap alig több mint 
18 óráig tartott. A Hold ugyanis kö-
zelebb helyezkedett el bolygónkhoz, 
így nagyobb hatást gyakorolt annak 
tengely körüli forgására.

„Azóta a Hold egyre távolodik boly-
gónktól, ami közben úgy viselkedik, akár-
csak egy korcsolyázó, aki forgás közben 
testéhez szorított karjait egyszer csak 
kitárja, hogy lelassuljon” – mondta 
Stephen Meyers, a Wisconsin-Madison 
Egyetem földtudományi professzora, 
a Proceedings of the National Academy 

ezen keresztül pedig a Naprendszer 
régmúlt eseményeinek nagyobb 
időtávlatban és pontosabban törté-
nő meghatározására.

Az első teszt során két kőzetréteg 
– melyek kora 1,4 milliárd, illetve 
55 millió év – tulajdonságait vizsgál-
va keresték azok kapcsolatát a Föld 
mozgási tulajdonságaival (tengelyfer-
deség, pályaalak). Az eredmények se-
gítségével képesek voltak közelítőleg 
meghatározni az 1,4 milliárd évvel 
ezelőtti Föld–Hold-távolságot, vala-
mint bolygónk forgási sebességét. A 
mérési adatok szerint a Hold mintegy 
44 ezer kilométerrel közelebb kerin-
gett a Földhöz, egy földi nap pedig 
nagyjából 18 óra hosszúságú lehetett.

A sikeres tesztet követően több 
vizsgálat is kezdődött a módszer haté-
konyságának igazolására, az így szü-
lető tanulmányok számos új informá-
cióval szolgáltak. A Föld pályaváltozá-
sait egy arizonai rétegsorral összevetve 
például kiderült, hogy bolygónk pálya-
görbületének ingadozásai 405 ezer éves 
ciklusokat írnak le, míg egy 450 millió 
évvel ezelőtti kihalási esemény – mely-
nek nyomait Új-Zélandon fedezték fel 
– a megváltozó pályaparaméterek 
és a tengelyferdeség ingadozásának 
köszönhető.

A elkövetkezendő vizsgálatok során 
a kutatók az újonnan megalkotott 
módszert a Naprendszer korai törté-
netének rekonstruálásához próbálják 
felhasználni.

SzoucSek ÁdÁm
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A Galileo-űrszonda felvételeit egyesítve 
készült ez a pazar látványt nyújtó kép 

bolygónkról és kísérőjéről 
(FORRÁS: NASA/JPL/USGS)
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Értékpusztító 
klímaváltozás

Szerte a világon veszélyben 
vannak történelmi értékeink, 
a szakemberek azonban meg-
bízható adatok hiányában kép-
telenek meghatározni a problé-
ma nagyságát, nem beszélve a 
lehetséges megoldásokról, írta a 
Pacific Standard.

A világszerte híres, Húsvét-
szigeten álló kőszobrok, me-
lyeket néhány helyen zuzmók 
vonnak be, aránytalanul nagy 

fejükkel méltóságteljesen tekintenek 
a Csendes-óceán kék vizére. A szob-
rok ugyan már időszámításunk előtt 
1200 óta magasodnak a szigeten, lé-
tüket most a XXI. századi éghajlat-
változás fenyegeti.

A kutatók legfrissebb előrejelzései 
szerint az óceán szintje az utóbbi idő-
ben majdnem egy méterrel emelkedett. 
Azt gondolhatnánk, ez a kis mennyi-
ség nem számottevő, léteznek azonban 
olyan városok, melyek számára már ez 
az alacsony érték is katasztrófát jelent-
het. Ilyen többek között New York, 
Miami, Sanghaj, Mumbai vagy Rio de 
Janeiro. Ezeken a területeken az embe-
rek mind a parthoz közel építették ott-
honukat, az eddig szórakozási lehető-
séget jelentő vízfelszín azonban most 
pusztító lehet számukra. Az éghaj-
latváltozással járó tengerszint-emel-
kedés nemcsak a jövőnket fenyegeti, 
hanem maga után vonhatja múltbeli 
emlékeink elvesztését is. 

A Húsvét-szigeten már régóta ta-
pasztalható a változás. A mindössze 
huszonnégy kilométer széles területen 
a tengerszint emelkedésével nőtt az 
erózió, így veszélybe kerültek a parthoz 
közel álló ősi moai kőszobrok is. 2017-
ben a hullámok megsértették az egyik 
szobrot, később pedig a strand mellett 
utat törő óceán kimosta a part mentén 
eltemetett törzsek kőeszközeit. Ameny-
nyiben a tengerszint tovább emelkedik, 
a jelenlegi helyzet csak rosszabbodhat. 
A húsvét-szigeti példa felhívta a fi-
gyelmet a veszélyre, amíg azonban el 
nem készül a teljes lista a hasonló fe-
nyegetettség alatt álló területekről, a 
szakemberek képtelenek beavatkozni. 
Szerencsére azonban megalakult két 
kutatócsoport, akik igyekeznek megol-
dást találni a problémára. 

David G. Anderson, a Tennessee 
Egyetem munkatársa az Egyesült 
Államok délkeleti vidékén működő 
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kutatócsoport vezetője. A csapat 
elemzi az észak-amerikai régészeti 
lelőhelyekről származó digitális ada-
tokat. Anderson és csapata a part-
vonal mentén Marylandtől egészen 
Luisianáig vizsgálta az egyes régé-
szeti lelőhelyeket. Az elemzésből 
csupán az adathiányban szenvedő 
Mississippit zárták ki. A vizsgálat 
kimutatta, hogy 2017-ben az öt mé-
ternyi tengerszint-emelkedés miatt 
32898 regisztrált lelőhely elpusztult, 
19676-ot pedig fenyeget a további 
egy méternyi emelkedés.

Ezek a helyszínek olyan értékes 
információkkal szolgálnak, mint 
az első ember vagy a mezőgazdaság 
megjelenése a régióban, míg mások 
a bennszülött amerikai törzsek és 
az európai hódítók találkozásának 
tanúi. Köztük van Fort Sumter is, 
mely egyesek szerint a polgárhá-
ború kitörésének helyszíne. A ten-
gerszint-emelkedés hasonló módon 
fenyegeti a Dél-Karolinai Charles-
ton kikötővárosát és a washingtoni 
Fehér Házat, valamint a Lincoln és 
Jefferson emlékműveket.

Marc D. McCoy a Déli Metodista 
Egyetem munkatársa Polinéziában 
él, mely több mint 1000 szigetet 
foglal magába, így legalább 10 or-
szág területét képezi. A szigetvi-
lág, melyhez Hawaii, Szamoa és a 
Húsvét-sziget is tartozik, számos 
régészeti látványosságot tartalmaz. 
Annak ellenére azonban, hogy Po-
linézia ennyi értéket őriz, feltáratlan 
helyszíneinek száma elenyésző. 

McCoy szerint a szigetvilág csu-
pán egyetlen régiója alkalmazott 
hasonló vizsgálatot. Ez az ország 
Új-Zéland volt, ahol a Régészeti 
Egyesület által létrehozott ArchSite 
nevű adatbázis segítségével az infor-

mációk nemcsak a kutatók, hanem 
a nyilvánosság számára is elérhetővé 
váltak. McCoy maga is használta ezt 
a programot, hogy feltérképezze az 
Új-Zéland környéki veszélyeztetett 
területeket még 2018 januárjában. A 
vizsgálat kimutatta, hogy a 5 méter-
nyi tengerszint-emelkedés a sziget-
ország 8250 helyszínét veszélyezte-
ti. Ez a szám több mint 12 százaléka 
az összes rögzített régészeti terület-
nek Új-Zélandon. A 1 méternyi ten-
gerszint-emelkedés pedig ezek felét 
azonnal eláraszthatja. 

Bár az ArchSite adatbázisában nem 
szerepel, mégis veszélyben van Hawaii 
egyik történelmi értékekben gazdag 
települése, Honaunau. A politikai és 
vallási központ még Kr. e. 1200-ban 
épült. Temploma jelentős kulturális 
érték, mauzóleumával és temetőjével 
együtt, mely több száz harcos, köz-
ember és törvényhozó maradványait 
őrzi. A 2011-ben szökőártól sújtott 
település jelentős károkat szenvedett, 
amikor a viharos hullámok megdön-
tötték ősi falait. A hullámok akkor a 
3 méteres magasságot is meghalad-
ták, ezért a szakemberek úgy vélik, 
jelenleg okkal számíthatnak akár 
magasabb értékekre is. 

Bár a teljes megfigyelőrendszer ki-
építésére az időigényesség miatt kevés 
esélyt látnak a kutatók, úgy vélik, a 
tengerparti felmérések és a megfelelő 
dokumentáció segítségével kezelhe-
tővé válik a probléma. A két kutató 
egyetért abban, hogy szükség van egy 
összetett központi megfigyelőrendszer 
és adatbázis létrehozására, hiszen ezek 
a programok képesek megfelelően 
reagálni a változásokra, ezért fontos, 
hogy nagyobb támogatottságban ré-
szesüljenek. 

kondor boglÁrka

Szobrok a Húsvét-szigeten (FOTÓ: MARTIN BERNETTI)
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A válasz összetett, és a teljes 
megértése szorosan kapcsoló-
dik a XX. század egyik leg-

nagyobb rejtélyéhez, a turbulenciá-
hoz, ami a mai napig megoldatlan. 
Sőt a probléma nehézségét jelzi, 
hogy az ehhez kapcsolódó matema-
tikai probléma megoldásáért Clay 
Matematikai intézet egymillió ame-
rikai dollárt ajánlott fel 2000-ben, de 
jelentős előrelépés nem történt. A tur-
bulencia pontos leírásának és megér-
tésének hiányában a cápák bőrének 
hatásmechanizmusáról is inkább ta-
pasztalati, kísérleti eredményeink és 
abból levont elméleti következtetése-
ink vannak. Mielőtt azonban ennyire 
előre szaladnánk, tisztázzuk, hogy mi 
okozza az ellenállást, miközben víz-
ben vagy levegőben haladunk.

A határréteg
Ha egy test folyékony vagy légnemű 
közegben mozog, a test felületénél a 
test és a közeg sebessége megegyezik. 

DELFINEK ÉS CÁPÁK

AZ ÁRAMLÁSTANI 
VESZTESÉGEK ÁLLATI 

TRÜKKJEI

Attól távolabb pedig a közeg termé-
szetes sebességével áramlik, és az 
áramlásra már nincs jelentős hatással 
a test. A kettő közti átmenetet, ahol 
a közeg sebessége hirtelen változik, 
határrétegnek hívjuk. Amikor ki-
megyünk a szabad levegőre, tulaj-
donképpen a Föld légkörének határ-
rétegében vagyunk. Ezért változik 
erőteljesen a szélsebesség, ahogy a 
felszíntől távolodunk. Időjárási kö-
rülményektől függően ennek vas-
tagsága pár száz méter körül van. A 
talaj közvetlen közelében a sebesség 
mindig nulla, majd attól távolodva 
folyamatosan nő. Minden túrázó, 
turista tapasztalja, hogy egy kilátó 
vagy torony tetején sokkal nagyobb 
a szélsebesség, mint a lábánál. Ha-
tárréteg alakul ki egy mozgó au-
tó, hajó vagy repülő körül is. Szél-
csend esetén a mozgó autó felszínén 

a levegő sebessége megegyezik az 
autóéval, attól távolabb pedig zérus. 
Ezekben az esetekben a határréteg 
vastagsága már jóval kisebb, pár 
milliméter körüli. Newton sok más 
törvénye mellett azt is felfedezte, 
hogy a közeg sebességének térbeli 
változása arányos a test mozgatásá-
hoz szükséges erővel. Minél roha-
mosabban változik az áramlás, an-
nál nagyobb erő szükséges a test 
mozgatásához. 

Legegyszerűbb esetben egy síklap 
felett vizsgálhatjuk a határréteget. 
Egy élesen kezdődő lapot helyezünk 
az áramlásba. Ebben az esetben a test 
áll, míg a közeg állandó sebességgel 
áramlik, leszámítva a fal közelében 
lévő tartományt. A közeg sebessé-
gét távoltéri sebességnek hívjuk. A 
határréteg vastagsága az élnél 0, 
hisz az áramlás ott találkozik először 

A pekingi olimpia közönségét sokkolta az úszók cápadressze. Szinte csak olyan úszó nyert, aki a 
ruhát használta, és közben sorra döntötték meg a rekordokat. 2008-ban több mint 100 világcsúcs 
született, nagyrészt az új ruhának köszönhetően. Természetesen az olimpiai úszás sosem szeretett 
volna egy technikai sporttá válni, ahol az dönt, kinek van jobb felszerelése, így a cápadressz haszná-
latát hamarosan betiltották. Felmerül azonban a kérdés, mitől úsztak gyorsabban a sportolók, és mi 

olyan különleges a cápa bőrében, ami miatt a sportszergyártók próbálták utánozni. 

Síklap feletti határrétegben a turbulencia kialakulása

Az alábbi cikk a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Pro Progressio  
Alapítvány és az Élet és Tudomány  
ismeretterjesztő cikkpályázatának  

I. helyezését érte el 
oktatói kategóriában.



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/26  807

fejlődnek. Ez az a rész, amit a mai 
napig nem sikerült pontosan leírni, a 
működési mechanizmusait megfej-
teni. A cápa bőre ebben a tarto-
mányban fejti ki hatását. Bár a tur-
bulenciát a mai napig nem térképez-
ték fel, különböző örvénystruktúrá-
kat azért sikerült már beazonosítani 
a tudósoknak. A cápa bőrén apró fo-
gak, kitüremkedések vannak, ame-
lyek mérete nagyjából megegyezik 
az örvényekével. Ezek olyan kicsik, 
hogy a kitüremkedésekkel ellentét-
ben nem okoznak ellenállást, sőt 
magát az örvények mozgását úgy 
módosítják, hogy összességében az 
ellenállás csökken. A fogak nagyon 
aprók, jellemző méretük a milliméter 
tört része, ezek szabad szemmel nem 
is láthatóak és tapintásra simának tű-
nik felszínük. Úgy tűnik, hogy nem-
csak az apró fogak, hanem más apró 
betüremkedések is tudják úgy módo-
sítani a turbulenciát, hogy összességé-
ben csökkenjen az ellenállás.

A cáparuha vagy cápadressz elne-
vezés azonban megtévesztő, amit a 
magyar fordítás pontatlansága 
okoz. Az gyártó eredetileg a 
„fastskin” nevet adta a termékének, 
ami tükörfordításban „gyorsbőrt” je-
lent – bár ez kétségtelenül nem hang-
zik olyan jól. A cáparuha nem „má-
solta le” a cápák bőrének mikrostruk-
túráját. A Speedo mérnökei az ellen-
állás-csökkentést más módszerekkel 

érték el. Az egyik megoldásuk az 
volt, hogy a ruhadarabok összevar-
rására új eljárást alkalmaztak, ami 
nem okozott kitüremkedéseket. Ha-
sonlóan a hátoldalon lévő zipzárt is a 
ruha alá rejtették, amitől annak le- 
és felvétele nehéz lett, de így az 
egyik jelentős ellenállást okozó 
elemtől megszabadultak. Nem elha-
nyagolható a ruha feszessége sem. A 
dressz az úszók testét összehúzta, ez-
által jelentősen csökkente a felületü-
ket, és vele a mozgásukhoz szüksé-
ges erőt. Ettől függetlenül ez nem 
azt jelenti, hogy a jövőben ne tud-
nánk, akarnánk a cápák bőrét lemá-
solni. Kutatóknak sikerült speciális 
3D-s nyomtatókkal olyan felületet 
létrehozni, ami már tényleg a cápák 
bőrét utánozza, így csökkentve az 
ellenállást.

Megelőző módszer
A delfinek eközben nem csak táp-
lálkozásukban térnek el a cápáktól, 
hanem az ellenállás csökkentésére is 
más módszert alkalmaznak. Az el-
lenállás sokkal nagyobb mértékben 
csökkenthető, ha nem az örvények 
struktúráját módosítjuk, hanem 
magát a turbulencia kialakulását 
előzzük meg. 

Hogyan lehet ezt elérni? A zava-
rások azért tudnak növekedni, 
mert az áramlás tehetetlensége és a 
„fékezőképesség” aránya túl nagy 

a testtel, majd folyamatosan növek-
szik. Ezt úgy lehet elképzelni, mintha 
a test folyamatosan lassítaná az áram-
lást, mégpedig úgy, hogy egyre na-
gyobb területeket lassít le. Ennek ha-
tására a határréteg folyamatosan 
megvastagszik.

A probléma abból adódik, hogy a 
fal és a zavartalan áramlás egyre tá-
volabb kerül egymástól. A jelenséget 
úgy lehet elképzelni, mintha egy 
egyre nagyobb járművet ugyanak-
kora fékkel szeretnénk fékezni. 
Érezhető, hogy egy adott méret fe-
lett ez már nem biztonságos, és 
problémák jelentkeznek. Reynolds 
Osbourne javasolt egy számot, ami-
vel számszerűsíthető a „jármű” tehe-
tetlenségének és a „fékezőképessé-
gének” aránya. A tehetetlenség az 
áramlás sebességének és jellemző 
méretének – jelen esetben a határré-
teg vastagságának – szorzatával jel-
lemezhető. A „fékezőképesség” a 
folyadék viszkozitásával számszerű-
síthető, mely nem más, mint a folya-
dékrészecskék közt fennálló súrlódá-
si tényező. E két mennyiség hánya-
dosa a Reynolds-szám. Ha ez a szám 
nagy, a külső zavarásokra érzéke-
nyebb lesz az áramlás, és könnyen 
megváltoztatják az addig kialakult 
stabil rendszert.

Fogacskákkal  
az örvények ellen

Ez történik a határrétegben is. A 
síklap elején az áramlás mérete kicsi, 
bármiféle zavarást képes csillapítani. 
Ezt a „jól viselkedő” szakaszt lami-
nárisnak hívjuk. Egy adott méret fe-
lett azonban egy külső gerjesztés 
könnyen egy úgynevezett instabili-
tási hullámot indít el. Ez az áramlás 
irányában növekszik. A növekedést 
egy úgynevezett növekedési rátával 
tudjuk jellemezni. Ha annak értéke 
nagy, akkor a zavarás gyorsan nő, ha 
pedig kicsi, akkor lassan. Amennyi-
ben negatív, akkor pedig nem növe-
kedésről, hanem csillapításról beszé-
lünk. Természetesen a folyamatos 
növekedése sem tarthat örökké. 
Adott távolság után a hullámok túl 
nagyok lesznek, majd az úgyneve-
zett átmeneti rész után kialakul a 
turbulencia.

Ebben az áramlás látszólag rende-
zetlenül, kaotikusan mozog, és 
benne különböző méretű örvények 

Elektronmikroszkóppal készített felvétel a cápa bőrén található apró fogakról
(FORRÁS: PASCAL DEYNAT/ODONTOBASE)



808   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/26

Amennyiben valami külső hatás 
megzavarja a teste körül áramló kö-
zeget, annak hatására a bőre benyo-
módik, és az közben elnyeli a zavarás 
energiáját. Emiatt a zavarás nem fog 
növekedni. Ha pedig nincsenek nö-
vekvő zavarások, akkor nem alakul 
ki a turbulencia sem. 

Kutatásom során ehhez hasonló be-
vonatokat fejlesztettem. Ha sikerül-
ne leutánozni a delfin bőrének visel-
kedését, jelentős üzemanyagköltsé-
geket lehetne megtakarítani a vízi 
közlekedésben. Nem is beszélve a 
környezetvédelmi hatásáról. A nagy 
konténerszállító hajók sajnos nem-
zetközi szabályozás híján inkább ol-
csó üzemanyagot használnak, nem 
törődve a magas károsanyag-kibo-
csátással. Ez azonban inkább kör-
nyezetvédelmi és politikai kérdés, 
kanyarodjunk vissza az ellenállás-
csökkentés lehetséges megoldásához. 

Rugalmas bevonat
Már a 60-es évek óta próbálnak ku-
tatók ilyen bevonatokat fejleszteni. 
Sajnos azonban áttörő eredményt 
nem sikerült senkinek sem elérni. A 
probléma egyik oka, hogy benyo-
módó falban is képesek hullámok el-
indulni. Továbbá a falnak rendkívül 
puhának kellene lennie, ami nehe-
zen létrehozható anyagokat igényel. 
Kutatásom során én egy puha fal he-
lyett inkább apró elemekkel bevont 
falat vizsgáltam. Ezek mérete rend-
kívül kicsi, mikrométeres nagyság-
rendű. Igyekeztem olyan geometriát 
alkotni, ami a bevonatot áramlás 
irányában minél „puhábbá” teszi. 
Elméletben a falat sok ezer ilyen ap-
ró elemmel vonjuk be. A bevonat 
szilikongumiból épül fel, ami a del-
fin bőréhez hasonlóan rendkívül 

lett. A tehetetlenséget úgy lehetne 
csökkenteni, hogy vagy a test és a 
közeg közti sebességet csökkentjük, 
vagy a határréteg méretét. Az előbbi 
egyszerűnek tűnő megoldás, de leg-
több esetben sem a műszaki életben, 
sem az állatvilágban nem elfogadha-
tó. Előbbi esetben valószínűleg fő-
nöke rosszallását váltaná ki egy mér-
nök, utóbbi esetben pedig a termé-
szetes szelekciónak esne könnyebben 
áldozatául egy élőlény. A határréteg 
méretének csökkentése sem célrave-
zető. Ebben az esetben az áramlás 
stabilabb lenne, de közben ne feled-
jük el, hogy az ellenállás annál na-
gyobb, minél gyorsabban változik a 
test közelében az áramlás. Lamináris 
esetben, amikor az áramlásban nem 
alakul ki a kaotikus örvénylés, a vé-
kony határréteg egyet jelent a nagy 
ellenállással. Az utolsó lehetőség, 
hogy valahogy a stabilizáló, a „fé-
kezőképességét” kellene növelni az 
áramlásnak. A delfin pontosan ezt 
a módszert használja. Rugalmas a 
bőre, mely képes csillapítani az 
áramlásban jelen lévő zavarásokat. 

rugalmas, továbbá nagy az anyagi 
csillapítása is. Ez azt jelenti, hogy a 
deformálása sok energiát nyel el, 
pont úgy, ahogy a delfin bőre. A kü-
lönbség annyi, hogy ez nem benyo-
módik a zavarások hatására, hanem 
előre és hátrafelé mozog. Az oda-
vissza történő lengése során pedig 
elnyeli a külső zavarások energiáját.

Egy ilyen bevonat segítségével az el-
lenállást nagyjából felére lehet csök-
kenteni egy 72 km/h órával közleke-
dő járművön, ha az elemek méreteit 
megfelelően választjuk meg. Ha pe-
dig lassabban mozog a közeg, akkor 
akár a negyedére is.  Sajnos azonban 
valamire ez a bevonat nem képes, 
amire a delfin viszont igen. Az emlős 
tudja változtatni a bőrének hőmérsék-
letét az úszási sebességétől függően. 
Erre azért van szüksége, mert kutatá-
saim azt mutatják, hogy egy bevonat 
csak egy adott sebesség közelében 
működik jól. Ha a jármű sebessége et-
től jelentősen eltér, előfordulhat az is, 
hogy a bevonat nem csillapítja, hanem 
felerősíti a zavarásokat. Ezáltal pedig 
növelheti a jármű ellenállását. Szeren-
csére a hajók többsége általában közel 
egyenletes sebességgel halad, ilyen 
esetekben a bevonat jól alkalmazható.  

Jelenleg a vizsgálathoz szükséges el-
méleti modellek állnak készen. A ku-
tatás további fázisában további geo-
metriai modelleket fogok készíteni. 
Igyekszem a használható sebességtar-
tományt is növelni, végül a legjobb 
bevonatokkal kísérleteket végezni. 
Ha azok is sikeresek lesznek, és a 
gyártási költségeket is sikerül alacso-
nyan tartani, akkor nem kizárt, hogy 
ezek a bevonatok jelentik az utat a 
gazdaságosabb és környezetbarátabb 
vízi közlekedés és teherszállítás felé.

Nagy Péter tamás

A kidolgozott struktúra  
egy eleme oldalnézetben,  
mellyel csökkenthetőek  

az áramlástani veszteségek

A PÁLYÁZAT VÉGEREDMÉNYE

A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsí-
tésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös 
ismeretterjesztő pályázatot hirdetett a BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak. A beküldött pályázatok 
közül a zsűri a következőket díjazta:
Oktatói kategóriában: Nagy Péter Tamás: Delfinek a cápák ellen (fenti cikkünk).
Hallgatói kategóriában:
1. díj: Petri László: Régi-új fegyver: Kovalens kötés a rák ellen;
2. díj: Dóczi Martin Olivér: Egyedi vápakosár fejlesztése mérnöki eszközökkel.

A pályázatra beküldött cikkeket az elkövetkező hónapokban olvashatják majd lapunkban.
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– Minek köszönhető, hogy a Buda 
utcáit oly’ gyakran átalakító – hol 
békés, hol harcias – városrendezési 
akcióktól ez az épület megmenekült?
– Történelmi tény, hogy amikor a 
törökök Budát ostromolták, akkor 
is súlyos károkat szenvedtek az e 
helyütt álló épületek, a Buda visz-
szafoglalásáért vívott harcok során 
is komoly veszteségek érték e kör-
nyéket. Az a házsor, amelynek a 
helyén a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum áll – megsemmisült. 
Ám a XVIII. század utolsó harma-
dában, miután 1767-ben, a közel-
ben a dunai hajóhíd budai hídfője 
megépült, élénk fejlődésnek indult 
ez a városrész, Buda legsűrűbben 
lakott része lett. Magáról az épü-
letről a 1800-as évek kezdetétől 
vannak írásos dokumentumaink. 
A ház akkori tulajdonosa a föld-
szinti részeket boltosoknak adta 
bérbe. Semmelweis József, a jómódú, 
független kereskedő például a Fe-
hér Elefánthoz címzett vegyeske-
reskedése számára a bejárattól jobb-
ra levő, földszinti részt bérelte, ő 
maga pedig az emeleten lefoglalt 
helyiségekben rendezkedett be. 
1808-ban egy szerencsétlen baleset 
következtében nagy tűzvész pusztí-
tott a környéken, ez az épület is 
csúnyán megrongálódott. Ám a fel-
újítás után a Müller Teréziával há-
zasságot kötő Semmelweis József 
már szinte az egész emeleti szintet 
bérbe vette. Szépen növekvő csa-
ládjával, hét gyermekével, az 1818. 
július 1-jén ötödikként érkező Ig-
náccal, valamint a személyzetével, a 
segédjeivel 1823-ig itt lakott. Ak-
kor viszont az utca túloldalán álló, 
saját házába költözött…

– Az ötesztendős gyermeknek már 
határozott emlékei lehettek arról a 
hajlékról, ahol első éveit megélte…
– És a környékről is, ahol ifjúságát – 
tizenhét esztendős koráig – töltötte! 
Az elemi iskola elvégzése után 
ugyanis a Szent Miklós torony mel-
letti királyi egyetemi katolikus gim-
náziumba íratta be az édesapja Sem-
melweis Ignácot. Semmelweis József 
ügyelt rá, hogy a fiait jó hírű iskolák-
ba járassa. A mai Hess András téren 
álló tanintézetet később átvették a pi-
aristák, két utolsó gimnáziumi évét, 
az ötödik és a hatodik osztályt Sem-
melweis Ignác tehát már kegyesrendi 
szerzetesek felügyelete alatt járta ki, 
bizonyítványának tanúsága szerint 
„az elsővel vetélkedő tanulóként”.
– A városrendezőkben mikor tuda-
tosult, hogy milyen fontos az utóbb 
Apród utcaként jegyzett házsor 1-3-
as számmal jelölt épülete?

– A XIX. század utolsó harmadá-
ban, amikor Joseph Lister angol se-
bész egy sor antibakteriális eljárást 
eredményesen alkalmazott a sebé-
szetben, egyes állítások szerint 
pest-budai látogatása alkalmával, 
esetleg a magyar orvosokkal foly-
tatott levelezése során Semmelweis 
Ignác nézeteiről is hallhatott. Miu-
tán Louis Pasteur és Robert Koch mik-
roszkópos kutatásai nyomán a bak-
teriológia széles körben elfogadottá 
vált, Semmelweis Ignácot is egyre 
szélesebb körben méltányolták, tisz-
telték. 1906-ban, amikor Budapes-
ten, az Erzsébet sétatéren első szob-
rát felállították (Stróbl Alajos alkotá-
sa jelenleg a Szent Rókus Kórház 
előtt látható), amikor a Nemzetközi 
Semmelweis Emlékkonferencia el-
ső ülését megtartották, akkor helyez-
ték el az első emléktáblát a szülői ház 
bejárata fölött. A Tabán elbontását 

K É T S Z Á Z  É V E  S Z Ü L E T E T T  A Z  A N Y Á K  M E G M E N T Ő J E 

AZ IGAZSÁG UTAT 
TÖRT MAGÁNAK… 

Küzdelmes volt az élete, tragikus a halála, tudományos felismeréseinek igazsága azonban – ahogyan min-
dig is remélte – utat tört magának. A 2018-as esztendő a kétszáz éve született Semmelweis Ignác emlék-
éve. Kótyuk Erzsébettel, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum igazgatójával abban a házban beszélget-
hettünk az anyák megmentőjeként tisztelt férfiúról, ahol 1818. július 1-jén Semmelweis Ignác világra jött. 

A szülőház a XIX-XX. század fordulóján
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összegyűjtött, értékes tárgy-, irat- és 
könyvanyagról valamiképpen gon-
doskodni kellett. Amikor pedig az 
orvostörténeti múzeum ügyét tár-
gyalni lehetett, e létesítmény „szál-
lásaként” Semmelweis Ignác szü-
lőházát ajánlotta az Egészségügyi 
Minisztérium figyelmébe a Mű-
emléki Felügyelőség. Az épület-
nek a múzeumi rendeltetésnek 
megfelelő felújítása után, 1965-
ben, Semmelweis halálának szá-
zadik évfordulóján – ideiglenes 
kiállítással – intézményünk Sem-
melweis Emlékházként nyitotta 
meg kapuit a látogatók előtt. Egy 
évvel korábban az épületnek a Vár-
hegy felőli falában helyezték el Sem-
melweis Ignác földi maradványait.
– A szülőház tehát a nagy szü-
lött végső nyughelye is. Mi minden 
formálta oly’ megrázóan tragikus-
sá e kezdő- és végdátum között 
Semmelweis Ignác életét? 
– Semmelweis Ignác felismeréseivel 
megelőzte korát, eleinte ez keltette a 
legnagyobb ellenérzést vele szemben. 
Az orvostudomány a XIX. század 
derekán a mikrobiológiáról úgyszól-
ván semmit nem tudott. Egészen 
más volt a betegségfelfogása az or-
vostársadalomnak, mint amilyennel 
most szembesülhetünk. Köztisztelet-
ben álló, nagynevű orvosok fejében 
meg sem fordult, hogy az, ami a 
gyermekágyas anyákkal történik, 
nem a légkörben lévő, vagy a földből 
kisugárzó ártalmas erők következ-
ménye. A láz fogalma sem volt tisz-
tázott a XIX. század derekán. A leg-
többen azt tartották, hogy a kórosan 
magas testhőmérséklet maga is be-
tegség, nem pedig a fertőzésekkel 
kapcsolatos megbetegedések kísérő-
jelensége.  A XIX. században, szé-
les körben terjedő, végzetes beteg-
ség volt a gyermekágyi láz, szá-
mos magyarázat keringett róla. 
Volt, aki a szülő nő fizikai vagy 
lelki állapotát, étrendjét, szociá-
lis helyzetét, testi változásait 
okolta, a has- és medence-tájék 
szerveinek gyulladását, a szeny-
nyezett levegőt, a megromlott 

vért… De senki nem talált megfe-
lelő gyógymódot ellene. 
Semmelweis Ignác ez idő tájt a bé-

csi közkórházban tevékenykedett. 
Ott, ahol két szülészeti osztály is mű-
ködött. Az egyiken a boncolásokat 

elrendelő határozatokat azonban 
Semmelweis egyre növekvő kultu-
sza sem tudta volna hatálytalanítani. 
De az sem, hogy alakjára az 1930-as 
években, mint az önfeláldozó, élet-
mentő orvos megtestesítőjére tekin-
tettek – világszerte. Kimondani is 
nehéz, de való: az, hogy Semmel-
weis szülőháza ma is áll, voltakép-
pen a második világháború követ-
kezménye. A két világháború kö-
zötti években ugyanis, mint a kör-
nyező épületeknek – az egész 
Tabánnak – Semmelweis Ignác szü-
lőházának az elbontását is elrendel-
ték. Aztán a második világháború 
kezdetén – mint sokan mások – a 
budai városrendezők is „elnapolták” 
korszerűsítő programjaikat. Pest és 
Buda könyörtelenül hosszú ostro-
ma után – igaz, és ezt nem is egy 
korabeli felvétel tanúsítja, besza-
kadt tetővel, omladozó homlok-
zattal, félig romba dőlve – állt a 
ház, amelyben az anyák megmen-
tőjeként ismert és elismert férfiú 
született. A másik „szerencsés vélet-
len”, amelynek ez a becses épület a 
megmaradását köszönheti, hogy 
amikor az öntevékeny orvosok által 
még a reformkorban szervezett tu-
dományos testület, a Budapesti Ki-
rályi Orvosegyesület 1949-ben az ál-
lamosítási láz áldozata lett, az idők 
során ott – múzeumalapítási céllal – 

végző orvostanhallgatók is gyakran 
megfordultak, a másikon a boncter-
meket – felsőbb utasításra – messzi-
ről elkerülő bábák dolgoztak. A két 
osztály drámaian eltérő halálozási 
statisztikáját összehasonlítva, Sem-
melweis arra a következtetésre ju-
tott, hogy a gyermekágyas asszo-
nyok halálának kiváltó oka a bonc-
termekből orvosok, orvostanhallga-
tók kezén, műszereken áthurcolt 
„hullaméreg”. Pontosabban: minden 
a véráramba bekerülő, bomló szer-
ves anyag. (A bonctermek közelébe 
sem engedett bábák által végzett 
vizsgálatok lényegesen kisebb koc-
kázattal jártak…) E felismerést kö-
vetően azt kutatta, miként lehet e 
végzetes szennyeződést a szülő nők 
környezetéből maradéktalanul eltá-
volítani. Ezt a módszert is megtalál-
ta: vizsgálat előtti és utáni „chlor-
olvadékos” kézmosással... 

Megállapításai Európa-szerte is-
mertté váltak, Ferdinand von Hebra 
két cikket is közölt róluk; a Bécsben 
gyakran időző angol orvos, C. H. 
Routh, hazatérvén, a szigetország-
ban népszerűsítette őket. Mások 
Strassbourgban... 

1850 őszén – „megszorított” ma-
gántanári kinevezésével a zsebében 
– Semmelweis Ignác, aki a bécsi for-
radalmi napok harcaiban semmi-
lyen formában nem vett részt, Bécs-
ből szülővárosába költözött. Az elti-
port országba, ahol átmenetileg 

Semmelweis gyermekkori portréja (Landau 
Lénárdt olajfestménye 1830 körül készülhetett)

Anonim mester munkája egy 1860 körül 
készült fotográfia alapján
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megbénult a tudományos élet… Az 
Akadémia tevékenysége, bár 1850-
ben engedélyezték a működését, 
gyakorlatilag szünetelt. A Termé-
szettudományi Társulat „tetszha-
lottként” létezett. Jó ideje nem jelent 
meg az Orvosi Tár. Semmelweis Ig-
nác „minden fizetés nélkül s ingyen, 
csupán a tudomány s a kórodai intézet 
érdekében” hajlandó lett volna a Szent 
Rókus Kórház szülészeti osztályá-
nak a vezetését átvenni. Csak ahhoz 
ragaszkodott, hogy ne legyen senki-
nek sem alárendelve. Fél esztendei 
várakozás után kapta meg „tisztelet-
beli főorvosi” kinevezését. Az általa 
hat éven keresztül vezetett osztályon 
kevesebb asszony halálát okozta a 
gyermekágyi láz, mint Bécsben, 
bármikor. Ez azonban nem keltett 
feltűnést Semmelweis kollégái köré-
ben. Sőt, volt közöttük olyan is, aki 
– akár a bécsiek – egyre erősebben 
hangoskodott ellene. Semmelweis 
pedig, „az idők folyására” bízta, „hogy 
az igazság utat törjön magának”. 
– Merész elgondolás ez, amelyet az 
élet nemigen szokott igazolni, az 
orvostudomány terén tán sohasem…
– Markusovszky ösztönzésére, az ál-
tala egy évvel korábban alapított 
Orvosi Hetilapban 1858-ban megje-
lent Semmelweisnek a felfedezéséről 
írt, első, magyar nyelvű közleménye. 
Németül később publikálta a gyer-
mekágyi láz kórtanáról, fogalmáról 
és megelőzéséről írt dolgozatát. 
Részletesen leírta, hogyan jutott el a 
felismerésig, majd tételesen cáfolta 
kortársainak a gyermekágyi lázzal 
kapcsolatos, téves feltevéseit. Ám 
írásaival sem tudta elérni, hogy állí-
tásainak a tudományos közélet hitelt 
adjon. Ahhoz Luis Pasteur kísérleteit, 

Robert Koch felfedezéseit kellett szé-
les körben megismerni, hogy Sem-
melweis Ignácnak a kor orvosi isme-
reteit meghaladó eredményeit szülő-
városában is elfogadják.
– Aki hazatérésének és szakmai 
boldogulásának itthoni körülmé-
nyeit tanulmányozza, azt is fel-
tételezheti, hogy idehaza nagyobb 
ellenszenvvel fogadták Semmelweis 
Ignácot, mint ahogyan Bécsben va-
laha is bántak vele…
– Tanszékvezető egyetemi tanárrá 
való kinevezésének története csak-
ugyan ezt a feltevést sugallja… Ami-
kor az itteni egyetem szülészeti tanszé-
kének professzori állását – a tanszék-
vezető halálát követően – megpályáz-
ta, az egyetem maradi tanári kara  
– talán hogy Bécs iránti lojalitását ta-
núsítsa? – nem Semmelweis Ignácot 
jelölte, hanem a magyarul nem is tu-
dó Carl Braunt. A bécsi Oktatásügyi 
Minisztériumnak kellett közbelépnie 
Semmelweis Ignác kinevezése érde-
kében. Két döntő érvük, amelynek 
hatására Ferenc József Semmelweis 
Ignác kinevezési okiratát jóváhagyta: 
magyarországi orvosok és bábák ok-
tatója tudjon magyarul, és széles kör-
ben ismerjék a munkásságát. (Az ez 
idő tájt már európai hírnevű Semmel-
weis magyar nyelvismeretét senki 
nem kérdőjelezhette meg…) 
– A Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum mely tárgyairól állítható, 
hogy Semmelweis Ignác keze nyo-
mát is őrzik?
– Az emlékszobában levő íróasztal 
bizonyítottan az övé volt, az ott lát-
ható irattárca, a papírvágó kés, a 
mandzsettatartó szelence és az er-
szény szintén. Az írásos anyagok kö-
zül: egyetemi oktatóként kiállított 

igazolásai, kézira-
tai, melyek kiállítá-
son most szerepel-
nek először… Házi 
könyvtárának egy 
része is megmaradt: 
em lékszobájában 
két könyvszekré-
nye is látható, ben-
nük több polcnyi ki-
advány szintén Sem-
melweis Ignác tulaj-
dona volt. Német 
nyelvű folyóiratok 
bekötött évfolya-
mai ugyancsak… 

Köztük nem is egy  tulajdonosuk 
magyarul írt széljegyzeteit is őrzi. 
Ezek az annotációk egyébként azo-
kat a bécsi állításokat is cáfolhatják, 
amelyeket akkor kezdtek el terjeszte-
ni, amikor Semmelweis Ignácnak a 
gyermekágyi lázzal kapcsolatos el-
méletei általánosan elfogadottá vál-
tak. Semmelweis nem is magyar 
volt, hanem német – ezt hajtogatták, 
egyre többen is. Lapszéli jegyzetei 
azonban azt a nyilvánvaló tételt ta-
núsítják, hogy aki magyarul gondol-
kodik, magyarul is jegyzetel. Kivált-
képpen, német nyelven írt szak-
könyv olvasása közben…
– 1861-ben Hannoverből megren-
dítően igaz mondatokat küldött 
Semmelweis Ignácnak az egyik 
kollégája, Kugelmann doktor: 
„Nagyon kevés embernek adatott 
meg, hogy az emberiségnek igazán 
nagy és maradandó szolgálatot te-
gyen”… Kétszázadik születésnap-
ján miként lehet Semmelweis Ignác 
„igazán nagy és maradandó szolgá-
latára” emlékeztetni szülőházának 
látogatóit?
– A Semmelweis Orvostörténeti 
Múzeum – a Semmelweis-emlékév 
keretei közt – három kiállítással is 
emlékeztetni kívánja az embereket 
Semmelweis „szolgálatára”. Állandó 
kiállítását, a Semmelweis Emlékszo-
ba tárlatát kibővítve, olyan anyago-
kat mutat be látogatóinak, amelyek 
korábban még soha nem kerültek a 
nyilvánosság elé. Ez az összeállítás 
július végéig lesz a budai, Apród ut-
cai épületben megtekinthető. Majd 
országjáró körútra indul, három vi-
déki nagyvárosban is bemutatkozik. 
A múzeumok éjszakája előtt nyílt 
meg az a másik kiállításunk, amely a 
szülészet történetét – Semmelweis 
korára fókuszálva – a XX. század 
közepéig szemlélteti. A Semmelweis 
ikon című, 2015-ös kiállításunk ván-
dorkiállítás változata is útra kel, 
szakiskolákban, középiskolákban, 
kultúrházak kiállítóterében lehet 
majd rátalálni, országszerte. A fen-
tebb idézett levélrészlet folytatását – 
„a világ kevés kivétellel keresztre feszí-
tette és elégette az ő jótevőit” – is cáfol-
ni szeretnénk általuk: a világ előbb-
utóbb megtanulja, hogy jótevőit 
megismerni és méltányolni mind-
nyájunk kötelessége.

Lőcsei GabrieLLa

A szülőház a második világháború nyomaival – 1945-ben
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Miért épp Dél-Ázsiában bont-
ják el a legtöbb tengerjárót? 
Némileg leegyszerűsítve a 

választ: az alacsony munkaerőköltség 
és a kedvező importvámok eredője-
ként alakult ki a térség 1980-as, 90-es 
évek óta tartó dominanciája a szek-
torban, megtűzdelve néhány kedvező 
természetföldrajzi jellemzővel. 

Korábban a hasznos élettartamukat 
(általában 25–30 évet) elérő hajókat a 
fejlett ipari országok dokkjaiban, 
megfelelő felszereléssel bontották le, 
jellemzően Nagy-Britanniában (fő-
leg Skóciában), az Egyesült Államok-
ban, Olaszországban és Norvégiá-
ban. Az említett országok bérszínvo-
nalának emelkedése a 60-as, 70-es 
évektől már nem tette gazdaságossá 
az egyébként kis haszonnal működő, 
és ezért rendkívül költségérzékeny 
tengerhajózási szektor számára az it-
teni bontást. A tevékenység egyre in-
kább az olcsóbb munkaerővel rendel-
kező, de gyors fejlődésük miatt nagy 
fémigényű országok felé tolódott el, 

DÉL-ÁZSIA EGY SAJÁTOS IPARÁGA 

AHOL A HAJÓK  
MEGHALNAK

elsőként Törökország, Spanyolország 
és Tajvan, majd Kína és Vietnam vált 
meghatározóvá. A 80-as években pe-
dig egy sokkal olcsóbb triumvirátus 
robbant be a piacra, hogy rövid időn 
belül már Pakisztánban, Indiában és 
Bangladesben végződjön a legtöbb 
tengerjáró hajó utolsó útja.

Dokkok nélkül
A három dél-ázsiai ország nagyon ol-
csó volt, ennek titka egy kezdetben 
megdöbbentőnek tűnő újítás: a bon-
táshoz itt ugyanis nem tartották fon-
tosnak dokkok vagy bármiféle komo-
lyabb infrastruktúra létesítését, a hajók 
dagálykor nagy sebességgel a viszony-
lag lankás homokpartra futottak, ahol 
a nagyobb darabok eltávolítása után 
egyre kijjebb csörlőzték a roncsokat, és 
rengeteg munkaóra felhasználásával 
szép lassan elbontották a hajókat. 

Az olcsó költségszinthez az infra-
struktúra szinte teljes hiányán kívül 
hozzájárult az is, hogy a munkaerő 

költsége kiugróan alacsony, a munka-
védelmi és környezetvédelmi előírá-
sok lazák, valamint az importvámok 
szintje alacsony volt. A hajók ugyanis 
„nyersanyagként” érkeztek az adott 
országokba, tehát vámkötelesek vol-
tak, csakhogy a gyorsan növekvő 
gazdaságú dél-ázsiai országok nyers-
anyagéhsége miatt ezek a vámok jel-
lemzően alacsonyak voltak. Ezzel 
együtt nagy volt a kereslet a hajókból 
újrafelhasznált anyagokra (főleg a 
vasbeton merevítőkre), tehát nem-
csak busás haszonnal lehet itt túladni 
a már nemkívánatos hajókon, de a 
kinyert anyagok is jól eladhatók. 

Az egyszerűsített hajóbontáshoz bi-
zonyos feltételek szükségesek: lankás, 
lehetőleg homokos tengerpart, vi-
szonylag nagy árapály-ingadozással 
(hogy a dagálykor partra vitt hajókon 
apálykor lehessen dolgozni), kedvező 
időjárás (kevés vihar), valamint a 
parttal lehetőleg párhuzamos út, 

Bármilyen komolyabb infrastruktúrát nélkülöző, homokos-iszapos tengerpartra futtatott, sokemeletes 
hajótorzókon nyüzsgő munkáshad, a partot borító kaotikus fémtörmelék között fekete füsttel égő üzem-
anyagtócsák – ez a dél-ázsiai hajóbontók világa, némelyek szerint pokla, ahol a legtöbb kereskedelmi hajót 
eléri a végzete. A leghírhedtebb helyszín, az indiai Alang az ezredfordulón egy emblematikus társadalmi-
környezeti vita tárgya volt, mely nem csak érdekes etikai kérdéseket vetett fel, de rámutatott az első és 

harmadik világ közti kapcsolatok visszásságára is az egyre gyorsabban átalakuló globális világban.

„Tiszta udvar, 
rendes ház” – sajnos 

környezetvédelmi  
szempontból sem az
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mérhető. Az időszak zömében az in-
diai Alangban „semmisítették meg” 
a hajók mintegy felét, ezután jöttek a 
bangladesi, majd a pakisztáni bontók, 
utóbbiak esetében a teljesítmény – a 
többiekhez képest magas importvá-
mok miatt – a 90-es években némileg 
visszaesett és csak a következő évti-
zedben indult növekedésnek.

A 2000-es évek elején-közepén 
egyébként – az alangi bontóval kap-
csolatban kirobbant botránytól nem 
teljesen függetlenül – nagyban visz-
szaesett az elbontott hajók össztöme-
ge, miközben a kevésbé ismert bang-
ladesi bontók teljesítménye nőtt, 
rövid ideig Bangladest helyezve a 
dobogó első fokára. Mivel az egy-
törzsű tankerhajókat 2005-től kö-
telező volt kivonni a forgalomból, 
valamint a 2008-ban kezdődő vál-
ság miatt sok hajótér feleslegessé 

vált, mindez ismét megnövelte a 
Dél-Ázsiában elbontandó hajók szá-
mát. A 2010-es évek elején a legna-
gyobb hasznot a bangladesi bontók 
hajtották mind a hajókat eladóknak, 
mind az üzemek tulajdonosainak, 
részben a szinte teljes szabályozatlan-
ságból és az alacsony bérekből eredő 
olcsóságuk miatt, részben pedig 
azért, mert a három országból Bang-
ladesben a legnagyobb a hajózás sze-
repe, így szinte minden kiszerelt al-
katrészt el tudnak adni. Ugyanakkor 
a bangladesi bontók rossz hírneve jó 
néhány hajóstársaságot visszatart at-
tól, hogy ide hozzák a hajókat.

Felemás mérleg
Az érintett országoknak a hajóbontó 
ipar egyrészt viszonylag komoly ár-
bevételt jelent az importvámok ré-
vén, másrészt jelentős segítség az 
adott ország fémfeldolgozó ipará-
nak azzal, hogy nem kell külön 
nyersanyagokat behozni. (Banglades 
acéltermelésének legalább 60 száza-
léka, fogyasztásának 30 százaléka 
bontókból származik.) Ezenfelül sok 
embernek ad munkát e népesség-
robbanástól gyarapodó országokban: 
a becslések szerint  Bangladesben 
közvetlenül 50 ezer, közvetetten to-
vábbi 100–150 ezer, Indiában 40 ezer, 
Pakisztánban 10–15 ezer embernek 
biztosít szerény megélhetést.

A látszólag virágzó tevékenységnek 
ugyanakkor vannak igen erős negatív 
hatásai is. Az infrastruktúra nélküli ha-
jóbontás nagyon komoly egészségügyi 
és környezeti következményekkel jár. 

amelyen el lehet érni valamely közel-
ben lévő ipari központot – na és per-
sze ne legyen a közelben védett ter-
mészeti érték.

A lehetőséget először Pakisztán-
ban, a Karacsitól északra található 
Gaddaniban ismerték fel, ahol már 
az 50-es évek óta szétszedtek ki-
sebb-nagyobb hajókat, de az üzlet 
1978-tól virágzott fel, amikor a kor-
mány  támogatni kezdte a helyi bon-
tókat az importvámok csökkentésé-
vel és némi infrastruktúra-fejlesztés-
sel (máig ez a leghatékonyabb dél-
ázsiai bontó, melynél ráadásul 
legalább kicsit törekedtek az „anya-
településtől” való elválasztásra). A 
másodikként ébredő Bangladesben 
még spontánabb volt az „ipar” kiala-
kulása, a Chittagongtól északra, a 
lényegében elővárosként működő 
Sitakundaban először egy viharban 
megfeneklett hajót, majd az 1971-es 
háború roncsait bontották el. 1984-
re már teljes lendülettel folyt az üz-
let, amiben sokat segített a hazai 
fémfeldolgozás fejletlensége, vala-
mint az, hogy a fő feldolgozók gya-
korlatilag a bontók mögé, a parti út 
túloldalára települtek. Persze India 
sem maradhatott le, 1983-ban 
Gudzsarát állam a Khambat-öböl 
partján lévő Alang kisváros partsza-
kaszán adott engedélyt a tevékeny-
ségre. Az állami bábáskodás ne té-
vesszen meg senkit, a körülmények 
csak hajszálnyival voltak jobbak, 
mint Bangladesben…

A legutóbbi 25 évben az említett há-
rom ország három fő hajóbontója 
szedte szét a legtöbb hajót, időnként 
csak Kína teljesítménye volt hozzájuk 

A Chittagongtól északra lévő partszakasz képe a partra futtatott hajókkal  
és a fémfeldolgozó „iparral”  (FORRÁS: GOOGLE MAPS)

Az eredményes „mezei” hajóbontáshoz magas árapályingadozás is szükséges 
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egyes nehézipari színterei 200 év alatt. 
A problémát tovább súlyosbítja, hogy a 
jellemzően távoli területekről érkező 
munkáscsapatok a hajók hulladékából 
emelt, erősen szennyezett bádogváros-
okban élnek, és többnyire nem jogosul-
tak helyben az egészségügyi ellátásra. 

A munkabiztonság egyéb ágai sem 
állnak jól: a nagyobb alkatrészek csör-
lőzése gyakran vezet balesetekhez, 
akárcsak a kezdetleges (kis hegesztő-
csapatokon alapuló) bontási módsze-
rek. A lezuhanó alkatrészek, illetve a 
hajók rakterében felgyülemlett mérge-
ző vagy berobbanó gázok sok életet kö-
veteltek és követelnek. A halálesetekről 

Egyrészt a hajók önmagukban is vi-
szonylag sok veszélyes, illetve súlyosan 
szennyező anyagot tartalmaznak, 
kezdve a különböző tartályaikban ma-
radó üzemanyagtól a korrózióvédő 
vagy tűzálló festésükön át a régebben 
nagy mennyiségben szigetelésre hasz-
nált azbesztig. A munkások az újrafel-
használásra kerülő veszélyes anyagokat 
gyakran kézzel válogatják, osztályozzák, 
és nem csak ezek számára, de az egyéb-
ként semlegesítendő veszélyes anyagok 
számára sincs megfelelő tárolóhelyiség. 
Emiatt a Greenpeace mérései szerint 
Alang bizonyos részei 20 év alatt any-
nyira szennyezetté váltak, mint Európa 

nincs megbízható statisztika, egyesek 
szerint naponta fordul elő halálos bal-
eset az indiai és bangladesi bontókban, 
mások szerint nagyjából évi száz halál-
eset következik be – a hivatalos adatok 
ez utóbbinál is jóval kevesebb baleset-
ről tanúskodnak.

Kegyeletsértés  
a hadiflotta ellen?

Dacára a bontókban tapasztalható ál-
datlan helyzetnek, vajon miért tu-
dott mégis ennyire felfutni ez a te-
vékenység? Alapvetően azért, mert a 
helyiek szemében korántsem ural-
kodnak itt annyira extrém viszo-
nyok, összehasonlítva mondjuk egy 
bombayi nyomornegyeddel vagy 
egy hasonló felszereltségű indiai, 
bangladesi kisüzemmel. Sőt, a mun-
kások egy része kifejezetten büszke 
arra, hogy itt bontják el a világ leg-
nagyobb hajóit.

Valahogy „nyugaton” sem tűnt fel 
a dolog, egészen 1998-ig, amikor a 
Baltimore Sun újságírói publikálták, 
hogy a baltimore-i kikötőben rozs-
dásodik az amerikai flotta jó néhány 
öreg darabja – félig szétbontva. Mi-
vel az amerikai hadihajókat a beépí-
tett veszélyes anyagok miatt tilos 
külföldi bontókba szállítani, az or-
szágban viszont nincs vállalkozó, aki 
rentábilisan el tudná bontani ezeket, 

Kézműves módszerek a chittagongi bontóban

Hajóvontatás – emberi erővel



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/26  815

ezért a hatóságok fontolgatták a 
korlátozás feloldását, hogy Dél-
Ázsiába szállíthassák a haditengeré-
szet járműveit is, ahogyan egyébként 
a kereskedelmi hajókkal teszik. Az 
újságírók felkeresték az indiai 
Alangot is, ahol elszörnyedtek a lá-
tottakon, és némi botrány lett a do-
logból, mondván, a hadiflotta egy-
kor büszke hajóit nem lehet ilyen 
borzalmas helyeken elbontatni. A 
flotta visszakozott, és – méregdrá-
gán – az országon belül kezdte bon-
tatni a hadihajókat, miközben a ke-
reskedelmi flotta tagjai továbbra is 
Alang vagy Sitakunda homokján fe-
jezték be életüket. Az indiai érintet-
tek persze nem igazán értették, mi is 
az értelme ennek a különbségtétel-
nek, de nem kellett sokat várniuk, 
hogy rájöjjenek.

Az ügy ugyanis még nagyobb hul-
lámokat vetett Észak-Európában, 
ahol a Greenpeace komoly kam-
pányba kezdett a „nyugdíjazott” ha-
jóikat Dél-Ázsiába küldő hajóstársa-
ságok ellen, mondván, tulajdonkép-
pen a veszélyes anyagok fejletlen or-
szágokba küldését megtiltó, 1992 
óta hatályos Bázeli Egyezmény meg-
sértéséről, illetve kijátszásáról van 
szó. Az egyezmény ugyan eredetileg 
nem szólt az „egész hajók” nyers-
anyagként való exportjáról, de azért 
nem olyan nehéz belátni a környe-
zetvédők érvelésének igazságát, 
úgyhogy 2004-től maguk a „nyug-
díjazott” hajók is az egyezmény ha-
tálya alá estek. (Ez némileg csök-
kentette is a bontók forgalmát.) A 
Greenpeace a hajók előzetes meg-
tisztítását célzó kampányában be-
vallottan az ázsiaiakat kizsákmá-
nyoló „nyugati cégek” álltak a cél-
keresztben, de jelentős részben az 

alangi hajóbontóban tapasztalt vi-
szonyokat előtérbe helyezve.

A kampány Indiában is nagy felzú-
dulást keltett, ugyanakkor sem a 
bontók tulajdonosai, sem a hatósá-
gok nem kérdőjelezték meg a kör-
nyezetvédelmi szervezet főbb meg-
állapításait (legfeljebb túlzásokról 
beszéltek). Az viszont teljes értetlen-
séget váltott ki, miért éppen Alang a 
célpont. Az indiai bontóban valóban 
rémes viszonyok uralkodtak, de 
Bangladessel ellentétben itt legalább 
minimális hatósági ellenőrzésről le-
hetett beszélni, illetve számos más 
indiai ipartelepen is hasonló viszo-
nyok uralkodtak – az indiai állás-
pont szerint az adott gazdasági fej-
lettségi szinten ezt engedhetik csak 
meg maguknak.

Kötelező tengeri alap
A környezetvédelmi kampányt szá-
mos hajózási szakember és újságíró is 
kritizálta, azt állítva, hogy a Green-
peace által javasolt megoldás túl drá-
ga, aminek az lenne az eredménye, 
hogy megszaporodnának az idős ha-
jók „önelsüllyedései” vagy egyszerű-
en a kikötőkben kapnának léket, 
ami összességében még nagyobb 
környezeti kárt okozna a mostaninál 

(a bontókban a hajók tömegének 90 
százaléka újrafelhasználásra kerül). 
Ráadásul a bontókat is tönkretenné, 
tovább rontva a dél-ázsiai gazdasági 
és szociális viszonyokat. Igazi vesztes 
szituáció, melyet egy, a Greenpeace 
által elképzeltnél kevésbé nagyvonalú 
kompromisszumsorozattal próbálnak 
„feloldani”. Hogy miként?

Egyrészt a környezetvédők fellépé-
sének eredményeként szigorították a 
veszélyes anyagokat tartalmazó ha-
jók kiviteli előírásait a Bázeli Egyez-
ményt aláíró országok esetében. 
Másrészt az indiai hatóságok is lép-
tek: szigorították a környezet- és 
munkavédelmi előírásokat, és szá-
mos igencsak problémás hajót nem 
engedtek be a bontók területére (ez 
egy ideig a bangladesi bontók mal-
mára hajtotta a vizet).

Eközben a Greenpeace – korábbi 
álláspontját enyhén módosítva – egy 
olyan, a hajógyártók vagy hajótulaj-
donosok számára kötelező tengeri alap 
kidolgozását és bevezetését szorgal-
mazta, amelyből fedezni lehetne a ha-
jók veszélyes anyagainak dél-ázsiai 
semlegesítését. A kidolgozott kon-
cepció ugyanakkor meglehetősen 
magasra (a tengeri fuvarozási szektor 
összbevételének 0,5 százalékára) tette 
ennek költségét, ezért egy kisebb lép-
tékű terv látszik megvalósulni. Ebben 
az indiai és a japán kormány közös 
projektjében viszonylag nagy lendü-
lettel fejlesztik az alangi bontók fel-
szerelését, hogy azok lehetőleg meg-
feleljenek az időközben tető alá ho-
zott, 2009-es Hongkongi-konvenció ál-
tal az iparágra meghatározott 
környezetvédelmi és munkabiztonsá-
gi előírásoknak. Erre azért is nagy 
szükség van, mert Alang a 2010-es 
években ismét visszanyerte vezető 
szerepét a világ hajóbontói közt...

Jakab LászLó

A hajóbontó országok teljesítményének összehasonlítása (ahol a hajótömeg a kiszorított víz 
mennyiségében van kifejezve). Jól látható a szektor teljesítményének visszaesése a 2000-es 

évek derekán (FORRÁS: KHANDAKAR AKHTER HOSSAIN)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Mikor Rentka László (Debrecen) fel-
hívta figyelmünket, hogy az előző 

kiállításunkon szereplő remek felvételen 
nem mocsáriteknős (Emys orbicularis), 
hanem egy sárgafülű ékszerteknős 
(Trachemys scripta scripta) látható, még nem 
tudtam, hogy valójában egy dokumentu-
mot mutattunk. Kiderült, hogy Pázmán 
András felvétele alighanem a 404. eset, 
hogy hazánkban vadon élő ékszerteknőst 
észleltek, s élőhelyükként most már a 
Tisza-tó is feltüntetendő a természet-
védelmi térképen (herpterkep.mme.hu). 
Kit kell védeni e szép, Észak-Amerikából 
ideszármazott állatok esetében, és miért? 
Erről érdekes, sokunkat meglepő in-
formatív elemzést írt Vörös Judit az Let 
és Tudomány 2018/18. számában, illetve a 
Magyar Természettudományi Múzeum 
Blogjában, a szabadság ára címmel 
(http://mttmuzeum.blog.hu/2018/05/09/a_
szabadsag_ara_idegenhonos_ekszerteknosok_
magyarorszagon) 
A helyzetkép naprakész, mert május-

ban épp ezek a tenyésztésből és kereske-
delemből kitiltott, ugyanakkor egyre 
többfelé vadon is élő teknősök voltak a 
múzeumban „A hónap műtárgya”.

H. J.2

1
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1. Szikszay Péter (Újhartyán, drszix@upcmail.hu) – A Világ 
gömbölyű! – Elsőre tán azt hihetnénk, hogy egy terjeszkedő 

idegenhonos katica. De ne ítélj elhamarkodottan! Ő egy 
zsákhordóbogár, és kedveli a diófákat is.

2. Börcsök Sándor (borcsoksdr@hotmail.com) – Másodvirágzás – 
Még alig szedtük le a termést a kertemben élő cseresznyefáról, a 

napokban több egyedülálló virága nyílt. Furcsa, ilyet még 79 évem 
alatt nem láttam.

3. Csárdi László (Budapest, szamarkut@gmail.com) – Mama! Itt 
vagyok… – … büszkélkedik a fiókatoboz

4. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – Mama! Itt vagyunk…

5. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – Harlekinkatica 
leveti a bábruhát – Hovatovább szinte kipusztították a hétpettyest, 

már csak velük találkozom.

6. Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu ) – 
Harlekinkatica lárvája

3

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét megosztva 
élményét olvasótársaival. Kérjük, hogy a digitális képet 
jpg formátumban küldje az eltud@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ÉT-galéria, és a kísérőlevélben 
mondja el, amit a felvétel körülményeiről és a témáról köz-
lésre érdemesnek tart. A beküldő jutalma a „kiállításban” 
megnyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft. különdíjat kap.

SZABÁLYOK
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

együtt való kiadása csak részben valósult meg, mivel a lejegyzési munka üte-
me nem tudta beérni a kiadó cég kereskedelmi érdekei által diktált tempót. Ki-
lenc év alatt 125 lemez készült, amelyből 107 került kereskedelmi forgalomba. 

A lemezfelvételeket egészen 1944 januárjáig folytatták. A háború után 
Lajtha László vette kezébe a felvételek irányítását: 1950-től folytatták 
Rajeczky Benjaminnal és Domokos Pál Péterrel a lemezfelvételeket az 
áttelepített csángók körében. A befejezett lemezekről a sokszorosítás-
hoz egy fémlenyomat, a matrica készült. 1952-től a lemezek matricáit 
már előzetes magnetofonfelvételek felhasználásával gyártották. A 
Pátria-matricákat az eredeti lemezekkel együtt a Néprajzi Múzeum őr-
zi. 2000-ben, a Fonó Budai Zeneház támogatásával elkészült a digita-
lizálásuk, és Bartók koncepcióját megvalósítva, 2001-ben megjelent a 
zenei anyag CD-ROM-on, kottákkal, fotókkal, dokumentumokkal ki-
egészítve. Továbbá 2010-ben Sebő Ferenc szerkesztésében két kö-
tetben ismertették a Pátria-felvételek anyagait, az egyikben a felvéte-
leket a lemezekkel kapcsolatos dokumentációval egészítették ki, a 
másikban az addigra digitalizált meseanyag is megjelenhetett. Még az 
idei évben a Néprajzi Múzeum online publikus adatbázisában is elér-
hetővé válik a digitális anyag.

Az itt látható lemez hangszeres zenei felvételt tartalmaz. A Pátria-leme-
zeken a népéletben betöltött szerepéhez képest igen kis mértékben van 
hangszeres zene, különösen a falusi cigányzenészek által játszott reper-
toár. Lajtha fedezte föl a táncházmozgalom alapját képező széki hangsze-
res tánczenét, és néhány másik erdélyi és magyarországi együttessel is 
készített felvételeket, amelyek anyagát a Népzenei monográfiák sorozat-
ban adta közre. A 88-as lemez A oldalán egy széki lassú dallam van, az 
Elmenyek, elmenyek… Lajtha partitúra-szerű lejegyzésében nyomon kö-
vethetjük a teljes zenekar játékát, valamint az énekelt dallamot.

Pálóczy Krisztina

A Néprajzi Múzeum első, 78-as fordulatszámú gramofonleme-
zeit 1913–14-ben, kész felvételekkel vásárolta. Mint a Hangtár 
gyűjteményi irataiból tudható, a mintegy 40–50 darabból álló 

készleten „nemzetközi orosz, szerb, néger, chinai, török, maláj stb. da-
lok” voltak felvéve, amelyeket azért szereztek be, hogy a múzeumban „a 
nyitási napokon egy-egy óra hosszat ezeket az idegen dalokat a látoga-
tó közönség is hallgathassa”.

Bartók Béla már 1914-től szorgalmazta a magyar népdalok gramofon-
lemezen való megörökítését. Néhány kísérleti hanglemez után, a gra-
mofonlemez előnyeit felismerve (megbízhatóbb a fonográfhengernél, 
sokszorosítható, kereskedelmi forgalomba kerülhet stb.), a szervezett 
munka 1937-ben kezdődhetett el Ortutay Gyula kezdeményezésére és 
szervezésével, mely a Néprajzi Múzeum és a Magyar Rádió közös akci-
ója volt.  A felvételek a Magyar Rádióban készültek, a lemezgyártó cég-
ről Pátria-sorozatként emlegetett felvételsorozat a teljes magyar zenei 
és szöveges folklóranyag rögzítését tűzte ki célnak.

A népmesék rögzítését Ortutay Gyula, a zenei felvételek szakmai irá-
nyítását Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László vezette, segítsé-
gükre voltak az akkori fiatal kutatók legjelesebbjei: Veress Sándor, Balla 
Péter, Volly István, Dincsér Oszkár, Manga János, a vallásos népéne-
kek kiválasztását pedig Bárdos Lajos végezte.

Bartók célja az volt, hogy a lemezek mellé kísérő dokumentáció készül-
jön, mely tartalmazza a dallamok lejegyzését, szövegét, a gyűjtés, az 
adatközlők adatait, valamint fényképeit. A lemezek kottás lejegyzésekkel 

SZÉKI LASSÚ

A 88-as Pátria-lemez és borítója, illetve a hozzá készült
 lejegyzés Lajtha Lászlótól (SARNYAI KRISZTINA FELVÉTELE)

 Baloldalon Ferenci Márton (Zsuki) 
széki zenésztársaival Budapesten 1941-ben

(DINCSÉR OSZKÁR FELVÉTELE)
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E lsőként a holland Cornelis Jacobszoon Drebbel épí-
tett a légköri nyomás és hőmérséklet ingadozását 
kihasználó órát a XVII. század elején. Hasonló 

elven működő óra ketyeg az új-zélandi Dunedinben, az 
ottani egyetem fizika tanszékén immár több mint más-
fél évszázada, gyakorlatilag emberi beavatkozás nélkül.

A ma is kapható Atmos órák lelke az aneroid baromé-
terekéhez hasonló gáztartály. A gáz térfogatváltozá-
sa következtében kismértékben módosul az edény 
alakja, ez húzza fel az órát. Egyfokos hőmérséklet-
változás is elegendő 48 órányi biztos működéshez. 
Az első ilyen órákban higany és ammónia keverékét 
használták. Később etil-klorid váltotta fel a működ-
tető közeget, ez ugyanis a higanynál kevésbé mérgező. 

MAJDNEM PERPETUUM 
MOBILE

A korszerű időmérő eszközök fejlődésének történetét talán a kerekes órák 
megjelenésével érdemes elkezdeni.  Hosszú időn keresztül folyamatosan 
működő megbízható szerkezetekről beszélünk, feltéve persze, hogy nem 
feledkezünk el egy apróságról. Ugyanis ellentétben a napórákkal, ezeket idő-
ről időre fel kell húzni. Hacsak – és itt láthatjuk, hogy a feledékenység  micso-
da hajtóereje az innovációnak – nem a természet erőit fogjuk munkába, levéve 

vállunkról óráink felhúzásának terhét.

A svájci Jean-Leon Reutter szabadalmát a LeCoultre vá-
sárolta meg. A párizsi Ed Jaegerrel közösen alapított cégük 
gyártja a különleges időmérőket. 

Egészen másképp működik az itt bemutatott 1930. körül 
készült óra, tervezője szintén Reutter. A műtárgy leíró kar-
tonja szerint higanyos óráról van szó: ennél a konstrukciónál 
egy U alakú lezárt csőben higany van. Az egyik ág hőszige-
telt, a másik szabadon áll. A szigetelt oldal lassabban követi a 
környezet hőmérsékletváltozását, a napi hőingás során ide-
oda pumpálja az eltérő módon táguló higanygőz az alul el-
helyezkedő folyadékot. A súlypont eltolódása miatt a szer-
kezet átbillen, mozgása biztosítja az órarugó felhúzását.

Mindkét típusra jellemző a függőleges tengely körül mél-
tóságteljesen ide-oda forduló „inga”, melynek mozgási peri-
ódusa éppen egy perc. A szerkezet legkényesebb alkatrésze 
az ingatestet felfüggesztő vékony torziós szál.

 Az órát a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Mű-
szaki Tanulmánytárában tekinthetik meg az érdeklődők.

J.S.A.
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LENDÜLETBEN  
AZ ASZTROKÉMIA

a
 h

é
t 

ku
ta

tó
ja Egyre több egzotikus szervetlen és komplex szerves mole-

kulát fedeznek fel a világűrben, ami nem csak a csillagászok 
számára vet fel izgalmas kérdéseket. Az MTA Lendület prog-
ramja ad lehetőséget Tarczay György kémikus csoportja 
számára, hogy laboratóriumban, csillagászati objektumokra 
jellemző extrém körülményeket létrehozva ilyen részecské-
ket állítsanak elő és vizsgáljanak. Az ELTE Szervetlen 
Kémiai Tanszék docensével a világszinten is egyedülálló 

program részleteiről és lehetőségeiről beszélgettünk. 

jeget tudunk tisztán kifagyasztani, be-
sugározni és spektroszkópiai módsze-
rekkel analizálni, hogy megnézzük, 
milyen molekulák keletkeznek. A kí-
sérlet a kozmikus sugárzás hatására, 
egy molekulafelhőben vagy egy boly-
gó légkörében található jégszemcsék 
felületén végbemenő reakciókat mo-
dellezi. Ha a kozmikus jégszemcsék 
egy csillag sugárzásának hatására me-
legedni kezdenek, akkor a jég felületé-
ről molekulák szabadulnak ki. A gáz-
fázisú molekulákról távcsövek segítsé-
gével színképet lehet felvenni, így 

ezek egyértelműen azonosíthatók, fel-
téve, ha a laboratóriumi mérésekből is-
merjük az adott molekula színképét. 
A spektroszkópia nagy előnye, hogy 
nagyon távoli objektumokról is tu-
dunk információt szerezni. 

A mi programunkban Naprendszeren 
belüli égitestek is szerepelnek. Egyrészt 
vizsgálni fogjuk a Jupiter felhőzetének 
molekuláris összetételét. A cél az, hogy a 
jelenlegi ismereteket és feltételezéseket 
meghaladva alaposabban megértsük, 
milyen kémiai folyamatok zajlanak a 
felhősávokban, milyen molekulák adják 

    – A kémiát ritkán párosítják csil-
lagászattal, gyakrabban találkozunk 
például biológiával. Mi adta az indít-
tatást Önnek, hogy az előbbit válasza?
  – A középiskolában engem is a bio-
kémia érdekelt leginkább. Aztán a 
Nemzetközi Kémiai Diákolimpia fel-
készítőjén tetszett meg a molekula-
spektroszkópia. Szakdolgozatomat is 
ilyen vizsgálatokból írtam. Ezután 
Angliában majd az USÁ-ban folytat-
tam ilyen kutatásokat. Olyan mole-
kulákat, reaktív gyököket is vizsgál-
tunk, melyek a légkörkémiában ját-
szanak szerepet. Nemrégiben, 
Fulbright ösztöndíjasként egy hawaii 
laborban dolgoztam, ahol kifejezet-
ten olyan molekulák keletkezését, 
spektrumvonalait vizsgáltuk, amik a 
csillagászok számára érdekesek. A 
csillagász megméri a színképet, de 
valahogy azonosítani is kell, hogy 
miből erednek a vonalak. Ehhez kell 
a kémikus. 
– Erről szól az önök Lendület prog-
ramja?
– Itthon is hasonló vizsgálatokat fo-
gunk végezni, de szeretnénk újat, 
egyedit is tenni ezekhez a vizsgálatok-
hoz. A munkát annak a műszernek az 
építésével kezdjük, amivel kismoleku-
lákból néhány kelvin hőmérsékletű 

4 K-es mérőfej a Keck Asztrokémiai laboratóriumban (HAWAII EGYETEM)
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 – Kikből áll a kutatócsoport?
– Alapvetően kémikusokból, fiziku-
sokból, csillagászokból, esetleg földtu-
dományokkal foglalkozókból áll majd 
össze; számítunk hallgatókra és dokto-
randuszokra is. Ami még fontos, hogy 
a készülék, amit építünk, nem csak 
asztrokémiai kutatásokra lesz alkalmas. 
A molekulafizika alapjelenségeit, kvan-
tumos jelenségeket, alagúthatást, mole-
kulán belüli energiaáramlásokat, mole-
kuláris távkapcsolást is lehet és szeret-
nénk is ezzel vizsgálni. Ilyen vizsgálato-
kat most is végzünk, de az új készülékkel 
sokkal precízebben lehet majd végre-
hajtani ezeket a méréseket. Mindegyik 
területen, illetve kisebb biomolekulák 
vizsgálatában is vannak külföldi 
együttműködéseink Tajvanon, Ha-
waii-on, Svájcban, Franciaországban, 
Portugáliában működő intézetekkel.

A programunknak van egy másik 
célja is. Nagyon remélem, hogy nem 
csak egy világszínvonalú labort tudunk 
építeni, hanem hallgatókat, diákokat, 
fiatal munkatársakat is vonzunk ezzel, 
és olyan hírértéke lesz, hogy jelentősen 
növelni tudjuk a csoport méretét. Pár 
évvel ezelőtt 8-10 diákkal dolgoztam, 
és sokan közülük a legjobb szakfolyó-
iratokban közölték MSc-s kutatásiakat. 
Rögtön utána tárt karokkal fogadták 
őket német, angol, holland doktori is-
kolákban. Bízom benne, hogy a Len-
dület csoportnak megtartó és visszahí-
vó ereje is lesz. Ez lenne a legfontosabb!

Trupka ZolTán

– Ezek alapján fel lehet ismerni 
akár életnyomokat is?
– A biomolekulák azonosítása rendkí-
vül nehéz. Lehet tudni, hogy a Földön 
kívül is végbemennek szerves moleku-
lákat, aminosavakat létrehozó reakciók. 
Volt már közvetlen mérés üstökösön, de 
például a Murchinson meteoritban is de-
tektáltak aminosavakat. Egy másik, de 
ide sorolható kérdés, hogy miért jobbke-
zesek az aminosavak a Földön. Erre ma 
még nincs válasz. Ezzel kapcsolatban is 
van ötletünk olyan kísérletre, ami rend-
kívül nehéz, de érdemes megpróbálni. 
– Mit szeretnének elérni a program 
végére, illetve megmarad a lendület 
utána is?
– Több műszert is tervezünk, de az 
egész központjában egy elég egyedi és 
a legnagyobb költséget jelentő beren-
dezés áll. Azt tervezzük, hogy egy év 
múlva kész lesz, és másfél éven belül 
egyedi trükköket is tud majd, ami-
ket máshol nem csinálnak. Harmadik 
év végére szeretném, hogy a csopor-
tunk Európán belül egy jól látható 
asztrokémiai pont legyen. A labora-
tóriumi asztrokémia egy viszonylag 
új terület, amivel a világon nagyjából 
15-20 csoport foglalkozik. Ezek közé 
a nagyon aktív csoportok közé szeret-
nénk kerülni. A régi témáimat is sze-
retném meghagyni, de az asztrokémia 
lesz a fő irány. Az Európai Kutatási 
Tanács pályázata lehet a következő 
lépés, illetve nagyobb európai projek-
tekben is szeretnénk részt venni. 

a különböző színeket. Itt a kén-, a 
foszfor- és a nitrogénvegyületek sze-
repe nagyon érdekes a kémikus szem-
pontjából. A másik fontos kutatás a 
transzneptun objektumokkal kapcso-
latos, ahol a nitrogén, az ammónia, a 
víz, a szén-monoxid és a metán ját-
szik fontos szerepet. Ezen a területen 
együttműködünk Kiss Csabával az 
MTA CSFK Konkoly Csillagvizsgáló 
munkatársával. 
 – A Neptunuszon túli égitestekről 
még keveset tudunk, úgyhogy való-
ban izgalmas új kutatási témáról van 
szó. De a Jupiter hogy került a képbe?
– Egy kémikus számára az egyik 
legérdekesebb objektum a Naprend-
szerben. Sok érdekes szervetlen ké-
miai folyamat zajlik, például a már 
említett színes felhőcsíkokban. Am-
mónium-hidrogénszulfid, különbö-
ző hosszúságú hidrogénezett foszfor-
láncok, polikénhidrogének, valamint 
az ezek keletkezéséhez vezető és az 
ezek között végbemenő folyamatok-
ról van szó. Ami még nagyobb kihí-
vás, hogy a Naprendszertől távoli 
molekulafelhőben milyen folyama-
tok mennek végbe. Ezek biztosan 
többek fantáziáját megmozgatják. 
– Az enyémet is, ha szabad közbe 
vetnem. Ezért is kérdezem, van-e 
esély arra, hogy a kutatások során 
a biokémia és az asztrokémia ta-
lálkozni fog?
– Amit most másik kutatási vonalként 
csinálunk, az kis biomolekulák, ami-
nosavak, nagyon egyszerű peptidek 
térszerkezeteinek vizsgálata speciális 
molekulaspektroszkópiát használva. 
Tehát összeér a kettő. Hogy egy ami-
nosav mennyire stabil, az rendkívül 
érdekes kérdés. Gondoljunk csak a 
glicinre, ami a legkisebb aminosav. 
Máig vitatott, hogy sikerült-e azo-
nosítani molekulafelhőkben. 2003-
ban jelent meg egy közlemény, 
amelyben a Nyilas csillagkép egy – 
tőlünk 390 fényévnyire található – 
molekulafelhőjének mikrohullámú 
színképvonalait a glicinhez rendelték. 
Ezután megjelent egy cáfolat, majd 
megint próbálták ezt bizonyítani. Mi 
is tervezünk ezzel kapcsolatos vizs-
gálatokat. Többek között tanulmá-
nyozni fogjuk, hogy ionizáló sugár-
zásnak kitett aminosavak mennyire 
stabilisak például a Mars jegére jel-
lemző körülmények között.

A kutatásvezető laborja az Eötvös Loránd Tudományegyetemen,  
a jelenlegi műszerek egy részével
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Épp, hogy elkezdődött a csillagászati nyár, a 
nappalok máris rövidülnek, azonban ez egy-
előre még alig észrevehető. A hónap során 
kb. egy órával nő az éjszakák hossza. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget július 
15-én 21 órakor, a kora esti szürkületben!

N yugat felé nézelődve a jellegzetes alakú Oroszlán csil-
lagképet találjuk, legfényesebb csillaga a Regulusz 

(Király csillag). Nem messze tőle a ragyogó Vénusz bolygó 
figyelhető meg. Kissé északabbra fordítva tekintetünket, 
a látóhatár felett nem sokkal a Hiúz és Zsiráf, magasabb-
ra pedig a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és Kis Medve (Kis 
Göncöl) helyezkednek el. Déli irányban a Szűz, a Mérleg és 
a Skorpió követik egymást az állatövben. A Mérleg csillagkép-
ben ragyog jelenleg a Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója. 
Már kis távcsővel is megfigyelhető sávos, öves felhőzete, valamint a 
négy nagy holdja. Fejünk felett a Sárkány, Herkules, Északi Korona és az 
Ökörhajcsár csillagképek ragyognak. Az Ökörhajcsár legfényesebb csillaga 
az Arkturusz, figyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve éppen rá mutat. 
Keleten egyre magasabbra emelkednek a Nagy Nyári Háromszög csillagai, a 
Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. 
Délkeletre a halvány csillagok alkotta Kígyótartó, Pajzs és Nyilas pislákol-
nak. A Nyilasban találjuk most a Szaturnuszt is. A bolygó idei láthatósága 
az alacsony állása miatt nem túl ideális, ennek ellenére már kis távcsővel is 
érdemes felkeresni, a gyűrűre való rálátás szöge igen nagy, így azt könnyen 
felfedezhetjük. Északabbra a Cefeusz, a Kassziopeia és a Gyík csillagképek 
kereshetőek a Tejút sávjában. 

A bolygók közül a Merkúr a nyugati ég alján, napnyugta után látható a hónap 
nagyobb részében. 1-én egy és háromnegyed órával nyugszik a Nap után, 
láthatósága lassan romlik. 12-én lesz legnagyobb keleti kitérésben, ekkor bő 
egy órával nyugszik később, mint a Nap. A Vénusz egyre fényesebben ragyog 

Az égbolt képe  
2018. július 15-én  

21 órakor

az esti nyugati égen. A hónap elején két, a végén bő másfél órával nyugszik 
a Nap után. Fényessége -4,1 magnitúdó. A Mars hátráló mozgást végez a Bak 
csillagképben. 27-én lesz szembenállásban a Nappal, az esti órákban kel.

TUDTA-E?

Miközben a Hold kering a Nap körül, időnként belekerül a Föld árnyéká-
ba – ez a holdfogyatkozás –, vagy eltakarja a Föld egy része felé tartó 
napfényt – ez a napfogyatkozás. Fogyatkozásokra nem minden hónapban 
kerül sor, mert a Holdnak a föld körüli keringési síkja nem esik egybe 
a Földpálya síkjával. Mégis, bizonyosfajta fogyatkozásra minden évben 
több alkalommal kerül sor. A holdfogyatkozások a leggyakoribbak, évente 
kétszer, vagy háromszor fordulnak elő, mindig telihold idején. A csil-
lagászok három különböző csoportba sorolják a holdfogyatkozásokat. 
A félárnyékos fogyatkozáskor a Hold áthalad a föld félárnyékán, amitől 
csak kissé halványul el. A részleges fogyatkozáskor a Holdnak csak egy 
kis része kerül a Föld teljes árnyékába, teljes fogyatkozáskor viszont az 
egész égitest áthalad a teljes árnyékon. Legközelebb 2018. július 27-én 
gyönyörködhetünk Magyarországról teljes holdfogyatkozásban. A totali-
tás kb. 21:30-től 22:13-ig lesz megfigyelhető.   

Holdfogyatkozás
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Jelenlegi földközelsége egyike a nagy Mars-oppozícióknak ezért 
fényesebbnek látszik (-2,8 magnitúdó), mint a Jupiter. Ez utóbbi hát-
ráló, majd július 11-től előretartó mozgást végez a Mérleg csillag-
képben. Hajnalban nyugszik, az éjszaka első felében látszik fénye-
sen a délnyugati égen. Fényessége -2,2 magnitúdó. A Szaturnusz 
hátráló mozgást végez a Nyilas csillagképben, az éjszaka nagy 
részében látható, napkelte előtt nyugszik. Fényessége 0,2 mag-
nitúdóra csökken. Az Uránusz éjfél körül kel, az éjszaka második 

felében látható. A Neptunusz a késő esti órákban kel, az éjszaka 
nagy részében kereshető a Vízöntő csillagképben. 

L. H.

FELÉBRESZTETTÉK  
A NEW HORIZONS ŰRSZONDÁT

A Pluto csodálatos világát feltáró űrszonda a Naprendszer 
külső régiói felé haladva energiatakarékossági okokból 

mindeddig, tavaly december óta hibernáltan utazott, miután 
a Plutoról gyűjtött adatokat mind hazaküldte. A 165 napos 

hibernációban a műszerek nagy része kikapcsolt állapot-
ban volt, a pihenőidő végét a szonda fedélzeti számítógépe 

előre programozottan indította el. A földi irányítás beszámolója 
alapján június 5-én rádiós jel formájában kaptak visszajelzést a 

jelenleg kb. 6 milliárd kilométerre járó szonda sikeres ébredésé-

ről: a szonda remek állapotban van, minden műszere visszakapcsolódott az 
elvárásoknak megfelelően. A következő napokban az irányító csapat a szonda 
navigációs- és pályaadatait gyűjti majd be, eztán új parancsok sorozatát fog-
ják kiküldeni. A New Horizons következő célpontjához a 2014 MU69 jelű, 2014 
nyarán felfedezett, Ultima Thule becenevet kapott Kuiper-öv objektumhoz 
2019. január 1-jén érkezik majd el, ehhez azonban a működésében kisebb 
módosításokra van szükség. A módosítások jellegét és a szükséges pályama-
nővereket az alapján határozzák majd meg, hogy a szonda távoli megfigye-
léseiből milyen információkat kapnak az égitestről. E megfigyelésekhez és 

a majdani átrepüléshez szükséges manőverek augusztus végén kezdődnek 
majd meg. A szonda jelenleg kb. 262 millió kilométerre van az Ultima Thule-tól 
(ez a Nap-Föld távolságnak közel a kétszerese), s naponta körülbelül 1,2 millió 
kilométerrel kerül közelebb hozzá. A rádiójel a szonda és az irányító központ 
közt az ébresztő idején 5 óra 40 percen át utazott, ez az időtartam is folyama-
tosan nő a szonda távolodásával. A New Horizons egészen 2020 végéig aktív 
állapotban dolgozik majd, ekkorra tudja majd hazaküldeni az Ultima Thule 
közeléből, s a Kuiper-öv további objektumairól begyűjtött adatokat.

Landy-Gyebnár Mónika

A New Horizons pályája (sárga vonal) a 2014 MU69 irányába.

Fantáziarajz a 2014 MU69 mellett elrepülő New Horizonsról.
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Ha: 

akkor: 

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás:  

 

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 

A beírandó állatnevek: jak, emu, unka, ürge és kacsa.
 

3. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa 

Megoldás:

Ezüstkanál (Ez üst k a-n ál.)

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredmé-

nyes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Rajzoljon egy-egy nyilat az üres mezőkbe úgy, hogy  
mindegyik nyíl legalább egy számra mutasson! A nyilak nyolc irányba 

mutathatnak (felfelé, lefelé, jobbra, balra és átlósan), és mindegyik  
szám azt jelzi, hogy az adott mezőre hány nyíl mutat.

Melyik ábra  
illik a kérdőjel  

helyére?



Minden jó, ha a vége jó?

Van egy bizonytalan eredetű mondás, melyet néha 
Oscar Wilde-nak szoktak tulajdonítani: „Minden-
nek jó a vége. Vagy ha mégsem jó, akkor az még nem a 
vége.” A megállapítás ironikus, de azért mintha buj-
kálna benne valamiféle lélektani megfigyelés is. 
Nevezetesen az, hogy egy sorozat utolsó tagja ki-
tüntetett helyet foglal el az észlelésben, például ál-
talában jobban emlékszünk rá, mint a közbülső ele-
mekre, legyen szó akár egy számsorról, akár egy 
konferencia előadóiról. Lehet, hogy a véleményünk 
is jobb az olyan dolgokról, amelyekről tudjuk, hogy 
az utolsók valamely sorban?
Két amerikai pszichológus, Ed O’Brien és Phoebe C. 
Ellsworth egy egyszerű, de ötletes kísérlettel próbált 
meg választ találni a kérdésre. Ötvenkét egyetemis-
tát kértek fel, hogy vegyenek részt egy csokikóstolási 
teszten. A résztvevők mindegyike öt, különböző ízű 
bonbont kapott, melyet a kutatók egyesével, vélet-
lenszerű sorrendben adtak át nekik. A diákoknak 
minden csoki elfogyasztása után pontozással értékel-
niük kellett, hogy az adott édesség mennyire ízlett 
nekik, és végül ki kellett választaniuk kedvencüket a 
sorozatból. Ezenkívül a kutatók arra is megkérték a 
résztvevőket, hogy határozzák meg, mennyire él-
vezték az egész kísérletet. A próbák mindig ugyan-
úgy zajlottak, egyetlen különbséggel: a kutatók az 
ötödik bonbont a diákok felének a következő szöveg 
kíséretében adták oda: Tessék, a következő bonbon. A 
többieknek viszont azt mondták: Tessék, az utolsó 
bonbon. Vagyis a résztvevők egyik fele nem tudta, 
hogy az ötödik csoki lesz az utolsó a kóstolásra kapott édes-
ségek közül, a többiek viszont tudatában voltak ennek.
Furcsa, de ennek az egyetlen szónak nagy hatása volt: 
akik tudták, hogy az utolsó bonbont eszik, azoknak az – 
függetlenül attól, hogy milyen ízű volt – sokkal jobban 
ízlett, mint a többieknek. Ebben a csoportban a résztve-
vők 64%-a választotta kedvencének épp az utolsó bon-
bont, míg a másik csoportban ez az arány csak 22% volt. 
Vagyis úgy tűnik, ha tudjuk, hogy valami az utolsó, és 
már nem lesz több ilyen, az megnöveli az adott dolog ér-
tékét, vonzerejét. Elképzelhető, hogy ennek a reakciónak 
evolúciós gyökere van, mert a túlélés szempontjából hasz-
nos lehet, ha különösen megbecsüljük azt az erőforrást, 
amelyről tudjuk, hogy kimerülőben van.
O’Brien és Ellsworth azonban nemcsak azt támasztotta 
alá, hogy „mindennek jó a vége”, hanem azt is, hogy 
minden jó, ha a vége jó. Azok ugyanis, akik az ötödik 

bonbonról tudták, hogy az az utolsó, lényegesen jobbra 
értékelték az egész kísérletet is. Vagyis ha a végén egy 
„extra” pozitív élmény éri az embert, akkor ennek hatá-
sa visszasugárzik a teljes folyamatra és javítja az egészről 
kialakult értékelést. Ezt egyébként már korábbi kutatások 
is alátámasztották, például egy kellemetlen – endoszkó-
pos – orvosi beavatkozást sokkal kevésbé fájdalmasnak 
ítéltek azok a betegek, akiknél a legrosszabb rész nem az 
utolsó három percre esett. Így volt ez annak ellenére, 
hogy összességében minden betegnek ugyanannyi kelle-
metlenségben volt része.
Vagyis az utolsó felértékelődik – ezért lehet, hogy érde-
mes utolsónak maradni a vizsgán vagy a felvételi beszél-
getésen, sőt O’Brien és Ellsworth szerint érdemes elmenni 
az étterembe, amiről tudjuk, hogy hamarosan be fog zár-
ni, mert bármit rendelünk is, nagyon fog ízleni.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Ugrásra készen (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szódabikarbónával az 
egészségért

A szódabikarbóna régóta jelen van 
a népi gyógyászatban, és gyak-

ran találkozunk vele magazinok 
életmódrovatában is. Talán emiatt a 
populáris arculat miatt hajlamos az 
ember a kételkedésre a hatékonysá-
gát illetően. Az Augusta-i Egyetem 
(USA) orvosi karának kutatói elő-
ször bizonyították, hogy a naponta 
fogyasztott szódabikarbóna segít 
csökkenteni a gyulladást az olyan 
autoimmun betegségek esetében, 
mint a reumás ízületi gyulladás.

A közönséges savlekötő, a szó-
dabikarbóna segíthet csökkenteni 
az olyan autoimmun betegségek 
okozta romboló hatású gyulladáso-
kat, mint például a reumás ízületi 
gyulladás, mivel arra ösztönzi a lé-
pet, hogy gyulladáscsökkentő belső 
környezetet teremtsen, derült ki az 
egyetem orvosi karának új kutatá-
sából, melynek részleteiről a Journal 
of Immunology című szaklapban 
számoltak be.

immunrendszernek, nagy vérszűrő-
ként viselkedik, és itt tárolódik néhány 
fehérvérsejt, például a makrofágok. 
A mesotheliális sejtek a hatást az 
acetilkolin hírvivő segítségével érik el, 
ennek eredményeképpen gyulladásel-
lenes környezet jön létre a testben.

A kutatók, miután kísérleti alanyaik 
két hétig ittak szódabikarbóna-oldatot, a 
lépben, a vérben és a vesékben makrofág 
fehérvérsejteket találtak, a korábbi M1 tí-
pus helyett (mely gyulladást okoz) az M2 
típusút, mely csökkenti a gyulladást.

O’Connor laboratóriumában a kuta-
tók kísérleti állatokon magas vérnyo-
más és krónikus vesebetegségek eseté-
ben vizsgálták a szódabikarbóna hatá-
sát. A vese egyik fontos feladata, hogy 

Agynövesztő gél

Egy újonnan kifejlesztett biogél se-
gített az agy szövetének újrater-

melődésében derül ki a Kalifoniai 
Egyetem (UCLA, Los Angeles) ege-
rekkel végzett kísérletéből.

A maga nemében első és egyedül-
álló találmány az a gél, mely sztrók 
után elősegíti az agy regenerálódá-
sát. Egerek esetében segítségével 
idegsejtek és vérerek újratermelő-
dését sikerült előidézni sztrók által 
károsított agyban, számoltak be a 
Nature Materials című folyóiratban 
megjelent tanulmányban.

„Laboratóriumi egerekben teszteltük 
a biogélt, hogy vajon valóban kijavít-
ja-e a sztrók által okozott károsodáso-
kat az agyban, és ténylegesen javulást 
értünk el. Tanulmányunkkal bizonyí-
tottuk, hogy új agyszövet fejleszthető 
azon a helyen, ahol sztrók után csak 
inaktív agyszöveti heg maradt” – ösz-
szegezte. S. Thomas Carmichael, az 
UCLA neurológusprofesszora. „Az 
eredmények azt sugallják, hogy a mód-
szer idővel emberek esetében is a sztrók 

tulajdonságait utánozza, így állványt 
képez az újonnan növekvő szöve-
teknek. Ezen kívül olyan moleku-
lákat tartalmaz, melyek stimulálják 
a vérerek képződését és elnyomják 

A kutatók kimutatták, hogy amikor 
patkányok vagy egészséges emberek 
szódabikarbóna-oldatot isznak, ak-
kor ez fokozott savtermelést indít el 
a gyomorban, melynek segítségével 
a következő étkezéskor bevitt táplá-
lék könnyebben emészthető lesz, a lép 
mesotheliális sejtjeit pedig arra készte-
ti, hogy olyan jelet küldjenek a lépnek, 
miszerint nincs szükség védekezés-
képpen immunválaszt elindítani.

A test üregeit, mint például az emész-
tőszerveinket tartalmazó üreget, 
mesotheliális sejtek bélelik ki. Ezek a 
laphámsejtek a testüregeket belülről 
borító savós hártya felületi rétegét al-
kotják, és a szerveink külső részét is be-
fedik, tulajdonképpen azért, hogy a két 
felület ne dörzsölődjön össze. Körülbe-
lül egy évtizede fedezték fel, hogy ezek 
a sejtek egy másik szintű védelmet is 
nyújtanak: mikrosörtékkel rendelkez-
nek, melyek segítségével érzékelik a be-
tolakodókat, és erről értesítik az adott 
szervet, ha immunválasz szükséges.

A kutatók rájöttek, hogy a szóda-
bikarbóna a mesotheliális sejteken 
keresztül hat a lépre. A lép része az 

utáni terápia része lehet” – 
mondta Tatiana Segura, a 
tanulmányban közremű-
ködő kutató, aki jelenleg 
a Duke University (USA) 
munkatársa. 

Sztrók és más betegsé-
gek után az agy felépü  lé-
si kapacitása korlátozott. 
Más szervektől, például a 
májtól és a bőrtől eltérően 
az agy nem képes új kap-
csolatok – vérerek vagy 
új szövetek – létrehozá-
sával regenerálódni. Az a 
szövet, mely a sztrók kö-
vetkeztében elhal, felszí-
vódik, s egy üreget hagy 
maga után, melyben nin-
csenek vérerek, idegsej-
tek és idegrostok.

Vajon az üreget körül-
vevő egészséges szövetet 
rá lehet-e venni, hogy meggyógyítsa 
a sérülést? – tették fel a kérdést a ku-
tatók, és kifejlesztettek egy gélt, melyet 
az üregbe injektáltak. A gél úgy szi-
lárdul meg, hogy az agy szövetének 

A képen egy olyan szövet fotomikrográfiával készült  
felvétele látható, melyet a sztrók által hátrahagyott üregbe 

növesztettek a gél segítségével. A vörös alagutak vérerek, a 
kép közepén láthatók, a sztrók helye felé növekednek. A zöld 

szálak idegrostok. Amint a vérerek belépnek a gélbe és az agyi 
infarktusos területre, a vérerek mentén idegrostok fejlődnek. A 

kék ovális alakzatok sejtmagok a szövetben. 
(FORRÁS: UCLA HEALTH)
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egyensúlyban tartsa a szervezet sav-, ká-
lium- és nátriumszintjét. „A vese funkció-
zavarai miatt a vér túlságosan savassá válhat 
– magyarázta O’Connor –, emiatt nő a 
szív- és érrendszeri betegségek és a csontritku-
lás kockázata, sőt, az egész szervezet elállító-
dik, és a hibás működés útjára lép”.

A kutatócsoport klinikai vizsgála-
tokkal kimutatta, hogy a szódabikar-
bóna fogyasztása lassítja a vesebeteg-
ségek kialakulását, ugyanis megvál-
toztatta az immunválaszt gyulladásról 
gyulladáscsökkentővé. A fenti M1 és 
M2 típusú makrofágok arányeltoló-
dása mellett a kutatók azt tapasztalták, 
hogy nő a T-sejtek száma, melyek az 
immunválasz levezénylői, és megóvják 
a szervezetet attól, hogy az immun-
rendszer saját szövetekre támadjon. 

O’Connor szerint a szódabikarbóna 
terápiás hatása reumás ízületi gyulla-
dás esetén egyenértékű lehet a boly-
góideg stimulálásával, mely a jelenle-
gi fő kutatási irány, de jóval körülmé-
nyesebb és költségesebb beavatkozás, 
mint a konyhapolcról levenni a szó-
dabikarbónát, és inni egy pohárral.

Augusta University

működőképes elemeknek köszön-
hetően sok ideig lehetett nyomon 
követni az állatokat. Sajnos adatot 
nem közvetítettek, ezért aprólékos 
munka az összegyűjtött adatok visz-
szaszerzése és feldolgozása: fel kell 
kutatni az egyedet, és addig kell a 
készüléket levenni róla, amíg alszik.

A kutatás jelenlegi fázisában a 
BAS munkatársainak 5 eszköz ada-
tait sikerült begyűjteni. Ezek azt 
mutatják, hogy a nyár folyamán a 
leopárdfókák délebbre vándorol-
nak, itt világítórákokkal és halak-
kal táplálkoznak, valamint itt szapo-
rodnak. Télen, amikor az Antarktisz 
körüli jég kiterjed, az állatok visz-
szatérnek a sekély parti vizekbe az 
antarktiszi és szubantarktiszi szi-
getek környékére. Itt a halakon és 
világítórákokon kívül pingvinek 
jelentik számukra a zsákmányt, 
melynek segítségével túlélik a hosz-
szú és sötét antarktiszi telet.

A kutatás amellett, hogy először 
rögzítette a leopárdfóka teljes 
vándorlását, feltárta azt is, hogy 
a leopárdfóka ideje 31 százalékát 
tölti a vízen kívül, de ez az arány 
jelentősen változik az év során. Ez 
az információ segít majd pontosabbá 
tenni az egyedszámlálást, mely a le-
vegőből történik.

Iain Staniland így összegezte a 
kutatást, mely a leopárdfóka ed-
dig titkos életébe adott betekintést: 
„Tanulmányunk számos áttörést elért 
a leopárdfóka kutatásában. Elsőként 
vetettük be leopárdfóka esetében hosz-
szú időtartamra a követő berendezé-
seket, először adódott alkalom, hogy 
az év során az állat teljes vándorlását 
kövessük az antarktiszi jégtábláktól a 
szubantarktiszi szigetekig.”

British Antarctic Survey

a gyulladást, mivel a gyulladás heg-
képződéssel jár, mely hátráltatja az új 
szövetek növekedését.

A kísérleti egerekben 16 hét után 
a sztrók által okozott üregekben re-
generálódott agyszövetet találtak, 
melyekben új idegsejtrendszerek is 
kibontakoztak. Ilyen eredményt ko-
rábban soha nem sikerült elérni. Az 
új neuronokkal rendelkező egerek 
motoros viselkedése javult.

A pontos mechanizmus, hogy ho-
gyan is ment végbe a regenerálódás, 
még nem világos. „Lehetséges, hogy az 
újonnan épült idegrostok működnek. Az is 
lehet, hogy az új szövet javíthatja a környe-
zetében található, nem károsodott agyszö-
vetek teljesítményét” – mondta Segura.

A gélt egy idő után a test felszívja, 
és csak az új agyszövet marad meg.

A kísérletet ahhoz tervezték, hogy 
közvetlenül a sztrók utáni periódusban 
elérhető felépülést kutassák. Ez egerek-
ben 5 nap, emberek esetében 2 hónap. 
A következő kísérletben Carmichael 
és Segura azt kutatja majd, hogy vajon 
hosszabb idővel a sztrók után is lehetsé-
ges-e egerek esetében az agyszövet rege-
nerációja az új módszerrel. Több mint 6 
millió amerikai él akut sztrókkal, azaz a 
sztrók hosszú távú következményeivel.

University of California 

Az antarktiszi 
csúcsragadozó titkos élete

E lső alkalommal sikerült feltárni 
a leopárdfókák életét vándorlá-

suk közben. Ezt a fajt különösen 
nehéz megfigyelni, de az új kuta-
tás adatokat gyűjtött a leopárdfó-
kák táplálkozási szokásairól és 
útvonalaikról.

A British Antarctic Survey (BAS, 
Egyesült Királyság) kutatóinak 
először sikerült a leopárdfókákat 
nyomon követni antarktiszi vándor-
lásuk során. A kutatócsoport a ra-
gadozókat az Antarktisz befagyott 
jegétől az északabbra elhelyezkedő 
szubantarktiszi szigetekig követte, 
ahol a leoprádfókák pingvineket, 
fókákat és világítórákokat ejtenek 
el. A tanulmányt a PLOS ONE 
című folyóiratban publikálták.

Bár Dél-Georgia szigetein a  BAS 
kutatói már 20 éve tanulmányoz-
zák őket, ennek el-
lenére még keveset 
tudnak arról, ho-
gyan viselkedik a 
faj a hosszú antark-
tiszi éjszaka alatt.

Iain Staniland, fó-
kákkal foglalkozó 
környezetmérnök, 
a tanulmány vezető 
szerzője elmondta: 
„A leopárdfókákat 
rendkívül nehéz ta-
nulmányozni, mivel 
elérhetetlen helyeken 
élnek és vadásznak. 
Viszonylag ritka ál-
lat, magányos életet él és többnyire a 
vízben tartózkodik, esetleg az ant-
arktiszi jégtáblákon „kísért”. Mint 
az Antarktisz egyik csúcsragadozója, 
a leopárdfóka nagy befolyással bír a 
prédafajokra. Az egyik tanulmányo-
zott szamárpingvin kolóniának 15 
százalékát leopárdfóka ette meg. A 
leopárdfóka az óceáni ökoszisztéma 
egészének állapotjelzője, és figyelmez-
tethet arra, ha a tápláléklánc alsóbb 
szakaszaiban probléma van.”

A kutatók a leopárdfóka elterje-
déséről és viselkedéséről akartak 
többet megtudni, ezért 2003 és 
2012 között 31 készüléket erősítet-
tek leopárdfókákra. Ezek a készü-
lékek a naplemente és a napfelkelte 
időpontját rögzítették, és képesek 
voltak érzékelni, hogy a környezet 
nedves vagy száraz-e. A hosszan 

Leopárdfóka Dél-Georgia szigetén. 
(FORRÁS: JOHN DICKENS, BRITISH ANTARCTIC SURVEY)
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Leesett egy kisbolygó

A Föld felé száguldó objektumot 
találtak az arizonai Catalina Ég-

boltfelmérő Program kutatói. Ri-
chard Kowalski és munkatársai 
2018. június 2-án fedezték fel a ké-
sőbb 2018 LA azonosítót kapott kis-
bolygót. A mintegy 18 magnitúdó 
fényességű pont gyorsan mozgott a 
csil lagos háttér előtt. Másfél órán 
keresztül követték a kis égitest 
mozgását, a kiszámított pályaele-
mek pedig azt mutatták, hogy 

1/3-nál is nagyobb az esély 
rá, hogy az aszteroida 
bolygónknak ütközik. Az 
arizonai észleléseket a Ha-
waii-szigeteken működő 
ATLAS rendszer megfi-
gyeléseivel egészítették ki 
(itt később világosodik), 
az így nyert hosszabb 
adatsorból pedig már pon-
tosabb pályát tudtak szá-
mítani. 

Immár biztossá vált, hogy néhány 
órán belül bekövetkezik a karambol, 
melynek várható helyét is meghatá-
rozták. Botswana légterébe várták 

a 2-3 méteresre becsült át-
mérőjű égitest érkezését, de 
riasztást nem rendeltek el, 
bolygónk légköre ugyanis 
megvéd minket az ekkora 
testektől.

A kisbolygó látványos 
tűzgömbként fejezte be pá-
lyáját, a jelenséget többen 
megfigyelték, és néhány 
felvétel is készült róla. Az 
esetleg földet érő darabo-
kat Botswana és Namíbia 
határán érdemes keresni a 
meteoritvadászoknak.

A mostani ütközés nem 
volt számottevő hatással a 
környezetére, a téma mégis 

különös figyelmet érdemel, ugyanis 
egy nagyobb méretű égitest becsa-
pódása akár globális hatású lehet. 
Gondoljunk csak a dinoszauruszok 
kihalására, amit feltehetőleg szin-
tén egy becsapódási jelenség idézett 
elő, vagy a 110 évvel ezelőtti Tun-
guz-eseményre, amit egy kisboly-
gó vagy egy üstökösmag ütközése 
okozott. 2013-ban az oroszországi 
Cseljabinszkban keltett riadalmat 
és súlyos károkkal járt egy hasonló 
esemény.  

A Földet veszélyeztetető kisboly-
gókról – a június 30-i Kisbolygók 
Világnapja apropóján – a Természet 
Világa júniusi számában olvashat-
nak cikket Tóth Imre tollából.

J.S.A.

Kommunikáció  
az idegsejtek között

Az ELTE TTK Biológiai Intézet 
NAP Neuroimmunológi a i Ku-

tatócsoportja a Nemzeti Agykuta   tá   si 
Program támogatásával, együtt-
működésben az ELTE FIEK neuro-
degeneratív betegségeket kutató cso-
portjával és más hazai kutatókkal, 
fontos, új megfigyeléseket tett közzé 
az amerikai Tudományos Akadémia 
hivatalos kiadványában, a multidisz-
ciplináris PNAS folyóiratban.

Munkájuk középpontjában az im-
munrendszerben is kulcsfontosságú fe-
hérje, a C1q állt, amely kiemelten fon-
tos szerepet játszik az idegsejtek közötti 
kommunikációs csatornaként funkci-
onáló szinapszisok eltávolításában. 

A téma jelentőségét az adja, hogy 
bizonyos szinapszisok kontrollált 
eltávolítása elengedhetetlen a nor-
mális agyfejlődéshez, illetve a ta-
nulási mechanizmusokhoz, ugyan-
akkor a folyamat kóros mértékűvé 

válhat a neurodegeneratív 
betegségek, különösen az 
Alzheimer-kór esetében. 
Ismert, hogy a közpon-
ti idegrendszerben jelen 
lévő C1q fehérje „jelöli 
ki” a szinapszisokat a sze-
lektív eltávolításra.

A kutatók arra a kér-
désre keresték a választ, 
hogy milyen hiba vagy 
elváltozás történik a szi-
napszisban, amely a C1q kötődé-
séhez vezet. Munkahipotézisüket 
nem irodalmi adatok, hanem izo-
lált, C1q-jellel ellátott, illetve je-
löletlen szinaptikus preparátumok 
fehérjekészletének összehasonlítása 
alapján állították fel. A molekulá-
ris különbségek analízise rámuta-
tott, hogy a C1q-jelölés hátterében 
a programozott sejthalál, a lokális, 
az idegsejt többi részére ki nem ter-
jedő apoptózis-szerű folyamatok 
állnak. Ezt a jelenséget klasszikus, 
célzott kísérletekkel igazolták.

Eredményeik felvetik annak a le-
hetőségét, hogy a neurodegeneratív 
betegségekben, mint az Alzheimer- 
vagy a Parkinson-kór, lehetséges len-
ne a szinapszisok megtartása a lokális, 
szinaptikus, apoptózis-szerű folya-
matok, illetve a C1q kötődés gátlásán 
keresztül, ami új célpont a terápia szá-
mára. A közleménynek a transzlációs 
medicina szempontjából is van jelen-
tősége, mivel az eredményeket humán 
agybanki mintákon is megerősítették, 
tehát a megfigyelés átültethető a hu-
mán betegségek vonatkozásban is.

ELTE

A 2018 LA pályája (NASA)

A tűzgömb egy biztonsági kamera felvételén 
(BAREND SWANEPOEL, DÉL-AFRIKA)
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A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

FÜGGŐLEGES: 1. Tolna megyei község lakosa. 2. Művet megváltoztat. 3. 
Település Győr mellett. 4. Forma, idom. 5. A -va képzőpárja. 6. Testtájunk. 7. 
Néhai amerikai elnök (Ronald). 8. Felvigyáz. 11. Győz páros betűi. 13. Már, 
latinul. 17. Lámpát kikapcsol. 19. Szed a levesestálból. 21. Az eszünk tokja! 
23. Tivornyázik. 24. E névfelidéző szókapcsolattal is szokták illetni a 
geológust. 25. Tábori fémedény. 27. Ab ovo, már jó előre. 28. A no ellentéte 
Londonban! 29. Gabonarostaalj. 31. Térbeli idom. 32. Utód, leszármazott. 
34. Vércsatorna. 36. Néhai kiváló vívóedző (Béla). 38. Az ókor kezdete!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Thurzó János, Wasserkunst, 
Körmöci Bányaláda.

A Kárpát-medencét gyakran emlegetik „egy nagy melegvizes 
lavórnak”, hiszen lassan minden második településnek már 
saját termálfürdője van. Jó száz évvel ezelőtt azonban még 
kevés hévizes forrást ismertek, sokat közülük az az idő tájt 
fellendülő, Böck Hugó vezette erdélyi és alföldi földgáz-, illetve 
kőolajkutatás közben fedeztek fel. A neves tudós tanítványa, 
majd munkatársa, végül kutatásainak folytatója volt e heti 
rejtvényünk geológusa (vízszintes 1.), akinek köszönhetjük a 
hajdúszoboszlói, a debreceni, a karcagi stb. hévizes forrá-
sok felfedezését. Korát megelőzve felismerte a geotermikus 
energia hasznát is, s szorgalmazta az alföldi kertészetekben a 
melegvizes fűtést. Méltán szolgált rá becenevére (függőleges 
24.). Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négy-
zet. A 12. heti számunkban elkezdődő rejtvényciklusunk végé-
re a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 
éve született, 130 éve elhunyt orvos, anatómus, antropológus 
nevét adják meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány 
negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A geológus neve. 7. Erőd közepe! 9. Szereppel 
azonosul. 10. Sporttrófeát megszerez. 12. Érzelmes (dal, vers). 
14. Honi. 15. A francium vegyjele. 16. „Rejtvényfejtő” herceg Puc-
cini Turandot című operájában. 18. Géz végei! 20. Ámi Lajos is ez 
volt. 22. Eszme, fogalom. 26. Ahol a strázsa áll. 29. Mozi közepe! 
30. Vivátoz. 32. Sajnálni kezd! 33. Fonalgombolyító hüvely. 35. 
... Tóbiás; Cakó Ferenc gyurmafilmje Csukás István története(i) 
alapján. 37. Gambrinus italát kedvelő személy. 39. Pólus. 40. 
Júliusban van!

A HÓNAP KÉPE JÚNIUS

Ifj. Kóta Róbert (rbert.kta05@gmail.com) – Körültekintés 
– című képe 24. számunkban jelent meg a 758. oldalon.
Ha a kosbor nem volna ott középen, egy kies, hívogató szép-
ségű völgyet látnánk. Ha a tájat elhagyjuk, akárcsak elmo-
sódna foltokká, egy szép szál orchidea hivalkodna virágza-
tával. A kettő együtt összeszorzódik magasabb dimenzióvá. 
A bravúros mélységélesség a közelit egyenértékűvé teszi 
a távolival, kölcsönös hűség viszonyát érezzük. A bíboros 
óriássá magasodva mintha felmérné közös birtokukat, s 
a fűlándzsás mező az erdős hegyvonulat karéjával mintha 
büszkélkedve óvná ritka kincsét. Ez egy kis haza. (H. J.) 
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Hol és hogyan nyaraltak a 
Balatonnál az 1950-1970 
közötti években a magyar 
írók? A Petőfi Irodalmi 
Múzeumban látható Ba-
latoni nyár – Írófény-
képek az 1950-es, ’60-

as, ’70-es években című kiállítás fényképek segítségével 
keresi a választ ezekre a kérdésekre.

Talán nem meglepő, hogy a nyári kikapcsolódás ideje 
alatt íróink sem tettek mást, mint fürödtek, napoztak, 
horgásztak, vitorláztak, kirándultak, társas életet éltek a 
Balaton északi vagy déli partján, időt szántak családjuk-
ra, míg néhányan a nyaralás egy részét is írással töltötték.

Ha szeretné megcsodálni, hogyan tartja az evezőlapá-
tot Ottlik Géza vagy Nagy László, hogyan ugrik hátast 
Juhász Ferenc, hogyan vitorlázik Mészöly Miklós, Örkény 
István, Déry Tibor, Sarkadi Imre, és hogyan készít szódát 
Németh László, ne hagyja ki ezt a kiállítást!

A nyári hangulatot idéző tárlat több mint száz fényké-
pet vonultat fel, köztük ismeretlen, eddig be nem muta-
tott balatoni fotográfiákat a múzeum fotóarchívumá-
nak gyűjteményéből és családi albumok mélyéről.

A fotók mellett az írók, költők Balatonhoz kötődő mű-
veiből vett idézetek is olvashatók, amelyekben a tájnak, 
a napsütésnek, a víznek, az itt szerzett élményeiknek, 
összességében: a balatoni nyaraknak állítanak emléket.

Tolongó idők címmel, 100 év tör-
ténetét felölelő plakátkiállítás nyílt a 
Magyar Nemzeti Múzeumban.

A plakát igazi tömegtermék: gyor-
san, nagy számban készül, és gyor-
san, sok embert ér el. Egyetlen ellen-
sége az idő. El kell kapnia a tolongó 
emberek pillantását, e pillanatban 
kell közvetítenie üzenetét, és máris át 
kell adnia helyét a következő plakát-

nak. A plakát a modern nagyvárosi társadalom üzenőfala. 
A XIX. század elején elterjedő litográfia alkalmassá tet-
te, hogy tömegesen és nap mint nap vihesse utcára üze-
neteit. Az augusztus 26-ig látható kiállítás azt mutatja 
be, hogy a fejlődés bűvöletében élő modern magyar társa-
dalom mit láthatott 1890 és 1989 között ezeken az 
üzenőfalakon az újdonságokról, lehetőségekről, szükség- 
vagy kényszerhelyzetekről.

A tárlat a gyűjtemény válogatott darabjain át három 
tömegkommunikációs témát villant fel a grafikai plakát 
első száz évéből: a gazdaság, kereskedelem és ellátás hir-
detményei mellett a szabadidő eltöltésére és szórakozásra 
hívó hirdetményeket, végül pedig a tömeg és hatalom 
„plakátnyelvét”, azt, hogy hogyan szólította meg és ho-
gyan ábrázolta a plakát a sokaságot, az ország népét, a 
nemzetet vagy annak egy – vélt vagy valós – részét.

Többek között Monet, De-
gas, Cézanne, Van Gogh, 
Modigliani, Matisse, Picasso, 
Warhol, Lichtenstein és 
Francis Bacon művei látha-
tók a június közepén nyíló 

Impressziók – Monet-tól Van Goghig, Matisse-tól 
Warholig című kiállításon a MODEM 2. emeleti terében.

A tárlat a Johannesburgi Művészeti Galéria mestermű-
veit mutatja be a közönségnek.  A dél-afrikai galéria 
1910-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt, s párat-
lan értékű művészeti 
kinccsel büszkélked-
het. A szeptember 
23-ig nyitva tartó ki-
állítás több mint ötven, 
a méltán nagy hírű dél-
afrikai képtárból érke-
ző művet mutat be, 
köztük olajfestménye-
ket, akvarelleket és 
grafikákat, melyek 
több mint egy évszá-
zad nemzetközi művészettörténetén vezetnek keresztül, 
a XIX. századtól a XX. század második feléig, a legje-
lentősebb alkotók műveit felvonultatva.

Grüner György Los Angelesben élő 
fizikus az ’90-es évek elején kezd-
te el gyűjteni az 1945 után készült 
magyar képzőművészeti alkotáso-
kat, újszerű formai motívumok-
kal, progresszív technikai megol-
dásokkal készült műtárgyakat. Az 
ő gyűjteményéből látható kiállítás 
Képpé vált kísérlet címmel a 
Vasarely Múzeumban.

A tudomány és a művészet kö-
zötti lehetséges kapcsolódási pontokat kereső, nagyrészt 
geometrikus-konkrét formákkal dolgozó alkotók munkái 
a múzeum névadójának, Victor Vasarelynek a kutató-ter-
vező művészi magatartásával is párhuzamba állíthatók, 
nem véletlen, hogy épp itt láthatunk belőlük egy váloga-
tást. A gyűjtemény legkorábban készült alkotásait az Eu-
rópai Iskola, illetve a Galéria a 4 Világtájhoz művészcso-
port egyes tagjainak 1946–1948 között készült művei al-
kotják, törzsanyagát pedig a pályájukat az 1960-as évek-
ben kibontakoztató művészek – Bak Imre, Deim Pál, Fajó 
János, Gáyor Tibor, Harasztÿ István, Hencze Tamás, Hetey 
Katalin, Keserü Ilona, Konok Tamás, Maurer Dóra, Nádler 
István – munkái jelentik. Az 1990-es évek utáni magyar-
országi képzőművészet újabb törekvéseit Wolsky András, 
Haász Katalin, Bolygó Bálint, Benedek Barna és Kelemen Zé-
nó alkotásai képviselik. A tárlat szeptember 9-ig látható.

Nyaraló írók Egy évszázad remekművei

Nagyvárosi üzenőfal
Fizika és művészet
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelenik meg.

A	levegő	akrobatája
Folyók és tavak partjának ékessége a 
levegőben hirtelen felbukkanó hatal-
mas termetű óriás-szitakötő, 2018-
ban az év rovara. Messziről könnyed 
és fordulékony röptét csodálhatjuk, 
míg közelebbről szárnyainak zizegése 
is hallhatóvá válik. A 10 centimétert 
is meghaladó szárnyfesztávolságú óri-
ás-szitakötő – vagy újabb nevén zöld 
óriásacsa – az egyik legfeltűnőbb rovar-
faj hazánkban, ha nem is a legnagyobb.

Egy	új	ősemlős	
Nemrégiben egy nagyjából 130 millió 
éves, aprócska koponyafosszília renget-
te meg a paleontológia világát. A lelet 
alapján az egykori szuperkontinens, a 
Pangea feldarabolódása máskor történt, 
mint azt a tudósok eddig gondolták. 
Az emlősök egy csoportja, a mai hüllők 
és emlősök közt bizonyos értelemben 
egykor hidat képező hüllőszerű emlő-
sök valósággal evolúciós lázban égtek 
– csak más-más kontinensen.

Lopódarazsak,	határtalanul
A lopódarazsak fullánkja nem védekező, 
se nem támadó fegyver, mint a társas 
darazsaké, hanem sokkal inkább egy pre-
cíziós sebészi eszköz: a pókanatómiában 
igen jártas nőstény az utóda táplálékának 
szánt pók idegdúcába szúrja a fullánkját. 
A bejuttatott méreggel maradandó bénu-
lást okoz, de áldozata életben marad.

A hátlapon
Faopál a Tetlinke-árokból

Paleontológusok kiszámítot ták, 
hogy az elhalálozása után körülbe lül 
minden húszezredik élőlény fosszi-
lizálódik. Így láthatjuk, milyen rit-
kák a kövületek a földtörténetben. 
Ám ha figyelmes szemmel járunk, 
akkor az amatőr természetkutató 
is találkozhat kövületekkel, ha 
nem is egy óriás dinoszaurusz fé-
lelmetes fogsorával, de egy-egy 
szerényebb csiga házával vagy egy 
kósza levéllenyomattal. Ilyenek a 
híres megyaszói fakövületek is, me-
lyek évgyűrűi jól kivehető módon 
őrződtek meg az utókor számára.

A Szerencsi-dombság szívében 
található Megyaszó nevének ere-
detét homály fedi, azt egyes értel-
mezések szerint a „mély” és 
„völgy” szókapcsolatból, mások 
szerint a Pannon-tenger borította 
erdőiben élt medvékről kaphatta – 
mindkét elmélet a geológia nyomát 
őrzi. Az egyik lelőhely, a Csákói-
hegy kőfejtőjének faopáljai hamar 
híressé váltak. A közeli Tetlinke-
árok kövületeinek – közülük való a 
hátlapon bemutatott faopál is – kül-
ső felületét egy fehéres, könnyen 
málló anyag borítja. 1860-ban 
Richthofen, a híres tudós így szá-
molt be erről a területről: „Megya-
szónál a víz tufából mos ki kövesedett 
fákat”, míg 1863-ban Szabó József 
az itt talált hatalmas faopálokról 
tesz említést.

E kövületek jól mutatják a több 
millió évvel ezelőtti száraz és nedves 
időszakok váltakozását, a fa sérülé-
seit vagy éppen betegségeit, illetve 
növekedését. Számtalan informáci-
ót szerezhetünk így, melyek segítsé-
gével képet kaphatunk a pale o-
klimatológia vagy a dendrológia tu-
dományos világáról.
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