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A közelmúltban behozott szerkesztőségünkbe egy 
megsárgult-megbarnult levelet egy immár évtizedek 
óta hűséges olvasónk.  Az a levél is úgy kezdődik, mint 
ez a szerkesztőségi rovat: „Kedves Olvasónk!” – feladója 
a hat évtizeddel ezelőtti ÉT szerkesztőség, címzettje pe-
dig ajándékozónk, Kolossváry Anna. Érdemes beleol-
vasni a halványuló sorokba:

Az egykori címzett mindmáig hétről hétre figyeli a 
hasábjainkon megjelenő tudományos híreket, kutatási 
újdonságokat. Szerkesztőségünk számára mindig öröm, 
ha immár 72 éves lapunk sok Olvasónk otthonában csa-
ládtagként vagy legalábbis régi ismerősként  van jelen, s 
ha megőrzik múltunk egy-egy hasonló mozaikját.

Ami pedig a macska dorombolását illeti: a tudomány 
még ma is kutatja pontos okát, célját – amint arról időről 
időre be is szoktunk számolni híreinkben. Ha egyértel-
műen megfejtik az etológusok, biológusok, azonnal hírt 
adunk majd róla – ígérem, macskagyorsasággal…

Gózon Ákos
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szembe. Az implantátumot néhány 
éve már rágcsálókban és malacokban 
is kipróbálták. A bíztató eredmények 
után a klinikai kísérletek következ-
tek, ezekről szólnak a beszámolók. 

Az egyik kutatásban öt száraz 
makuladegenerációval diagnosztizált 
betegnek helyeztek be őssejt implan-
tátumot. Az implantátum egy hor-
dozó polimerből és a rajta lévő em-
beri őssejtekből állt. Az implantátum 
behelyezése a retina felvágásával kez-
dődött, ezután a lapocskát becsúsz-
tatták a sérült terület mögé. A kísér-
let elsődleges célja az implantátum és 
a szervezet kölcsönhatásának vizsgá-
lata volt. A műtét után folyamatosan 
helyileg gátolták az immunrendszer 
aktivitását, az implantátum kilökő-
désének megelőzése céljából. A ké-
sőbbi szemfenékvizsgálatok alapján 
az implantátum a helyén maradt és 
nem okozott degeneratív elváltozá-
sokat. Mivel a betegeknél előreha-
ladott volt a makuladegeneráció, a 
látás javulására nem sok esély volt, 
az egyik alanynál mégis jelentős 
látásélesség javulást tapasztaltak. 
A másik tanulmány két nedves 
makuladegenerációval diagnosz-
tizált beteg kezeléséről számolt 
be. A londoni kutatócsoport szin-
tén egy hordozó rétegen juttatta be 

Őssejt implantátum  
a makuladegeneráció 
ellen

A makuladegeneráció a látás 
romlásának egyik gyakori oko-
zója. A makula vagy sárgafolt 
a retina éleslátásért felelős ré-
sze, ahol a fényérzékelő sejtek 
rendkívül nagy számban van-
nak jelen. Az életkorral nő a ki-
alakulás veszélye és a keringési 

rendszer normális működését veszé-
lyeztető tényezők (például dohány-
zás, kevés testmozgás, egészségtelen 
táplálkozás) is fontos rizikófaktorai a 
makuladegenerációnak. A betegség a 
kezdetekben még tünetmentes, azon-
ban a későbbiekben a fényérzékeny 
sejtek pusztulása a látótér középső ré-
szének kiesését eredményezi.

Az előrehaladott makula degene
rációnak két altípusa van, az egyik a 
nedves, ami a retinában keletkező új 
vérerek miatt alakul ki. Ezek a vér-
erek törékenyek, ezért a vér kiszivá-
rog a retinára és ez okozza a fény-
érzékeny sejtek pusztulását. A száraz 
makuladegeneráció nem jár együtt 
új vérerek keletkezésével, hanem 
az anyagcseretermékek felhalmo-
zódásával kezdődik és az esetek 
körülbelül 90 százalékáért felelős. 
A jelenlegi kezelési módszerek csak 
lassítani képesek a degenerációt, azon-
ban felmerült, hogy a retina legalsó, 
tápláló rétegének őssejtekkel való új-
raképzése megmenthetné a felsőbb, 
a látáshoz szükséges rétegeket.

Két friss beszámoló is megje-
lent olyan kutatásokról, amik a 
makuladegeneráció őssejt implantá-
tummal való kezelésének lehetőségét 
vizsgálták. Korábbi kísérletek alap-
ján az őssejtek retinába fecskendezése 
nem javított a sérült retina állapotán, 
így merült fel, hogy az őssejteket egy 
hordozóhoz rögzítve helyezzék be a 

az őssejteket a betegek retinájába. 
Az implantátum ezeknél a betegeknél 
is szépen beépült, ráadásul mindkét 
betegnél javult a látásélesség is.

Az eredmények fényében tehát el-
mondhatjuk, hogy az őssejt implan-
tátumok behelyezése biztonságos, 
nem jár káros mellékhatásokkal. 
A módszer fejlesztésének következő 
lépése a korai beavatkozás hatásá-
nak leírása lesz. Remélhetőleg ilyen 
esetekben az implantátum megaka-
dályozza majd a látáshoz szükséges 
sejtek pusztulását és így a látás el-
vesztését. 

ReichaRdt RicháRd

Újvilági kutyacsere

Megszokott jelenség volt a tör-
ténelemben, hogy a gyarmato-
sítók magukkal vitték újonnan 
létesítendő kolóniáikra háziálla-
taikat. Ezek aztán gyakran ki-
jutottak a természetbe, aminek 

a helyi őshonos fauna és flóra látta 
kárát. A pusztítás akkor szembetű-
nő, ha olyan állatcsoport (például 
sertések, csirkék, juhok, macskák) 
terjed el a meghódított területeken, 
amelyek addig ott nem éltek, és ha-
tásukra endemikus, sehol másutt 
nem honos állatok pusztulnak ki.

Sokkal nehezebben tetten érhető 
(pedig talán sokkal gyakoribb), ha 
a jövevény állatok saját bennszülött 
fajtársaik végzetét okozzák. Az ef-
féle kurzusváltás nyomon követésére 
a legutóbbi évtizedekig – a DNS-
elemzés rutineljárássá válásáig – vaj-
mi kevés esélyük volt a kutatóknak.

Így az is csak most derülhetett ki, 
hogy amikor fél évezrede az európai 
gyarmatosítók megérkeztek Ame-
rikába, akkor a behurcolt betegsé-
gek és a jóval fejlettebb fegyverek 
nemcsak az őshonos lakosság nagy 

Balra az egészséges, középen a száraz makuladegenerációval, jobbra pedig  
a nedves makuladegenerációval sújtott retina képe (FORRÁS: DRGIRJESH.COM)

Szemfenékfotózással készült képek az implantátumokról: fehérrel a sérült retina, feketével 
pedig az implantátum körvonala látszik 

(FORRÁS: KASHANI ÉS MTSAI., 2018; SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE)
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A genetikai elemzés eredményei 
azt mutatták, hogy az ősi ameri-
kai kutyák keletázsiai fajtársaik-
tól származhattak, de az évezredek 
során jellegzetesen különbözővé 
váltak tőlük – ahogy ugyanilyen 
élesen különböznek a modern ku-
tyáktól is. Távoli rokonságban áll-
nak ugyanakkor a huskykkal és a 
malamutokkal, amelyek egy későbbi 
migrációs fázisban jelenhettek meg 
a mai Alaszka és Kanada területén.

Az elsőként az amerikai kontinens-
re érkező ebek gazdáikat követve 
fokozatosan meghódították Észak- 
és DélAmerikát is, és – csakúgy, 
mint gazdáik – a következő kilenc-
ezer évben viszonylag háborítatlanul 
éltek. Aztán megérkeztek az euró-
paiak, és történelmi léptékben egyik 
napról a másikra eltűntek.

„Jöttek az európaiak, és kiszorítot-
ták az őslakosokat, velük együtt pedig 
a kutyáikat is. Az adatok egyértel-
műek: ez az őslakos kutyák számára 
teljes megsemmisüléssel ért fel” – nyi-
latkozta a The New York Timesnak 
Greger Larson, az Oxfordi Egyetem 
munkatársa, és a kutyák evolúciós 
eredetét feltérképezni szándékozó 
tudományos összefogás vezetője.

Hogy pontosan mi okozta az ős-
honos kutyák vesztét, azt továbbra 
sem lehet biztosan tudni. A felté-
telezések szerint osztozniuk kellett 
gazdáik sorsában. Ők ugyanúgy 
érzékenyek lehettek az európai ku-
tyák által behurcolt betegségekre, 
mint az indiánok az emberi fertő-
zésekre, de az is valószínű, hogy a 
gyarmatosítók közvetlenül is va-
dásztak rájuk.

részét irtották ki, de azok kutyáit is. 
Helyükre pedig a jól ismert európai 
kutyák léptek. Az mindeddig vita 
tárgyát képezte a tudományos kö-
zösségben, hogy az őslakosok kutyái 
mind egy szálig kivesztek, vagy ge-
netikailag összeolvadtak (a kereszte-
ződések nyomán) a gyarmatosítók 
kutyáival. Nos, a sorsuk a Neander-
völgyi ember végzetét idézi.

A Cambridge-i Egyetem állat orvos-
tudományi tanszékének kutatója, 
Máire Ní Leathlobhair vezette nem-
zetközi kutatócsoport a Science-ben 
publikált tanulmányában 71 Kolum-
busz előtti amerikai és szibériai kutya 
mitokondriális és sejtmagban lévő 
DNSének elemzésével arra jutott, 
hogy a mai kutyák genomjában ke-
vesebb mint 4 százaléknyi gén szár-
maztatható az európai gyarmatosí-
tás előtti időkből. A kutatók szerint 
ez az érték nyugodtan tekinthető 
nullának a módszer bizonytalansá-
ga okán. Noha vannak olyan mai 
amerikai kutyafajták, például a le-
opárdkutya vagy a mexikói mezte-
lenkutya, amelynek rajongói váltig 
állítják, hogy ők az ősi amerikai 
ebek egyenes ági leszármazottai, 
a genetikai elemzés ennek semmi 
nyomát nem találta.

Az eredmények alátámasztják azt 
a feltételezést, hogy a kutyák Szibé-
riából érkeztek Észak-Amerika te-
rületére, és nem az ott élő farkasok 
háziasításával fejlődtek ki. Az első 
emberek 14 ezer éve keltek át a Szi-
béria és Alaszka közötti Behring-
szoroson, de a legidősebb ameri-
kai kutyamaradványok mindössze 
910 ezer évesek. Tehát az első hul-
lámban bevándorló emberek még 
nem hoztak magukkal kutyát (vagy 
azok nyom nélkül eltűntek).

Az ősi amerikai kutyák tehát ki-
haltak. Génjeik egy csekély részlete 
azonban ma is él, és ragályosan ter-
jed a kutyák között. Létezik ugyan-
is egy kutyákra jellemző dagana-
tos betegség, amelyben a tumor az 
evolúció során függetleníteni volt 
képes magát egykori gazdaszerveze-
tétől. Ez a daganat ma már kóroko-
zó módjára terjed a kutyák között, 
mégpedig szexuális úton.

Az elterjedt rövidítéssel CTVTnek 
hívott daganat (canine transmissible 
veneral tumor – kutyákra jellemző fer-
tőző nemi daganat) Ázsiában alakult 
ki, nagyjából abban az időben, amikor 
az első kutyák meghódították Észak
Amerikát. Így a tumorra jellemző 
gének ezen ősi kutyák genetikai le-
nyomatát őrzik. Az egyelőre kérdéses, 
hogy a mai kutyákat fertőző daganat 
az eredeti ázsiai forrás nyugat felé tör-
ténő terjedésével terjedt el szerte a vilá-
gon, vagy esetleg az ősi északamerikai 
kutyák adták át az Európából érkezett 
alkalmi ismerőseiknek az együtt töltött 
boldog másodpercek alatt.

A tumor tényleges története tehát 
egyelőre ködbe burkolózik. Annál is 
inkább, mert daganatsejtek genom-
jában a kizárólag Amerikában élő 
prérifarkasok génjeinek lenyomatai 
is tetten érhetők. Elképzelhető hát, 
hogy a betegség Amerikában alakult 
ki, majd a megszokott migrációs 
irányra rácáfolva visszajutott Ázsi-
ába, ahol a feltételezett kiinduló-
pontot először felfedezték? Bárhogy 
is, az ősi amerikai kutyák, bukásuk 
után ötszáz évvel még mindig okoz-
hatnak meglepetéseket.

Kovács MáRK
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A guruló űrgolyó

Egy új vizsgálat szerint az Urá-
nusz története során a Földnél kö-
rülbelül kétszer nagyobb méretű 
égitesttel ütközhetett, melynek 
következtében kialakult jelenleg 
is ismert furcsa tengelyferdesége 
(97,77°), valamint dermesztő mí-
nuszokkal jellemezhető légköre.  
A felfedezést leíró tanulmány a 

The Astrophysical Journal című tudo-
mányos folyóiratban jelent meg.

Az angliai Durham Egyetem csilla-
gászai irányítják azt a nemzetközi 
szakértőkből álló kutatócsoportot, 
amely igyekszik megfejteni az Urá-
nusz „oldalára borulásának” titkát, 
illetve megvizsgálni, milyen egyéb 
következményekkel járt a gigantikus 
ütközés a bolygó fejlődésére nézve.

A csapat nemrég futtatta le az 
első nagyfelbontású számítógépes 
szimulációt, amely a jégóriás nagy 
tömegű testekkel történő ütközé-
sét modellezte, hogy kidolgozzák a 
bolygó fejlődéstörténetét.

A kutatás azon a korábbi feltevésen 
alapszik, miszerint az Uránusz for-
gástengelyének jelenlegi helyzetéért 
egy nagy tömegű objektummal tör-
ténő találkozás felelős. Ez leginkább 
egy kezdeti állapotában lévő, kő-
zetből és jégből álló, bolygóemb-
rió (protoplanéta) lehetett, amely 
4 milliárd évvel ezelőtt, a javában 
formálódó Naprendszer szóban for-
gó tagját különlegessé tette.

A lefutó teszt emellett megerősítette 
azt a feltevést, miszerint a becsapódó 
égitestből származó törmelék egy vé-
kony héjat formázott a bolygó légköre 

alatt elhelyezkedő jégréteg peremén, 
amely csapdába ejtette az Uránusz 
magjából származó hőt. A belső hő 
benn rekedése részben megmagyaráz-
za, miért jellemzi rendkívül hideg 
hőmérséklet (216 Celsiusfok) a pla-
néta külső légkörét.

„Az Uránusz az oldalára borulva 
forog. Minden bizonnyal óriási erőha-
tásnak kellett befolyásolnia az égitestet, 
hogy ez bekövetkezzen, erről azonban 
nagyon kevés információval rendelke-
zünk” – mondta Jacob Kegerris, a 
Durham Egyetem kutatója, a tanul-
mány első számú szerzője.

A kutatócsoport egy szuperszámí-
tógép segítségével több mint ötven 
különböző lehetséges forgatóköny-
vet vizsgált annak kiderítésére, va-
jon képeseke rekonstruálni azokat a 
feltételeket, amelyek az Uránusz ese-
tén a bolygófejlődést befolyásolták.

Az eredmények azt mutatják, hogy 
a leginkább működőképes forgató-
könyv alapján a fiatal Uránusz ha-
talmas ütközést vészelt át a Földnél 
legalább kétszer nagyobb égitesttel 
szemben, amely az oldalára fordítot-
ta a bolygót, majd olyan folyamato-
kat indított el, amelyek a ma ismert 
gázbolygó kialakulásához vezettek.

További kérdés maradt azonban, 
hogy ekkora erőhatás következté-
ben hogyan tudta a fiatal bolygó 
megőrizni légkörét. A teszt során  
erre is választ kaptak a kutatók. 
A planéta ugyanis valószínűleg csak 
részleges ütközést szenvedett el, 
amely elég erős volt ugyan, hogy 
„felborítsa” az égitestet, viszont nem 
eléggé ahhoz, hogy egyúttal a világ-
űrbe söpörje légkörének egészét.

A vizsgálatok, az Uránusz gyűrű-
inek és holdjainak kialakulására is se-
gítettek válaszokat találni. Az ütközés 
során ledobott, majd fokozatosan ösz-
szeálló kőzettömbökből és jégből to-
vábbi égitestek formálódtak, melyek az 
Uránusz körüli pályán már korábban 
kialakulófélben lévő holdak forgási 
irányát is megváltoztatták. Az ütközés 
emellett olyan deformációkat hozott 
létre a bolygó belsejében, amely az 
égitest forgástengelyének dőlésén túl 
mágneses mezejét is eltorzította.

A válaszok mellett nagyon sok 
kérdés maradt még a tarsolyban, 
azonban az Uránusz rendkívüli ha-
sonlósága más Naprendszeren kívüli 
exobolygókkal, a kutatók számára 
egyre fontosabbá teszi a bolygó fej-
lődéstörténetének és kémiai összeté-
telének további vizsgálatait.

szoucseK ádáM

Az Uránusz tengelyferdesége (alul középen) a Naprendszer többi bolygójával összehasonlítva
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A gigantikus ütközés egyik hírmondója az Uránusz talán kevésbé közismert gyűrűrendszere 
(FORRÁS: BBC.COM)
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A fiatal Világegyetem megisme-
résében jelentős szerepet 
töltenek be a számos galaxis 

középpontjában fellelhető aktív 
galaxis magokat célzó kutatások. 
Napjainkban a legtávolabbi ismert 
és azonosított aktív galaxismagok 
vizsgálatával akár az ősrobbanás utá-
ni 700 millió évig is vissza tudunk te-
kinteni. A mintegy 13,8 milliárd 
éves Univerzum története korai 
szakaszának tanulmányozása alap-
vető e hamar felbukkant óriások 
kialakulásának megértéséhez. 
Az angol kifejezés (Active Galactic 
Nucleus) rövidítése alapján AGN-
nek nevezett objektumok a világ 
legnagyobb energiakibocsátó forrá-
sai közé tartoznak: teljesítményük 
akár a Napénak a 1013-szorosát is 
meghaladhatja! Ez a gigászi ener-
giatermelés a galaxismagok által 
dajkált szupernagy tömegű – né-
hány millió, de akár sok milliárd 
naptömegű – fekete lyukaknak kö-
szönhető, amelyek a környező csil-
lagközi felhőket egy anyagbefogási 
korongon keresztül bekebelezik. 
Az anyagbehullás következtében a 
korong rendkívül gyorsan keringő 

K É T  P I L L A N T Á S  A  R É G M Ú LT B A  –  R Á D I Ó S Z E M E K K E L
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részecskéi forrón sugá-
roznak: a látható tarto-
mányban is fényesen 
ragyognak.

Az összes ismert AGN 
körülbelül egytizedénél 
megfigyelhető egy pár 
szimmetrikusan kilövellt 
anyagnyaláb is az anyag-
befogási korong síkjára merőleges 
irányban, ezeket nyalábos vagy rá-
dióhangos aktív galaxismagok-
nak nevezik. A fényéhez közeli se-
bességekkel kiáramló, elektromo-
san töltött részecskékből álló plaz-
maáram a gamma-tartománytól 
egészen a rádió-hullámhosszakig 
megfigyelhető sugárzást bocsát 
ki. A jelenleg elfogadott elmélet 
alapján a nyalábok kialakulása a 
szupernagy tömegű fekete lyuk for-
gási sebességéhez, valamint a mágne-
ses tér erősségéhez köthető.

Attól függően, hogy a megfigyelő-
höz képest milyen rálátás nyílik a 
nyalábra, illetve ennek hiányában a 
fekete lyuk feltételezett forgásten-
gelyére, az AGN-eknek különböző 
alosztályai ismertek: az égbolt síkjá-
ban fekvő, a megfigyelőhöz képest 

merőleges rálátású rádió-
galaxisoktól kezdve, a kö-
zepes tartományt benépe-
sítő kvazárokon át – amik 
nevüket felfedezésükkor 
csillagszerű megjelené-
sükről kapták –, az egé-
szen látóirányba eső 
blazárokig számos csoport 

ismert. A látószög szerinti és a rá-
diónyaláb kibocsátása alapján való 
osztályozásokat az aktív galaxismagok 
egyesített elmélete kapcsolja össze. Az 
osztályozás történhet a nyaláb vizsgá-
latával, valamint a látható tarto-
mányban mért színkép vonalai-
nak megfigyelésével is.

Interferometria  
a csillagászatban

A nyaláb szerkezetéről és így az 
aktív galaxismag környezetében 
érvényes fizikai körülményekről 
részletes ismereteket szerezhetünk 
többek között a rádiótartomány-
ban, a nagyon hosszú bázisvonalú 
interfero metria (VLBI) akár ezred-
ívmásodpercnél finomabb felbon-
tást nyújtó módszere segítségével. 
A VLBI-módszer lényege, hogy az 

A VLA rádióteleszkópjai 
az USA Új-Mexikó államában. (FORRÁS: NRAO)

Vajon milyen viszonyokat találunk a legfiatalabb 
galaxisok szívében, amikor az Univerzum még gyerek-

cipőben járt? Nyugodt csillagvárosok vagy hatalmas ször-
nyetegek uralják ezeket a távoli vidékeket? Milyen sajátos 

információ birtokába jutunk, ha nem a látható fény, hanem rádió-
hullámok segítségével tekintünk ki vissza az időben?
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– 1999-ben és 2015-ben – 200, illetve 
150 percen keresztü l rögzítették 
6 centiméteres hullámhosszon (ez 
5 GHz-es rádiófrekvenciának felel 
meg). Ezzel a J2134–0419 a második 
legtávolabbi, a sajátmozgás mérését 
lehetővé tevő nyalábbal rendelkező 
aktív galaxismag, amely esetén ren-
delkezésünkre állnak két különböző 
időpontban levezényelt nagy felbon-
tású rádiómérések.

Szerkezeti változások
A J2134–0419 két mérése alap ján 
meghatározott fényesség elosz lás-
tér ké pek első ránézésre is feltűnő 
változásról tanúskodnak. Míg a 
1999-es adatokban három jól elkülö-
nülő rádiókomponens azonosítható, 
addig a 2015-ös mérés egy kiterjed-
tebb szerkezetről árulkodik. Az aktív 
galaxismag számszerűsíthető tulaj-
donságait és fizikai paramétereit 
jellemző, az adatokra illesztett mo-
dellek alapján, a bizonyosan azono-
sítható nyalábkomponens távolsága 
0,56 ezredívmásodperccel, azaz az 
égboltra vetítve 12,3 fényévvel nö-
vekedett meg a központi maghoz 
képest 16 év alatt. Ez a nyaláb éven-
kénti 0,035 ezred ívmásodperces 
(0,7 fényéves) sajátmozgását jelenti. 
A Világegyetem tágulása miatt fel-
lépő kozmológiai idődilatáció miatt 
azonban ez az időtartam csupán 
3 évnek felel meg a távoli kvazár saját 
vonatkoztatási rendszerében – ennyi-
vel lassabban járnak ugyanis a kép-
zeletbeli órák nálunk a Földön, 
mint a 12 milliárd évvel ezelőtti 
régmúltban.

Fénysebességnél gyorsabban?
A sajátmozgás ismeretében meg-
határozható a plazmaáram látszó-
lagos terjedési sebessége, ami a 
J2134–0419 esetében a fénysebesség 
több mint négyszerese! Úgy tűnhet, 
hogy a kapott érték ellentmondás-
ban áll az Einstein-féle speciális re-
lativitáselmélet egyik fő feltételezé-
sével, ami szerint semmi sem halad-
hat gyorsabban a fénynél. A látszó-
lagos ellentmondás magyarázata, 
hogy a nyaláb valójában szinte fény-
sebességgel (de annál azért valami-
vel lassabban) halad, viszont az ész-
lelő látóirányával kis szöget bezár-
va. Így a korábbi időpontokban ki-
bocsátott fénysugarak nagyon 
gyorsan „beérik” későbbi társaikat, 
azt az illúziót keltve a megfigyelő-
ben, mintha a nyaláb komponen-
se sokkal gyorsabban mozogna. 
Az ilyen, fénysebességet meghaladó 
(szuperluminális) mozgást mutató 
források esetén jellemző a fényes-
ségnek a relativisztikus hatásokon 
alapuló felerősödése. Ezt a nyalábo-
lási hatást a Doppler-faktor értéke 
szemlélteti. A J2134–0419 esetén ez 
az érték 1-nél nagyobb, ezért 
Doppler-erősítésről beszélhetünk. 
A plazmanyaláb szuperluminális 
terjedése és a sugárzás Doppler-
erősítése alapján kiszámítható, hogy 
a kvazár által kilövellt anyagnyaláb 
az észlelő látóirányával legfeljebb 
20°-os szöget zár be, vagyis majd-
nem pontosan felénk mutat.

A viszonylag szerény mértékű – 
és így nem könnyen detektálható – 
sajátmozgás összevethető a másik 
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észlelés során számos, egymástól 
több száz vagy akár több ezer kilo-
méterre elhelyezkedő rádiótele-
szkóp együttműködésével egyide-
jűleg megfigyelik az adott égites-
tet, majd az adatok korrelációjával 
hozzák létre annak interferometrikus 
leképezését: az egyes távcsövek által 
felvett mérési adatokat mintegy ,,ösz-
szefűzik”, az elhelyezkedésükből adó-
dó időkülönbségek figyelembevételé-
vel. A nyers adatokból ezután számító-
gépes adatfeldolgozással visszafejthető 
az égitest  eredeti ,,fényességprofil-
ja”. A fényességeloszlást megtestesí-
tő adatokból modellek illesztésével 
fontos fizikai paraméterek kiszámí-
tása is lehetséges. Ha legalább két, 
egymástól megfelelően távoli idő-
pontban végzünk méréseket, akkor 
pedig a nyaláb terjedési sebessége is 
meghatározható.

Kutatócsoportunk – többek közt az 
OTKA támogatásával (NN11033 szá-
mú projekt) – az Európai VLBI Hálózat 
(EVN) rádióteleszkópjainak mérései 
alapján becsülte meg a J2134–0419 jelű 
kvazár nyalábja által közel 16 év alatt 
megtett távolságot, más néven a nya-
láb sajátmozgását. Az EVN a nevével 
ellentétben nem csupán az európai 
kontinensen található távcsövekkel 
üzemel, de néhány ázsiai és egy dél-af-
rikai taggal is rendelkezik. A 4,334-es 
vöröseltolódású aktív galaxismag elekt-
romágneses sugárzása több mint 12 
milliárd évet utazott hozzánk, mielőtt 
az EVN teleszkópjai két időpontban 

Az aktív galaxismagok modelljének vázlata  
az egyesített elmélet alapján

Az Európai VLBI Hálózat távcsöveinek több földrészen átívelő láncolata 
(FORRÁS: P. BOVEN / JIVE)
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elméletet, mintegy finomhan-
golva azt. A jelek szerint az ős-
robbanás után kevesebb mint 
egymilliárd év elegendő volt arra, 
hogy létrejöj jenek kiterjedt nya-
lábbal rendelkező szupernagy tö-
megű fekete lyukak, aminek a 
magyarázata feladatot ad az elmé-
leti szakembereknek és új felisme-
résekhez vezethet.

ismert sajátmozgású távoli kvazár, 
az 5,3 vöröseltolódású J1026+2542 
esetén meghatározott értékkel. 
Mint a J1026+2542, úgy az általunk 
vizsgált forrás is beleillik a jelen-
leg elfogadott kozmológiai mo-
dellek által jósolt keretekbe. Ezek 
a „szépkorú” aktív galaxismagok 
megerősítik a Világegyetemünk ki-
alakulására és fejlődésére vonatkozó 

Szélesebb látómezőben
A kvazár belső szerkezetéről számot 
adó EVN-térképeket összevethetjük 
a nagyobb látómezővel, de gyen-
gébb felbontással rendelkező ame-
rikai VLA-hálózat méréseivel is. 
A legbelső tartományról körülbelül 
10 fényéves léptékkel számot adó, 
érzékeny EVN-mérések alapján a 
nyaláb komponensei mintegy 
260 fényév távolságig terjednek ki 
és összetett szerkezetet sejtetnek. 
A nagyobb látómezejű VLA-
térképek alapján a rádiónyaláb kiterje-
dése megközelíti a tízezer fényévet is.

A két méretskála között jelentős 
különbséget fedezhetünk fel a rá-
diószerkezetben. Nagy és kis skálá-
kon a nyaláb és a középponti kom-
ponens, azaz a mag irányszöge 
mintegy 60°-kal eltér a  kis skálán 
tapasztalttól. Ez az eltérés a nyaláb 
északi irányba történő fokozatos el-
fordulásával értelmezhető a belső 
(néhány fényéves) és a külső (ezer 
fényéves) léptékek között.

A nyaláb elforduló szerkezete jól 
ismert tulajdonság a J2134–0419-
hez hasonló kvazárok esetében. Az 
erős relativisztikus Doppler-nyalábo-
lás és a látóiránnyal bezárt kis szög 
alapján ezek az objektumok – köztük 
a J2143–0419 is – a blazárok alosz-
tályába sorolandók.

A J2134–0419 jelenleg a második 
legtávolabbi ismert aktív galaxismag, 
ami látványos belső plazmanyaláb-
bal rendelkezik, és egymástól megfe-
lelően távoli időpontban vannak róla 
nagy felbontású rádió inter feromet ri-
kus mérések. Az egymástól több 
ezer kilométeres távolságban, össze-
hangoltan működő rádiótávcsövek 
hálózatával készült térképek alap-
ján a nyaláb sajátmozgásának 
meghatározott értéke alátámasztja 
a korai Világegyetemben uralko-
dó állapotokat előrejelző modelle-
ket. A kozmológiai becslések to-
vábbi finomítását segítheti a jövő-
ben a már ismert két távoli blazárra 
vonatkozó, újabb mérések elvégzése, 
valamint további, még nem ismert sa-
játmozgású kvazárok feltérképezése. 
A megkezdett munka – egyfajta iz-
galmas „kozmikus régészet” – foly-
tatása elősegíti az aktív galaxismagok 
fejlődésének megértését az Univer-
zum története folyamán.

Perger Krisztina

KISLEXIKON

Aktív galaxismag (AGN): Galaxisok középpontjában található fényes régió. A kimagasló su-
gárzási teljesítményt egy szupernagy tömegű fekete lyukra történő anyagbehullás eredmé-
nyezi.
Doppler-nyalábolás: Az aktív galaxismagok fényének relativisztikus hatások miatti 
felerősödése.
Idődilatáció: A táguló Univerzumban a megfigyelő órái lassabban járnak, mint a távoli aktív 
galaxismaggal együtt mozgó rendszerben.
Interferometria: Több távcső együttműködésével történő mérés, mely a fény hullámtermé-
szetén alapul.
Kozmológia: A Világegyetem egészével, időbeli és térbeli fejlődésével foglalkozó tudo-
mányág.
Szuperluminális mozgás: A fénysebességet látszólag meghaladó sebességű elmozdulás.
VLBI (nagyon hosszú bázisvonalú interferometria): A rádiócsillagászatban használt, a legfino-
mabb felbontást nyújtó interferometrikus módszer. A résztvevő távcsövek közötti távolság a 
Földön akár több ezer kilométer is lehet.
Vöröseltolódás: A fény hullámhosszának megnövekedése a forrás által kibocsátott hullám-
hosszhoz képest. Az AGN-ek esetén ez a Világegyetem tágulása miatt következik be.

A J2134–0419 kvazárnak az Európai VLBI Hálózattal mért 
fényességeloszlása 1999-ben és 2015-ben



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/29  905

A trianoni békediktátum az el-
csatolt területek lakosságát az 
utódállamok kötelékébe utal-

ta, de biztosította a jogot arra, hogy az 
egyes személyek az előző, tehát a ma-
gyar állampolgárságukért optálhassa-
nak. Az utódállamok azonban ezt a le-
hetőséget kényszerként alkalmazták: az 
addigi tartózkodási helyének elhagyá-
sára kényszerítettek mindenkit, aki 
nem tagadta meg magyarságát. Első-
sorban a magyar tisztviselőket utasítot-
ták ki, majd azokat, akiknél megállapí-
tották, hogy a tartózkodási és a születé-
si helyük különbözik, végül pedig, akik 
az elcsatolt területeken születtek, de ot-
tani huzamosabb tartózkodásukat nem 
tudták igazolni. A kiutasítottakat az e 
célra összeállított menekültvonatokon 
toloncolták a magyar határra. Az elcsa-
tolt területeket elhagyták olyanok is, 
akiket kifejezetten nem utasítottak ki.

Megalakulás és szervezet
A budapesti Menekültügyi Kor-
mánybiztosság a kialakult helyzettel 
nem tudott megbirkózni, így a me-
nekültkérdés kezelése más úton kez-
dett szerveződni. 1919 szeptemberé-
ben létrejött a Békeelőkészítő Iroda, 
melynek erdélyi csoportja keretében 
„Erdélyi menekülteket segítő ügy-
osztályt” is felállítottak. Mivel me-
nekültek más területekről is érkez-
tek, 1920. április 28-án végül a Mi-
nisztertanács Országos Menekült-
ügyi Hivatal felállítását határozta el. 

Mellette a véleményező testület az 
Országos Menekültügyi Tanács lett.

A Hivatal szervezete folyamatosan 
formálódott, szervezeti egységeket 
örökölt, de új feladatokat is kapott. 
Szervezete központra, irodákra, főosz-
tályokra és kirendeltségekre tagolódott, 
illetve megbízottakat is foglalkoztatott.

A Hivatal központjává a Békeelő-
készítő Iroda alakult át – megszűnése 
folytán. Mellette a Gazdasági átképző 
tanfolyamok központi irodáját és a Jog-
védő Irodát is felállították. A területi fő-
osztályokon (Kelet-, Észak-, Dél- és 
Nyugat-magyarországi Főosztály) kívül 
egy Általános Főosztályt is szerveztek, 
melynek elsősorban a tájékoztatásnyújtás 
és az igazolások kiállítása volt a feladat-
köre. (Ez a szervezeti egység a meg-
szállt törvényhatóságok Budapesten 

alakult képviseleteinek belügyminiszte-
ri feloszlatása után azok központi irodá-
inak feladatait vette át.) A Segélyezési 
Főosztályon belül a segélyezés neme sze-
rint osztályokat alakítottak ki (élelme-
zési-, lakásjogi és beszállásolási-, orvosi 
és gyógykezelési-, anya- és gyermekvé-
delmi-, tüzelőanyag-beszerzési-, elhe-
lyezési és munkaközvetítési osztály).

A Hivatal összesen hét területi illeté-
kességgel rendelkező kirendeltséget 
működtetett: Székesfehérváron, Szom-
bathelyen, Kaposváron, Debrecenben, 
Miskolcon, Szegeden és Budapesten. 
(A budapesti kirendeltséget a Liber-
féle kormánybiztosságból szervezték át, 
melyet még azok ügyeinek intézésére 
állítottak fel, akik menekülni kénysze-
rültek az 1916. évi román betörés 
folytán.) A budapesti kirendeltség 

HONTALANNÁ LETT HONFITÁRSAK A NAGY HÁBORÚ UTÁN

AZ ORSZÁGOS 
MENEKÜLTÜGYI 

HIVATAL MŰKÖDÉSE
Az évek óta tartó migrációs válság miatt a történelemtudományban is előtérbe került a jelenség vizs-
gálata. Az egyes történeti helyzetek a mai állapotnak természetesen nem feleltethetők meg, ám 
rávilágíthatnak a bevándorlás kapcsán megoldandó bizonyos kérdésekre. Az alábbiakban egy olyan 
szervezetet mutatunk be, amely az első világháború után idegenbe szakadt területeinkről elmenekü-
lő honfitársainknak az anyaországba való beilleszkedését segítette. Báró Petrichevich-Horváth Emil, 
az Országos Menekültügyi Hivatal egykori vezetője a Hivatal működéséről 1924-ben jelentést készí-

tett. A Hivatal működését e korabeli dokumentumok alapján mutatjuk be.

Szüreti mulatság az Auguszta-telepen 
(1926. szeptember)
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A pályaudvari megbízottakon kívül 
meg kell említenünk még a menekült-
ügyi megbízottakat is, akik a kiren-
deltségek és a menekültek között ösz-
szekötő szervként működtek a na-
gyobb menekültlétszámú pontokon, il-
letve a törvényhatóságok székhelyein.

A betelepülők ellenőrzése  
és szűrése

A menekültek anyakönyvezése a terüle-
ti főosztályok egyik fő feladata lett vol-
na, ám általában csak azok jelentkeztek, 
akik segélyre szorultak. Pontos számu-
kat nem sikerült rögzíteni az 1920. évi 
népszámláláskor sem: habár a menekül-
tek számlálására külön számlálólapo-
kat rendszeresítettek, a már letelepül-
teket a rendes összeírási ívekbe vették 
fel. A menekültek pontos számbavétele 
csak 1921. március 1-től lett megoldva, 
amikor a beköltözőket ellenőrző kiren-
deltségek a határállomásokon (Bihar-
keresztesen, Lökösházán, Szegeden, 
Hidasnémetin, majd Szobon és Szom-
bathelyen is), illetve Budapesten feláll-
tak. (A budapesti kirendeltség ellen-
őrizte a kirendeltségek felállítása előtt 
beköltözötteket, továbbá azokat, akik 
nem az említett határállomásokon ke-
resztül érkeztek.) Ha útlevéllel el is lehe-
tett kerülni a határszéli okmány- és sze-
mélyazonosságot vizsgáló eljárást, lete-
lepülési engedélyt csak azok kaphattak, 
akik jelentkeztek a Hivatalnál.

Bizonyos személyeket azonban feltét-
lenül be kellett bocsátani az országba. 
Így az olyan családfőket, akiknek a 
családtagjai már magyar területen 
tartózkodtak, il letve a tanulókat 

adminisztrálta a menekülttelepeket és 
a pályaudvarokon lévő menekült-va-
gonparkokat, továbbá intézte a tria-
noni ország területén a menekültek 
szállítását és elosztását az alá tartozó 
pályaudvari kirendeltségek és pálya-
udvari megbízottak által.

A beköltözőket ellenőrző kirendelt-
ségeket a határállomásokon és Buda-
pesten csak 1921. március 1-től állítot-
ták fel; a diákvédelmi kirendeltségek 
pedig Budapesten, Szegeden, Debre-
cenben és Sopronban a menekült főis-
kolák és egyetemek elhelyezése után a 
budapesti diákvédelmi osztály de-
centralizálásával jöttek létre. Tevé-
kenységük elsősorban pénz- és étke-
zési segélyezésben nyilvánult meg.

és főiskolai (egyetemi) hallgatókat, 
akiknek a tanulmányaik folytatása volt 
a célja. Be kellett engedni a magyaror-
szági álláshelyük elfoglalása céljából ér-
kező közszolgálati alkalmazottakat is, 
valamint méltányossági alapon bárkit, 
ha a megszállt területekről kiutasították 
vagy nem volt lehetősége ott maradni.

1921. július 23-án a súlyos elhelyezési 
nehézségek miatt az elcsatolt területekről 
való beköltözést megtiltották, és a tilal-
mat az elkövetkező három év alatt folya-
matosan hosszabbították. Az említett 
személyeket azonban továbbra is kivéte-
les elbánásban lehetett részesíteni.

A beilleszkedés elősegítése
Már az 1920-as évek elején is úgy vél-
ték, hogy a menekült diákság, illetve az 
anyák és csecsemőik kivételével csak a 
legelső időkben indokolt a pénzbeli se-
gélyezés. Az élelmezés, a közszükségleti 
cikkekhez juttatás, a jogvédelem és a 
gyógykezelési támogatás hasznosabb, de 
a segélyezésnek ez is csak átmeneti mód-
ja. A fő célnak a menekültek lakáshoz és 
kisebb földbirtokhoz juttatását tekintet-
ték, de különösen az olyan gazdasági 
üzemek és munkaalkalmak teremtését, 
amelyek biztosítják számukra a végleges 
elhelyezkedést. Ennek azonban az volt a 
feltétele, hogy az ország területén ará-
nyosan szét legyenek osztva a menekül-
tek. A menekültügy megszüntetését te-
kintették a végső célnak, mely elérésé-
nek az önálló egzisztenciák megterem-
tése és az ország lakosságába való 
beolvasztásuk volt a módja. Tudatni kel-
lett az anyaország lakóival: „minden egyes 
menekült a magyarság mártírja”.

Tömegszállásokat – főleg már 
1919 novemberétől – budapesti iskolák-
ban rendeztek be, majd a Hivatal me-
nekülttelepeket is működtetett. A legje-
lentősebb az Auguszta-barakktelep 
volt, ahol 1920 augusztusában 284 csa-
lád lakott. Tömegszállások természete-
sen vidéki városokban is voltak, Győr-
ben például az ágyúgyárban. Mivel 
1921-ben havonta már nagyjából négy-
ezer menekült érkezett, az elhelyezé-
sükről már csak úgy lehetett gondos-
kodni, hogy vagonokban helyezték el 
őket. Ez a vasúti forgalmat jelentősen 
korlátozta, a kereskedelmi szállításoktól 
vonta el a kapacitást a gazdaság kárára.

Ahogy a budapesti szállodatulajdo-
nosok egy része is kedvezményes árú 
szállást, úgy a budapesti vendéglősök 
is ingyenes vagy kedvezményes árú 

Délvidéki Liga felhívása (1920)

(Vagonlakó család) 
1919-1920
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reggelit, ebédet és vacsorát ajánlottak 
fel a menekültek javára, e kedvezmé-
nyek azonban a budapesti tömegnyo-
mor enyhítésére kevésnek bizonyultak. 
A Hivatal így saját étkezdéket szerve-
zett, közülük a Nagykorona utcai volt a 
legjelentősebb. Az üzem a kiadásait a 
saját bevételeiből fedezte. A Hivatal 
számos étkezdét működtetett vidéken 
is, többek között Mátészalkán is.

A menekültek munkához jutása ér-
dekében felhívással fordult Csonka-
Magyarország vármegyéihez, a na-
gyobb ipari vállalatainak igazgatóságai-
hoz, a földbirtokosokhoz és a gazda-
sági egyesületekhez. A közvetítés 
csak 15,5 százalékban volt sikertelen. 
A menekült iparosok és kereskedelmi al-
kalmazottak elhelyezésére továbbá létre-
hozták a Menekültek Ipari és Kereske-
delmi Üzemét Budapesten. Ezen belül 
ruházati-, tömegáru- és műipari osztály, 
fuvarozási üzem, lakástisztító vállalat, il-
letve asztalos-, bádogos- és géplakatos-
műhely működött, az üzem azonban 
1922 augusztusában tőkehiány miatt 
felszámolásra kényszerült. A Hivatal 
szervezésében gazdasági vállalatok vidé-
ken is működtek, például a kecskeméti 
méhészgazdaságot említhetjük meg.

A tisztviselőkérdés megoldása volt az 
egyik legnehezebb feladat, hiszen az 
elcsatolt területekről kiutasítottak mi-
att a tisztviselői kar hatalmasra duzzadt, 

és nem lehetett mindenkit megtartani a 
közszolgálatban. Így átképző tanfolya-
mokat szerveztek, ahol a szükséges 
közgazdasági és gyakorlati ismereteket 
elsajátíthatták az érintettek. Az érdek-
lődés azonban a várakozásokhoz ké-
pest alul maradt, ugyanis kiszámítha-
tatlan volt a gazdasági üzemek jövője 
az általános gazdasági válság miatt. 
A végzettek a tudásukat tőkehiány 
miatt amúgy sem hasznosíthatták vol-
na, viszonylag előrehaladott koruk mi-
att pedig nem szívesen vették fel őket 
alkalmazottnak. Mindazonáltal sokan 
helyezkedtek el – elsősorban leszerelt 
és tartalékos katonatisztek – a bank-
szakmában. A budapesti Kereskedelmi 
Akadémia indított banktisztviselői tan-
folyamot, de a „Hangya”, illetve más 
szövetkezeti vállalatok szövetkezeti 
tisztviselői tanfolyamot is szerveztek.

A Hivatal 1921-ben tárgyalást folyta-
tott a Földművelésügyi Minisztérium-
mal és az Országos Földbirtokrendező 
Bírósággal, hogy miként lehetne föld-
höz juttatni azokat a menekülteket, 
akik korábban is mezőgazdasággal 
foglalkoztak. A Hivatal megszűnésé-
nek időpontjáig hétszáz jogosult jelent-
kezett, de addig csak 19 család jutott 
átlagosan körülbelül negyven kataszte-
ri hold földterülethez. Az akció nem 
volt sikeres, mely többek között a föld-
reform elakadásával függött össze.

Végül, ki kell térnünk arra, hogy a 
Hivatal az egészséges magyar vidé-
ken a gyógynyaraltatást mennyire 
fontosnak tartotta „a tömegszállások 
és waggonok elcsenevészedett, testileg le-
rongyolt gyermekállománya” számára. 
A gróf Bethlen István sátortábor az 
egyik példa erre, amelyet Balatonke-
nesén kétszáz gyermek befogadására 
állítottak fel.

Átszervezés   
majd megszüntetés

1922. február 3-án az Országos Me-
nekültügyi Hivatalt a Népjóléti- és 
Munkaügyi Minisztérium alá ren-
delte a Minisztertanács, ezzel meg-
szüntette az önállóságát. Döntését a 
takarékossági elv, a tisztviselői lét-
számapasztás és a menekülés csökke-
nése vezérelte, illetve, hogy ekkorra 
már nagyrészt befejeződött a mene-
kültek törzskönyvezése. Az átszer-
vezés során a Hivatal számos szerve-
zeti egységét összevonták, például a 
négy területi ügyosztályt egyetlen te-
rületi ügyosztállyá. A Jogvédő Iroda 
az Igazságügy Minisztérium fel-
ügyelete alá került, a budapesti ki-
rendeltség pedig megszűnt. Ekkor-
tól már nem működtek helyi mene-
kültügyi- és pályaudvari megbízot-
tak sem. Végül 1924. június 30-ával 
a Minisztertanács a Hivatal teljes 
megszüntetését rendelte el, a mene-
kültek ügyének további intézését a 
Népjóléti- és Munkaügyi Miniszté-
riumhoz helyezte át. A beköltöző-
ket ellenőrző kirendeltséget azon-
ban a minisztérium Budapesten to-
vábbra is működtette.

A Hivatal működése során 350 000 
menekültet adminisztrált. Habár is-
mét hangsúlyozzuk, hogy a háború 
utáni helyzet jellegében eltérő volt, 
mint napjaink migrációs válsága, írá-
sunk rámutat arra, hogy a menekül-
tekkel összefüggésben mennyi feladat 
vár megoldásra, és még menekült 
honfitársaink befogadása is tetemes 
költséget jelentett az országnak.

Hollósi Gábor

Trianon elleni tüntetés a szegedi városháza előtt (1920)
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A XX. század sok értékes köz-
gazdász-tudóst adott hazánk-
nak, de kevés olyan személyt, 

akinek gyakorlati jelentősége akkora 
volt, mint Varga Istváné. Olyan tudós 
volt, aki az empíriára, a statisztikára 
igen nagy mértékben támaszkodott. 
A sors kétszer is megadta számára, 
hogy olyan helyzetbe kerüljön, amikor 
személyes tudása országos jelentőségű 
intézkedéseket alapozott meg. Ilyen 
volt 1946-ban a magyar valutacsoda, és 
ilyen az 1957-es közgazdasági reform.

Polgári családban látta meg a napvi-
lágot, felsőkereskedelmi végzettséget 
szerzett. A Markó utcai Főgimnázi-
umban érettségizett, de középiskolai 
tanulmányait megszakítva, 18 évesen 
katonai szolgálatra kellett bevonulnia. 
Szerencse a szerencsétlenségben: súlyos 
sebesülést szenvedett, s emiatt  leszáza-
lékolták.  Ezután megkezdte egyetemi 
tanulmányait a Budapesti Tudomány-
egyetem Jog- és Államtudományi 
Karán. A jogi tanulmányok folytatása 
mellett a  Műegyetem Közgazdasági 
Osztályának előadásait is hallgatta. 
Itt  1919. december 13-án kitűnő mi-
nősítéssel szerezte meg a közgazda-
ságtudományi oklevelet, 1920. má-
jus 29-én pedig államtudományi 
doktorrá avatták. Szakmai pályáját 
már egyetemista évei alatt meg-
kezdte, a Központi Statisztikai  
Hivatal (KSH) díjnokaként. Taní-
tott a Ponty utcai középiskolában, és 
mindkét egyetemén adjunktusi 
munkát is vállalt. 1922-1923-ban 
Berlinben és Londonban folytatott 
tanulmányokat, majd – a sors finto-
raként - néhány évig állástalan 
lett... 1926-1927-ben az Egyesült 
Államokban vendégtanárkodott, és 
statisztikai tanulmányokat végzett. 

JELES MAGYAR KÖZGAZDÁSZOK 

A VALUTACSODÁTÓL  
A REFORMIG

1927-ben azonban testhezálló felada-
tot kapott: megbízták a Magyar Gaz-
daságkutató Intézet megszervezésével. 
Az elnöki tanács tagjainak névsorá-
ban olyan elismert közgazdászok sze-
repeltek, mint Fellner Frigyes, Heller 
Farkas és Navratil Ákos. Az intézet a 
KSH adataira alapozva a hazai gazda-
sági élet elemzését végezte, tájékozta-
tást adva mind a kormányzat, mind a 
közvélemény felé.   Egyik legjelentő-
sebb, és talán máig is a legismertebb, a 
saját korában nemzetközi elismerést is 
kiváltó műve a nemzetijövedelem-
számítással foglakozik. Ez Varga István 
és Matolcsy Mátyás nevéhez fűződik.

Német börtönben
Az intézetvezetői állása mellett okta-
tói tevékenységét is aktívan folytatta.

1933-ban a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen egyetemi magán-
tanárrá nevezték ki, 1940-től pe-
dig már mint nyilvános rendkívüli 
tanár tanított. 1939-től 1944-ig a né-
met nyelven megjelenő Südost Eco-
nomist nevű gazdasági hetilapnak 
volt a szerkesztője és felelős kiadója, 
melyben írásainak egy részét névtele-
nül jelentette meg. Egyébként is szá-
mos kormánytag beszédeinek, írá-
sainak a szerzőjének őt tekinthet-
jük, ami kéziratainak hagyatékából 

Sorozatunk célja kettős: egyrészt megmutatni, milyen messzire jutott el hírünk a világban, mivel 
járult hozzá a magyar közgazdasági kutatás az egyetemes gazdaságtudomány fejlődéséhez, más-
részt érzékeltetni: közgazdászaink itthon  milyen szerepet játszottak a magyar gazdaság életében. 
Tesszük mindezt a teljesség igénye nélkül, csupán néhányukat kiemelve, s életükből, tevékenységük-

ből is inkább egy-két mozzanatot hangsúlyozva.
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egyetemben  kiszorították a MTA-
ról, valamint  minden egyéb munka-
területéről. 1950-ben nyugdíjazták a 
Pázmány Egyetemről is.  Holott alig 
néhány évvel korábban, 1946-ban je-
lent meg  A magyar valutacsoda című 
írása, amelyben az új forint megte-
remtésének folyamatát írta le. Ezt a 
Kommunista Párt kisajátította mint 
politikai eredményt. A gondos kuta-
tás azonban bebizonyította, hogy 
egyértelműen Varga munkáján ala-
pult a megoldás. Nyilván éppen ezért 
vált nem kívánatos személlyé...  Ezek 
után fordításokból, szerződéses mun-
kákból keresett némi pénzt. Mint 
egyik kérvényében beszámol róla, 
60-70 álláspályázatot nyújtott be - si-
kertelenül.  A tudós szakemberre, az 
erős forint megteremtőjére nem volt 
szüksége a népi demokráciának.

Azazhogy, kicsit később, mégis… 

Korán kidolgozott  
új mechanizmus

Az 1956-os forradalom napjait köve-
tően, a felkelés fegyveres leverése 
után a Kádár-kormány belátta, hogy 
a dolgok nem mehetnek a régi ke-
rékvágásban. Gazdaságirányítási re-
formokra van szükség. „Előhúzták” 
tehát a jeles polgári közgazdászt, és 
felkérték, hogy legyen a Közgazda-
sági Szakértői Bizottság vezetője. Var-
ga István habozás nélkül elvállalta. Ja-
vaslatait azonban az elkövetkező évek-
ben még nem váltották aprópénzre, de 
az 1968-as új gazdasági mechanizmus 
elvei lényegében ezeken a tanulmányo-
kon alapultak. Az árak szabadabb ala-
kulása, az érdekeltségi rendszerek és bé-
rezés fejlesztése egyaránt része volt az 
általa kidolgozott javaslatoknak.  
1958-tól egyébként azt is  megen-
gedték, hogy újra taníthasson, a 
Marx Károly Közgazdaságtudományi 

Egyetemen, fogyasztás-gazdaság-
tant és reklámot. 1960-ban került 
kiadásra egyetemi jegyzeteinek és a 
témában végzett kutatásainak leg-
terjedelmesebb és egyben legalapo-
sabb (437 oldalas, színes fotókkal il-
lusztrált) munkája: A reklám. Úgy 
vélte, a gazdasági életben a pszicho-
lógiai szempontoknak rendkívül 
nagy jelentőségük van. A téma 
mutatja gondolkodásának korsze-
rűségét, időszerűségét mind a mai 
napig. Az 1960-as évek elejétől 
több, a Magyar Tudományos 
Akadémiához tartozó intézet, i l-
letve bizottság kérte fel tudomá-
nyos szakértőnek, tagnak. Külföldi 
kapcsolatait is feleleveníthette: len-
gyel, osztrák, és német egyetemek 
felkéréseit fogadta el. Élete utolsó 
évében, 1962-ben Luxemburgban 
tartott előadássorozatot angol 
nyelven. Váratlanul bekövetkezett 
halála miatt sajnos, már nem érte-
sülhetett róla, hogy a luxemburgi 
egyetem díszdoktorává avatta. 

Varga István tehát azon „szeren-
csés” polgári közgazdászok közé tar-
tozott, akik még életükben megta-
pasztalták részleges rehabilitációju-
kat. A teljes rehabilitációra azonban 
várni kellett. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia csak 1989-ben állí-
totta helyre tagságát,  a többi méltat-
lanul megfosztott közgazdasági aka-
démikussal együtt. 1990. március 
15-én  további posztumusz elisme-
résben részesült: Széchenyi–díjjal 
tüntették ki. Nagyon közel volt már  
akkor az új, demokratikus  rendszert 
hozó változás… Hogy mennyire tet-
szett volna neki, ami  azután lett a ma-
gyar gazdaságból a követő  negyed 
század alatt, nehéz megmondani.

Botos Katalin

pontosan kiderült. Nem volt bér-
tollnok, pártérdekeknek soha nem 
rendelődött alá, de szakértelmét a 
kormányzat rendelkezésére bocsá-
totta. Nyilván, a kommunista rend-
szer későbbi megítélése szerint, ez-
zel ő is, mint Fellner  Frigyes,  „hoz-
zájárult az ellenforradalmi rendszer 
konszolidációjához.”

1944. március végén azonban a ná-
cik németellenes összeesküvés vádjá-
val letartóztatták és elhurcolták. Ki-
tudódott ugyanis, hogy 1943-ban 
Bethlen István felkérésére Varga 
István és Baranyai Lipót, az MNB 
elnöke, egy olyan koncepció kidol-
gozásán fáradoztak, melyben meg-
tervezték a magyar gazdaság háborút 
követő újjászervezését, a szövetségesek 
győzelme esetére. (Sajnos, az elkészült 
munkák nem maradtak fenn, azokat 
ugyanis elégették).  A börtönből 
13 hónap raboskodás után szabadult. 

A kommunisták tönkretették, 
kisajátították 

1945. június 10-én érkezett vissza Bu-
dapestre. Ekkor nyomban az Újjáépí-
tési Minisztérium főcsoportvezetője 
lett, s egyidejűleg a Pázmány Péter 
Tudományegyetem nyilvános, rendes 
tanárává nevezték ki. Heller és 
Navratil ajánlására az MTA is leve-
lező, majd igazgató tanácsi tagjává 
választotta. 1946-tól az Anyag- és 
Árhivatal elnöki tisztét látta el. 

Itt jegyzem meg, hogy ezt a posz-
tot a későbbiekben Csikós-Nagy 
Béla  töltötte be, akivel  eredetileg 
együtt dolgozott. Egy kései vissza-
emlékezésben Csikós-Nagy így írt: 
„1949-től elváltak útjaink…” Ez bi-
zony eufemisztikus megfogalmazá-
sa volt annak, hogy a nagy tudású 
szakembert  egyszerűen  kirúgták, 
és korábbi akadémiai ajánlóival 

Varga István
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T É R K É P E K  A  M Ú LT B Ó L

VERSENGÉS  
A NÍLUS FORRÁSÁÉRT

J. J. Miani, azaz Giovanni Miani 1858-ban, Párizsban kiadott térképe azokba az évtizedekbe repít vissza, 
melyekben ádáz küzdelem folyt a Nílus forrásának felfedezéséért. Az utókor emlékezetébe az angol John 
Hannington Speke neve égett bele, aki 1858. augusztus 3-án fedezte fel a Viktória-tavat, amelyet sokáig 
a Nílus forrásának tekintettek. A történelemkönyvek még megőrizték Richard Burton, J. A. Grant, Samuel 
Baker, David Livingstone és Henry Stanley nevét, akik elképesztő nehézségek közepet-
te vezették expedícióikat a rejtély megoldására, azonban alig akad említés Giovanni 
Mianiról, aki csupán 111 kilométerre lehetett az Albert-tótól, amikor expedícióját kény-
telen volt megszakítani. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Térképtárának 
gyűjteményében is megtalálható térképén – melyet egy évvel az expedíció indulása 
előtt adtak ki – ennek, az akkor még csak tervezett útjának a részleteiről is leírást ad.

A z ókorban emberek millióinak élete 
függött a Nílus termékeny iszapot ho-
zó áradásaitól, ennek ellenére a régi 

egyiptomiakat egyáltalán nem érdekelte, hogy 
honnan jön a víz, azaz hol ered az életet adó 
folyam – elfogadták, hogy az az istenek ajándé-
ka. Csupán a vízszint változásait követték nyo-
mon mérőalkalmatosságukkal, a nilométerrel 
azért, hogy a földtulajdonosokra a megfelelő 
mértékű adót róhassák ki a folyó által szállított 
és lerakott iszapért. Az ókori görögök voltak az 
elsők, akik útnak indultak, hogy megkeressék a 
forrást: Hérodotosz Asszuánig hajózott fel a fo-
lyón, de úgy érezte, hogy a továbbhaladás 
messze meghaladja a lehetőségeit és képessé-
geit. A római expedíciók sem jutottak tovább, 
ennek ellenére Ptolemaiosz, a Kr. utáni II. szá-
zadban megjelent világtérképén meglepő pon-
tossággal ábrázolta a tekergődző folyót. 

Az ezt követő 1700 évben szinte semmi nem 
történt, ám a XIX. század felfedezési láza végül 
elérte a Nílust is és hirtelen minden felfedező 
meg akarta fejteni a nagy folyó forrásának rejté-
lyét. 1856-ban Sir Richard Burton elnyerte a 
Brit Királyi Földrajzi Társaság támogatását, 
hogy felkutassa a valahol Afrika mélyén találha-
tó, a Fehér-Nílus forrásának vélt Nyasza-tavat (ma Malawi-tó). Bár ko-
rábbi közös munkájukból adódóan kapcsolatuk korántsem volt felhőtlen, 
Burton mégis felkérte John Speket, hogy csatlakozzon expedíciójához. 
1857 júniusában indultak Mombasából és hatalmas küzdelmek árán, 
kínkeservesen jutottak el a Tanganyika-tóhoz 1858 februárjában. 
Rossz egészségi állapotuk és élelmiszerkészleteik vészes megcsap-
panása miatt visszafordultak. A visszafelé vezető úton Speke, saját 
szakállára, Burton nélkül tett egy kitérőt észak felé, hogy megkeresse 

a bennszülöttek által sokat emlegetett Ukerewe-
tavat. 25 nap múlva el is érte a hatalmas tó déli 
partját és elnevezte Viktória-tónak. 

Speke 1859 májusában érkezett vissza London-
ba, ahol azonban a Földrajzi Társaság nem látta 
bizonyítottnak, hogy a Viktória-tó lenne a Nílus for-
rása, ezért visszaküldték, hogy a tavat körüljárva 
kutassa fel a Fehér-Nílus forrását. 1860 tavaszán 
szállt hajóra és egy újabb embert próbáló expedí-
ció során, 1862 júliusában érkezett el immár má-
sodszor a Viktória-tó déli partjára. A tavat nyugatról 
megkerülve észak felé utazott és északi végén fel-
fedezte a tóból kifolyó Nílust. Innen a Níluson lefelé 
hajózva utazott tovább és találkozott Samuel Ba-
kerrel és annak magyar származású feleségé-
vel, Sass Flórával, akik átadták csónakjaikat a 
felfedezőknek. Kartúmba (a Fehér- és a Kék-Ní-
lus egyesülésének helyszínére) visszaérve elküld-
te világhírű táviratát Londonba, a Földrajzi Társa-
ságnak – ahol már majd’ egy éve nem hallottak hí-
reket az expedícióról: „A Nílus rejtélye megoldó-
dott”. Azon a helyen, ahol a folyó elhagyja a tavat, 
néhány évvel később elég kétértelmű emléktáblát 
állítottak: „A Nílus eme forrását 1862. július 28-
án Speke fedezte fel.” (Mai tudásunk szerint ettől 
délre, Ruandában ered a Fehér-Nílus – a Szerk.)

Míg Burton és a végül sikerrel járt Speke délről közelítve próbálta 
megoldani a problémát, azaz megtalálni a Nílus forrását, addig Gio-
vanni Miani ugyanebben az időben észak felől próbálkozott. Életé-
ről, expedíciójáról a Vasárnapi Újság 1877. március 4-i számában 
megjelent Újabbkori utazók Afrikában című cikkében ezt olvashat-
juk: „A másik nevezetes afrikai utazó, kit ez alkalommal bemutatunk, 
Giovanni Miani velenczei származású olasz, ki 1810-ben született. Ra-
gyogó képzelő tehetséggel volt megáldva, de élete viszontagságos 

Giovanni Miani
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és zaklatott vala. 1848-ban ő is az olasz függetlenség bajnoka lé-
vén, a forradalom leveretése után menekülnie kellett hazájából és 
azontúl életét s vagyonát a Nílus forrásai rejtélyének kikutatására és 
lehető megoldására szentelte. A sok költséges utazás által vagyoni-
lag nemsokára tönkre jutván, elefántvadászattal szerzett magának 
jövedelmet s 100 katona és 150 teherhordó élén 1859-ben azzal a 
komoly elhatározással indult el nagy útjára, hogy a Níluson e folyó-
nak egészen a forrásáig felhatol. Már csak körülbelül 60 mfldnyire 
lehetett az Albert-Nyanza tavától, midőn megrémült kísérete határo-
zottan megtagadta a tovább menetelt. Képzelhetni lehet a 
nagyratörekvő utazó elkeseredését, midőn czélját ily váratlanul 
meghiúsulva kellett látnia. Nevét egy óriási tamarind-fa kérgébe 
véste ott, a hol az Uniame folyó a Fehér-Nilusba ömlik, s akkor meg-
szomorodott szívvel visszafordult. E fát az ottani bennszülöttek és 
utazók ma is »Miani fája« név alatt ismerik és minthogy ez volt az a 
legtávolabbi pont, melyig a derék velenczei utazó 1860-ban 
Gondokoróból (ma Izmailia) a Níluson fölfelé haladva eljutott, s me-
lyet azután Speke s későbben Baker is visszautazása alkalmával föl-
keresett, némi tekintetben földrajzi jelentőségű ponttá lett az.”

Miani francia nyelvű, nagyon 
részletes, 1:444 444-es méretará-
nyú, aprólékosan kidolgozott, ten-
gernyi információt hordozó, gyö-
nyörű térképe – A Nílus-medence 
új térképe – 1858-ban, az expedí-
ciójának indulása előtti évben je-
lent meg. Térképén az ősi és mo-
dern városok, erődök, templomok, 

romok és karavánutak mellett a területen lakó törzsek neveit, számos vízrajzi 
elemet (források, vízesések, áramlások iránya, a Nílus régi medrei stb), ég-
hajlati megfigyelést (a trópusi esőzések északi határa, a márciustól augusz-
tusig tartó özönvízszerű esőzések zónája stb.) és egyéb természetrajzi meg-
figyelést (fosszilis növénymaradványok, kagylóhéj-maradványok, aranytar-
talmú homok, állatok és növények elterjedési területei, „elefántokkal benépe-
sült erdők” stb.) is feltüntetett. A térkép bal alsó sarkában a „Grand Lac 
d’Uniamesi”, azaz a Nagy Uniamési-tó látható, melyet akkoriban egy hatal-
mas tónak képzeltek, amely a Niger, a Nílus, a Zambézi és a Kongó forrása 

lehet. A sors furcsa fintora, hogy mikor a térkép készült, akkor Speke már 
felfedezte az elképzelt Uniamési-tó helyén található Viktória-tavat, de mivel 
az expedícióról még nem tért haza, nem tudott róla a nagyvilág. 

BaBinszki Edit

 James A. Grant, John Hanning Speke, Samuel White Baker és Sass 
Flóra 1863-ban Gondokoróban (Dél-Szudán), ahonnan Miani is indult  

a forrás feltérképezésére

A teljes Nílus-medence 
térképe (balra) és annak 

egy részlete az Egyenlítőnél 
kezdődő Uniamésivel, jobbra 

a Kilimandzsáróval (lent), 
valamint térképrészlet a Nílus 

torkolatáról és a középső 
szakaszáról (következő 

A Nílus-medence 1858-ban megjelent térképe – a sorozat elő-
ző részeiben megjelentekkel együtt – nagy felbontásban meg-
található a https://map.mbfsz.gov.hu/oldmaps.html címen.
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Elsőként a Curiosity rover két 
pontról vett talajmintájában ta-
lált szerves anyagokról számol-

tak be. A rover egy ősi tómederben, a 
Gale-kráter körülbelül 3-3,5 milliárd 
éves, finoman rétegzett agyagos jel-
legű üledékes kőzetében kutatta az 
élet építőköveinek számító szerves 
molekulákat, azonban a Mars felszí-
nét érő erős sugárzás ezeket lebontja, 
ezért a talajba fúrva vett mintákat a 
vizsgálathoz. Mivel a rover fúrója 
korábban meghibásodott, csak a hi-
ba áthidalása után kerülhetett sor er-
re a mintavételezésre. A marsjárónak 
azonban vissza is kellett gurulnia a 
kiszemelt helyszínekre, erre eddig 
nem volt példa. 

A Gale-kráterben volt egykori tó 
(lásd a nyitóképen ábrázolt fantázia-
rajzot) semleges vagy enyhén lúgos 
kémhatású lehetett, az üledékeket pe-
dig betorkolló vízfolyás szállította. A 
tómeder ideális terep az itt lerakódott 
üledékben felgyülemlő anyagok, 
így az esetleges korábbi biológiai 

ÉLET A MARSON?

ŐSI ANYAGOK  
A VÖRÖS BOLYGÓN

folyamatokban keletkezett szerves 
molekulák összegyűjtésére, koncent-
rálására. Ezért is választották a minta-
vételezés helyszínének. Az agyagos 
kőzetrétegbe két ponton fúrt bele a 
rover, s e két minta elemzése szolgáltat-
ta a most ismertetett bizonyítékokat. 

A mintákat a rover az e célra szol-
gáló kemencében fokozatosan felhe-
vítette 860 Celsius-fok forróra. A  he-
vítés hatására folyamatosan felszaba-
duló gázokat a tömegspektrométere 
elemezte, s ekkor leltek a tucatnyi tí-
pusú, legnagyobb valószínűséggel 
aromás és alifás szénvegyületek nyo-
maira. A hevítés különböző fázisai, 
eltérő hőmérsékletei más-más mole-
kulák felszabadulásával járnak, így 
lehet ezeket sorozatban végigvizs-
gálni. Az elemzésben a benzol, a to-
luol, az alkilbenzol, s valószínűleg a 
klórbenzol és naftalin jeleinek megfe-
leltethető csúcsok mutatkoztak meg a 
spektrométer méréseiben. Hasonlókat 
ugyan korábban is felfedezett már a 
rover, azonban a korábbi mintákban 

olyan elhanyagolható mennyiségben 
voltak csak jelen, hogy nem tartották 
kizártnak a szennyeződést. A mostani 
mintavételezés azonban jóval többet 
volt képes kimutatni, így egyértel-
műen kizárható bármi külső szennye-
ződés jelenléte. A tiofén jelenlétét 
közvetlenül is észlelte a mérésekben 
a spektrométer, mellette például 
metiltiofén, metán-etiol is jelentke-
zett. A kőzetminta általános összeté-
tele arra a kerogénre hasonlított, 
amit a Földön például az olajpalák-
ban találunk. A kerogén a Földön az 
átalakuló szerves anyagokból a kő-
olajjá, földgázzá válás folyamatának 
mellékterméke, s benne a szerves 
anyagok töredékei felismerhetők. 
A kerogének a bennük lévő kénnek 
köszönhetik az akár milliárd éves 
fennmaradásukat, így a Curiosity tu-
dományos csapata is úgy véli, a kén-
tartalom segíthette a 3,5 milliárd év 
túlélését a marsi sugárzási viszonyok 
közepette. A kén maga is lehet szerves 
eredetű, ám lehet a Gale-kráterben 

2018. június 7-én este a NASA sajtótájékoztatón ismertette a Marson, a Curiosity marsjáró mérései 
alapján született felfedezéseit. A hírekhez két tudományos közlemény társult, amelyek a Science 
folyóirat másnapi számában jelentek meg. A két téma ugyan egészen mást taglal, mégis összefüg-
genek: mindkettőben az élethez alkalmas feltételek, az esetleges élet nyomait kutató vizsgálatok 

helyességéről bizonyosodhatnak meg a bolygókutatók.
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talált volna bele, meglehetősen kicsi, 
így a kerogén valószínűleg magán a 
Marson keletkezhetett. 

No de vajon biológiai vagy geoló-
giai úton? Ezt egyelőre nem lehet 
megállapítani, csupán következtetni 
az ismereteink alapján. A geológiai 

keletkezéshez a marsi vulkanizmus 
kiindulási pontot jelenthetett, az 
alapanyagot pedig az ősi szén-dioxid 
szolgáltathatta.  A két mostani fú-
rásból eredő mintát összevetették a 
korábbi, más területen vett minták 
összetételével, s egyértelmű volt a 

egykor lezajlott hidrotermális folya-
matok eredménye is. A kénizotópok 
aránya inkább ez utóbbi folyamatra 
utal. Kerogéneket szenes kondrit 
meteoritokban is ki lehet mutatni, 
azonban annak az esélye, hogy a 
rover két fúrása is pont meteoritba 

Az elemzések során talált szerves molekulák legfontosabb alkotói a szén és a kén

A három marsi év folyamán készült metán-mérések egyértelmű évszakos változásokat mutatnak



mintákból a rover lézeres spektro-
métere végezte el a vizsgálatokat. 
A metán mérésével párhuzamosan 
számos környezeti körülményt is fel-
jegyzett a rover: légnyomás, hőmér-
séklet, a légkör átlátszósága, UV-su-
gárzás erőssége, relatív páratartalom. 
Ezek a marsi globális időjárási folya-
matokkal együtt olyan tényezők, 
amelyek a metán aktuális mennyisé-
gét is befolyásolják. A mért adatok 
alapján kiszámították, hogy mekko-
ra mennyiségben lehetne jelen a Mar-
son a metán az adott mérési időpon-
tokban, különböző eredetet feltéte-
lezve a gáznak. A számított lehetsé-
ges értéket minden egyedi esetben 
meghaladta a gáz mért változása és 
mennyisége, így ez egyúttal kizárta 
azt, hogy például a marsi szelek hoz-
zák a kráterbe a metánt, vagy a fel-
színre hulló por, mikrometeoritok, üs-
tökösökből eredő szerves anyagok len-
nének annak forrásai. Az időjárási fo-
lyamatok is az évszakos változékonyság 
mértékének csupán 15 százalékáért 
felelhetnek, így a nagy léptékű vál-
tozások oka másutt keresendő.

A metán mért mennyiségét korri-
gálták a Gale-kráter mikroklímájá-
nak és napszakos változásainak 
megfelelő adatokkal is, így egy 
olyan adatsort kaptak, ami általános 
érvényű a metán mennyiségét illető-
en. A metán aránya a marsi nyár vé-
gén a legmagasabb, a tavasz kezde-
tén és a tél elején a legalacsonyabb –
ezt részint magyarázhatja az is, ha a 
marsi talaj mélyebb rétegeiben fa-
gyott állapotban, például klatrátok 
formájában tárolt ősi eredetű metán 
szivárog. Azonban ez a folyamat se 

korábbi, nem az agyagos kőzetből 
származó mintákhoz képest az elté-
rés. A korábbiakban például tiofén 
egyáltalán nem volt kimutatható.

A kőzetvizsgálat alapján úgy vélik, 
hogy a hasonló szerves vegyületek je-
lenléte a Mars más, megfelelő geoló-
giai múltú területein is jelentős lehet, 
így a kedvező környezeti feltételek 
esetén rendelkezésre állhattak olyan 
szerves anyagok, amelyek az esetleges 
élet fenntartásához fontosak. Remé-
nyeink szerint a későbbi Mars-külde-
tések során lehetőség lesz a mostani-
nál jóval mélyebb kőzetrétegekből is 
mintát vételezni, s az ezekben még 
nagyobb mennyiségben és talán sér-
tetlenül fennmaradt szerves moleku-
lákat megvizsgálva az eredetre is 
pontosabb magyarázatot találni.

A bejelentés másik fele a marsi me-
tánra vonatkozik. A gáz jelenléte 
könnyen magyarázható geológiai 
folyamatokkal (például magmás 
eredetű kőzetek átalakulásával), 
azonban az sem kizárható, hogy bio-
lógiai eredetű. Az elmúlt másfél év-
tizedben sok alkalommal mutatták 
már ki a marsi metánt, mind földi 
megfigyelésekkel, mind a bolygó 
körül keringő szondák méréseivel, 
véletlenszerűen megjelenő nyomok-
ban. A Curiosity hosszú idejű műkö-
désének köszönhetően viszont most 
arra nyílt lehetőség, hogy jelentős 
időszakot, közel 3 marsi évet átfogó 
egységes mérések alapján, a metán 
mennyiségének jelentős évszakos 
változásait is felfedezzék. A rover a 
landolást követően hamarosan el-
kezdte a légköri metán mennyiségé-
nek rendszeres méréseit. A légköri 

ad kielégítő választ a teljes mennyi– 
ségi változásokra, viszont a klat– 
rátok jelenléte jelentősen hozzájárul-
hat a metán mennyiségéhez. 
Nyilvánvalóan lehet biológiai ma-
gyarázata is az évszakos változások-
nak, azonban jelenleg semmi olyan 
bizonyíték nem áll rendelkezésre, 
ami erre utalna, így egyelőre eléged-
jünk meg azzal, hogy működik egy 
évszakos ciklikusságot mutató me-
tánkibocsátó folyamat a Marson

 A felfedezések alapján tehát szó sincs 
arról, hogy múltbéli vagy jelenlegi 
életfolyamatok nyomait tárták volna 
fel, viszont az ezek esetleges megtalá-
lásához vezető úton jó módszerekkel 
haladunk. A későbbi marsi vizsgála-
tok, a közeljövőben a bolygóra indí-
tandó szondák, roverek feladatainak 
részletes meghatározásához sok segít-
séget ad a két kutatás eredménye. 
Ezért is óriási jelentőségű, hogy a leg-
frissebb (a felfedezések megjelenése-
kor alig néhány napos!) adatokat is be 
tudták dolgozni a nyilván több éves 
kutatómunkával elkészített tanulmá-
nyokba, mivel a következő küldetések 
tervezése, építése hosszas folyamat. 
Bármi módosítást, amit az új felfede-
zések indokolnak, csak gyors infor-
mációátadással lehet realizálni.

Landy-Gyebnár Mónika
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A Curiosity rover „szelfije”  
az egykori tómederben lerakódott 

réteges üledékes kőzetekkel
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INDOKLÁS SZÜKSÉGES
Számos módja van az ismeretterjesztésnek, és bár elsőre talán nem gondolunk 
rá, de az önálló ismeretszerzésre való hatékony ösztönzés is közéjük tartozik. A 
tehetséggondozást egyik kiemelt feladatának tartó Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat ezért hirdeti meg évről évre a Kalmár László Matematikaversenyt. 
Sorozatunkban a kiemelkedő eredményt elérő versenyzőkkel és tanáraikkal 

beszélgetünk a versenyzés örömeiről és a matematika szeretetéről. 

Móra Márton, a Fazekas Mihály Gimnázium diákja, a 
hetedikes évfolyam első helyezettje. – Miért jelentkeztél 
a versenyre?
– Mert szeretem a versenyeket, és különösen a matek-
versenyeket. Amúgy is szeretek matekozni. 
– Mit szeretsz benne? 
– Az a jó benne, hogy érdekes problémákra kereshetek 
megoldást a segítségével. És az is jó, hogy a kártyajátékok-
ban ki tudom számolni az egyes kombinációk valószínűsé-
gét. Ilyenkor kifejezetten örülök, hogy jól megy a matek.
– A versenyre való készületben hogyan tudott neked leg-
jobban segíteni a felkészítő tanárod? 
– A legfontosabb segítsége az volt, hogy pontosságra ta-
nított. Nem volt egyszerű, mert sokszor unalmasnak 
tűnt minden apróságot leírni egy megoldás kapcsán. De 
enélkül biztosan nem sikerült volna nyernem.
– Melyik volt a legnehezebb feladat számodra?
– Az első nap 5. feladata, ahol be kellett bizonyítani két 
négyszög területéről, hogy egyenlőek.
– Mik a kedvenc feladataid?
– Kedvenceim a kombinatorikai feladatok, de a geo-
metriát is szeretem.
– Más versenyekre is jársz? 
– Minden olyan matekversenyre igyekszem elmenni, 
ahol indokolni kell a jó megoldást. De a Zrínyi és Ken-
guru matekversenyen is voltam idén.

***

Fazakas Tünde, Márton felkészítő tanára. 
– Hogyan dolgozik a diákokkal a matekórákon?
– Igyekszünk partnerként tekinteni diákjainkra, a taní-
tást közös műhelymunkaként értelmezzük. Nem szé-
gyen az okosabbtól tanulni, szép és ötletes megoldásokat 
„gyűjtünk” a gyerekektől.
– Van olyan diákja, akinek az eredményére különösen 
büszke?
– Szerencsés vagyok, hogy mindig a Fazekasban taníthat-
tam. Rengeteg tehetséges gyerekkel találkoztam, akik na-
gyon sok eredményt értek el. Valamennyi tanítványomra 
szeretettel gondolok, azokra is, akik nem értek el kiemelke-
dő sikereket. A legkedvesebbek mindig azok, akiket aktuá-
lisan tanítok, idén egy hetedikes és egy kilencedikes tagoza-
tos osztályom volt. Nagy örömmel foglalkozom mindkét 
társasággal: okosak, tehetségesek és kedvesek, jó velük lenni.
– Hogyan motiválja őket a versenyzésre?
– Nem kell motiválni őket, maguktól jelentkeznek. Sze-
rencsére nagyon sok a tehetséges gyerek, egymással állan-
dóan vetékednek, számukra a verseny jó játék. Fontosabb-
nak tartom, hogy állandóan fenn kell tartani érdeklődésü-
ket, a problémákat jó időben kell kitűzni a csoportnak, 
meglepő és változatos szituációk elé kell állítani őket. Nem 
a verseny a cél, hanem a gondolkozás, a közös munka. 
– Hogyan tud segíteni a diákjainak, hogy alaposan fel 
tudjanak készülni a versenyekre?
– Már hetedikes korukban, mikor bekerülnek a gimnázi-
umba, a diákokat arra tanítjuk meg, hogy minden kijelen-
tésüknek súlya van. Figyeljék meg a dolgokat, kísérletez-
zenek, fogalmazzanak meg állításokat, és mindig próbál-
ják bizonyítani azokat. Egy jó feladatnak szinte soha nincs 
vége: tovább lehet gondolni, új kérdéseket lehet feltenni. A 
gyerekeket meg kell tanítani a gondolataik rögzítésére, a 
szabatos indoklásra. Szép ötleteket, ügyes megoldásokat 
tanulnak egymástól is. A versenyfelkészítés része az is, 
hogy ezeket a sikerorientált gyerekeket megtanítsuk az 
eredmények és a kudarcok feldolgozására, elviselésére.
– Milyen tapasztalata volt az idei versenyről?
– Mivel öt tanítványom is részt vett a hetedikesek döntőjén, 
ezért inkább az ő véleményüket idézem. Szerintük nagyon jó 
példák voltak, érdekesnek találták őket. Voltak nehéz felada-
tok, de szerencsére volt köztük könnyű is, meg olyan is, amit 
nemrég tanultak. Nagya értékelték, hogy az egyik feladatra 
különösen szép megoldást hallottak a versenybizottságtól.

Tegzes Mária

A P QRS négyzetből a sarkainál levágtuk a P AH, QCB, RED, SGF egyen-
lő szárú háromszögeket az ábra szerint, így egy nyolcszöget kaptunk. Bi-

zonyítsd be, hogy az ACEG és a BDF H négyszög területe egyenlő. 
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a Mindig is érdekelte a fizika, gyerekkori kíváncsisága sokszor sar-
kallta a különféle műszaki eszközök szétszerelésére, hogy megis-
merje azok működési mechanizmusát. Sikerélményei hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az Ungvári Egyetem fizika szakára jelentkezzen. 
Később a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett doktori fokoza-
tot, jelenleg pedig a MTA Wigner Kutatóintézet Szilárdtestfizikai 
Központjában végez kutatásokat. Lapunk e heti számában 

Veres Miklóssal beszélgettünk.

A német neuro-biológiai kutatócso-
port a külső tényezők, például a halak 
közötti interakcióknak az idegsejtek 
fejlődésére kifejtett hatásait vizsgálja, 
míg az angol csoport a DNS-transz-
kripciót tanulmányozza a sejtmagok-
ban. A legújabb eredmények szerint 
például az apától és az anyától szárma-
zó gének kettőzése külön helyeken zaj-
lik le a sejtmagban. 

Ezek mind roppant lényeges informá-
ciók lehetnek a későbbiekben a genetikai 
betegségek kimutatásánál és megelőzé-
sénél, valamint az idegrendszeri beteg-
ségek (például Parkinson-kór, epilep-
szia) kezelésénél. Utóbbihoz kapcsoló-
dik a projekt másik része, melynek cél-
ja az emberek gyógyítására ténylegesen 
használható új diagnosztikai és terápi-
ás módszerek kifejlesztése. 
A kezelés egyik módja a lé-
zeres stimuláció lenne.
– A fizikával kapcsolatos 
kutatások érintenek-e más 
tudományterületeket?
– Az orvostudományon kí-
vül kutatásaink főként a 
mérnöki területekhez kö-
tődnek. Jelenleg egy, a meg-
újuló energiák kutatásával 
kapcsolatos projektben is 
részt veszünk, amelyben léze-
res energiatovábbítással foglal-
kozunk. Ennek lényege olyan 
technológiák kifejlesztése, 
melyek révén optikai eljárá-
sokkal lehet nagy távolságra 

energiát eljuttatni, például drónokat 
tölteni a levegőben vagy optikai kábel-
lel (szikraveszély nélkül) áramot külde-
ni robbanásveszélyes környezetekbe 
vagy bányákba. Emellett van olyan 
kutatásunk is, melyben a vércukor-
szint mérést próbáljuk megvalósítani 
anélkül, hogy szúrást ejtenénk a bőr 
felületén.
– Az utóbbi években mi volt a legna-
gyobb eredménye?
– 2000-ben, amikor ide kerültem, be-
kapcsolódtam az amorf szenek kutatá-
sába. Ezeket az anyagokat rengeteg te-
rületen hasznosíthatják. Képezhetnek 
védőbevonatot, funkcionálhatnak op-
tikai ablakként, de ilyenek védik a me-
revlemezek felületét is a különböző sé-
rülésektől. Mi főként a gyémántszerű 

– Jelenleg milyen kutatásokat folytat 
a Wigner Kutatóközpontban?
– Csoportunknak két fő kutatási terü-
lete van. Az egyik az optikai, a rezgési 
és a lézerspektroszkópiát tanulmá-
nyozza, a másik pedig a szénalapú 
anyagok előállítását és módosítását 
vizsgálja. A spektroszkópiai területen 
több projekten is dolgozunk, melyek 
főként hazai és nemzetközi pályáza-
tokhoz kapcsolódnak, és bízunk ab-
ban, hogy a kutatások során nyert 
eredmények hasznosíthatóvá válnak 
valamelyik tudományterületen. Jelen-
leg részt veszünk egy Európai Uniós 
projektben, melynek célja egy olyan 
módszer kifejlesztése, amivel nyomon 
követhetővé válnak a sejtmagban zajló 
folyamatok. Ez egy nagy pályázat an-
gol, német és magyar résztvevőkkel. 
– Röviden bemutatná az Uniós pro-
jektet, amelyben részt vesznek?
– DNS-szakaszokat jelölünk meg na-
gyon apró jelölőmolekulákkal, melyek 
összesen három atomból állnak és a 
Raman-spektroszkópia segítségével 
ezek könnyen detektálhatók. Mi ehhez 
egy speciális berendezést építünk, mely-
nek működése a Raman-spektroszkópia 
egyik változatán, az indukált Raman-
szóráson alapul. A cél, hogy bejuttassuk 
ezeket a DNS-szekvenciákat a sejt-
magba, majd a műszer segítségével 
nyomon kövessük a DNS-szakaszok 
változásait. Többek között figyeljük 
a sejtosztódást, így próbálunk kö-
vetkeztetni az embrió fejlődésére. 

Interferometriai laboratórium a Wigner Kutatóközpontban 
(FORRÁS: VERES MIKLÓS)
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kötődik az adott projekthez, majd visz-
szatérek a feladathoz. Megesik, hogy 
hetekig nem jutunk előbbre egy 
probléma megoldásában, és elbizony-
talanodunk, de amikor ismét jó ada-
tokat kapunk, tovább hajt minket a 
lelkesedés. Amíg van ötletünk a 
megoldásokra, márpedig abból nem 
szenvedünk hiányt, addig az „ele-
gem van belőle” kijelentések múló 
szeszélynek tudhatók be.
– A munkája tekinthető egyben a 
hobbijának is? 
– Igen. Attól, hogy munkaidő után 
kilépek az intézet kapuján, a szak-
mának még nincs vége. Mindig jár 
valamin az agyam. Előfordul, hogy 
teljesen mást csinálok, amikor eszem-
be jut egy új, világmegváltó ötlet, 
mely a munkámhoz kötődik. Az 
analitikus gondolkodás, a problé-
mamegoldás nemcsak az intézetben, 
hanem otthon, a mindennapokban is 
megjelenik.
– De ugye nem dolgozik éjjel-nappal?
– Családos emberként a szabadidő-
met a három gyerekemmel töltöm, 
akik maguk is kezdenek érdeklődni 
a fizika iránt. Nagyon szeretek ol-
vasni, de sajnos olyan sok teendőm 
van, hogy erre kevés időm marad. 
– Egy fizikus tényleg más szemmel 
nézi a világot? 
– Analitikusan szemlélem az életet. 
Mindig vonok le következtetéseket. 
Ilyen például, amikor reggelente az 
autópálya bevezető szakaszán ara-
szolva próbálom meghatározni, me-
lyik sávban tudnék gyorsabban ha-
ladni. Folyamatosan kísérletezek és a 
tapasztalataimból táplálkozom. 

Kondor BoglárKa

lógiák közé, mert a fúziós reaktorok 
alapanyaga a hidrogén és nem növeli 
az üvegházhatású gázok mennyiségét.
– Vizsgálataiknak és fejlesztése-
iknek eredményei hogyan jelennek 
meg a mindennapi életben?
– A szuperkondenzátorokat például 
Forma-1-es autókban, villamosok-
ban, vonatokban, szélerőművekben 
alkalmazzák. A korábban említett 
géntechnológiai kutatások pedig re-
mélhetőleg megjelennek majd az or-
vostudományban.
– Hogyan működik egy szuperkon-
denzátor?
– Ez a szerkezet egy akkumulátor-
hoz hasonlít, ugyanakkor nagyon 
gyorsan feltölthető és ugyanilyen 
gyorsan ki is nyerhető belőle az ener-
gia. Tekintsük példának a villamost! 
Fékezésnél a mozgási energia egy ré-
szét eltárolja, majd felhasználja a kö-
vetkező gyorsításhoz, így a járműnek 
kevesebb energiát kell felvennie a há-
lózatból, így csökken a fogyasztás. 
– Mi minden motiválja Önt az 
újabb és újabb kutatásokra?
– Egyrészt a kíváncsiság, másrészt a 
korábban elért eredmények és az al-
kotási vágy ösztönöz újabb kutatá-
sokra. A kísérleteknél a siker és a si-
kertelenség folyamatosan váltako-
zik. Ha valami nem sikerül, tovább 
próbálkozunk újra és újra, míg el 
nem érjük azokat az eredményeket, 
melyek előrébb visznek minket.
– Adódott olyan pillanat, mikor 
számos kudarc után úgy gondolta, 
mindezt nem folytatja tovább?
– Előfordulnak ilyen pillanatok, de csak 
átmenetiek. Ilyenkor pihenek egy kicsit, 
csinálok valami mást, ami éppen nem 

amorf szenet tanulmányoztuk, mely 
egy nagyon kemény, kis súrlódással 
rendelkező, optikailag átlátszó, kémia-
ilag semleges anyag, tehát ideális védő-
rétegként funkcionálhat. Ilyen védőré-
teget fejlesztettünk az érszűkület gyó-
gyításában használt sztentekre.
– Hogyan működik ez az eljárás?
– A véredényeken keresztül egy katéter 
végén található ballonra rögzített hen-
geres fémhálót (sztentet) juttatnak az ér-
szűkület helyére. Ezután a ballont fel-
pumpálják, így a háló kitágul. A bal-
lont később leeresztik, a sztent vi-
szont ott marad, megtámasztja az 
érfalat, megszüntetve a szűkületet és 
biztosítva a rendes vérkeringést. 
Ugyanakkor a fémhálót célszerű va-
lamilyen biokompatibilis anyaggal be-
vonni, hogy a véráram ne mosson ki ká-
ros ionokat abból. Ez volt a mi felada-
tunk. A bevonat kifejlesztése során a 
legnagyobb gondot a felfújás során je-
lentkező deformáció kezelése okozta, 
végül azonban sikerült áthidalni az 
akadályokat. Később speciális gyé-
mánt nanoszemcsékkel kezdtünk 
foglalkozni, melyek kvantumbit-
forrásként az informatikában alkal-
mazhatók, vagy jelölőanyagként a 
gyógyászatban is, ahol a luminesz-
cenciájuk révén kimutathatók a szö-
vetekben, így azonosíthatják a rákos 
sejteket. Újabban aranyszemcséken 
alapuló szenzorokkal is foglalkozunk.
– Ez nem túl költséges?
– Nem, hiszen arany nanoszemcsékről 
van szó. Egy fél gramm arany más-
fél-két évre is elég a kutatásainkhoz. 
– Két évvel ezelőtt a szuperkon-
denzátorok működését is bemutatta. 
Mesélne erről?
– Ez egy, a NATO Science for Peace 
program által finanszírozott kutatás 
keretében történt. Célunk a nagy 
kapacitású energiatároló eszközök 
fejlesztése volt. A munkatársaimmal 
együtt kifejlesztettünk egy olyan 
adalékanyagot, mely a tízszeresére 
növelte egy szénkorom alapú szu-
perkondenzátor kapacitását. 
– Vannak más technikák is, amelyek 
a fenntarthatóságot és az energiata-
karékosságot szolgálják?

A szuperkondenzátoron kívül a ku-
tatóközpont egyik társintézetében 
foglalkoznak magfúzióval, amely a 
jövő ígéretes alternatív energiaforrása. 
Azért tartozik a fenntartható techno-

Stimulált Raman-szórásra alkalmas lézeres pásztázó mikroszkóp  
biológiai minták vizsgálatához  (FORRÁS: VERES MIKLÓS)
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2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa

Megoldás: Legkevesebb: 9, legtöbb: 13
 

(A legkevesebb értéket az eredeti ábrán is látható kockák száma 
adja, míg a legtöbbet a takarásba beilleszthetők.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: JÓ NYARALÁST

(A leírt betűkhöz képest az ábécében eggyel előrébb álló betűket 
olvassuk össze.)

 
3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: 

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 – Mikó Laura Hanna  feladványa

Melyik ábra folytatja a sort?

Alkosson 3-3 ábrából álló csoportokat a képekből úgy,  
hogy mindegyik csoport elemeit egyetlen szó kapcsolja össze!  

Mi lesz ez a három, egymáshoz is kapcsolódó szó? Melyik elem folytatja a sorozatot?

3. fejtörő – Fodor Ágnes feladványa
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Mert ez műanyag!

Műanyagot – pontosabban PVC-t – először 
1838-ban állítottak elő laboratóriumi körül-
mények között, az ipari termelés azonban csak 
100 év elteltével indult meg. Az 1970-es évek 
magyar tévé-reklámjának visszatérő szlogenje 
– „Mert ez műanyag!” – a műanyag ablakok 
előnyeire hívta fel a vásárlók figyelmét. Ebben 
az időszakban indult hazánkban a műanyag-
alapanyaggyártás felfutása, a termelési meny-
nyiség napjainkra több, mint 33-szorosára bő-
vült. A világ műanyagtermelése is hasonló 
mértékben emelkedett ezen idő alatt, az 
OECD adatai szerint 2016-ban meghaladta a 
400 millió tonnát. A különböző műanyagok 
olyan speciális tulajdonságokkal rendelkez-
nek, melyek lehetővé teszik felhasználásukat a 
különböző szektorokban a csomagolástól el-
kezdve az autóiparon, elektronikai gépgyártá-
son, textiliparon át az építőiparig. 

A műanyagoknak már a gyártása is felvet 
környezetvédelmi problémákat, hiszen a ha-
gyományos műanyagtermelés nagyon ener-
giaintenzív folyamat, és a világon évente 
400 millió tonna üvegházhatású gáz termelő-
déséhez vezet. A hozzá felhasznált fosszilis 
energia az összes felhasználás 4 százalékát teszi 
ki. A nagyobb környezetvédelmi kockázatot 
azonban a világszerte keletkező műanyag hul-
ladék óriási mennyisége jelenti. A műanyagok-
ban a szénhidrogén-molekulák stabil kötésben 
vannak, azonban égetés hatására üvegházhatású gázokká 
alakulnak. A rosszul kezelt műanyag rendkívül környe-
zetszennyező. Az óceánok műanyagszennyezésének el-
burjánzása veszélyezteti az ökoszisztémát, a parti környe-
zetet, az idegenforgalmat, a halászatot.   Az ilyen károk 
évi 13 milliárd dollárra becsülhetők a világon. A halak által 
meg evett, ezáltal a táplálékláncba került műanyag közvet-
lenül is veszélyezteti az emberi egészséget. A közigazgatá-
si és jogi szervezetek, a gyártó- és feldolgozóipar mellett a 
kutatóhelyeknek is kiemelten kell foglalkozniuk a mű-
anyagokkal kapcsolatos környezetvédelmi problémákkal: 
környezetbarát feldolgozás-technológiák kifejlesztésével, 
biológiailag kompatibilis és biológiailag lebontható poli-
merek előállításával és a műanyagok újrahasznosításával. 
A fejlődés ellenére a műanyagok szelektív piaca kicsi és sé-
rülékeny, mert a gyűjtés az emberiség nagy része számára 
még nem szervezett, a veszélyes adalékanyagok, a más 

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

anyagokkal való szennyezettség, illetve a biológiailag le-
bonthatók keveredése egyéb műanyagokkal nehezítik az 
újrafeldolgozást, a hőre keményedő műanyagok gyűjtési 
és feldolgozási lehetőségei korlátozottak, valamint verseny 
van az újrahasznosítás és energianyerés hívei között. 

A világ legnagyobb műanyaghulladék-termelője Kína, 
a hulladék 28 százaléka itt keletkezik, míg további 17 szá-
zaléka Ázsia többi országában. Európa a műanyag hulla-
dék 18, Észak-Amerika 19 százalékát termeli meg.

Az Európai Unióban a keletkezett teljes hulladékmennyi-
ségnek 93, a keletkezett műanyag hulladéknak 76 százalékát 
kezelik, vagyis hasznosítják újra, vagy nyernek belőle vissza 
energiát. Magyarországon a teljes hulladéknak 82, a mű-
anyag hulladéknak 56 százaléka kezelt valamilyen módon. 
Az egy főre jutó kezelt hulladékmennyiségnek hazánkban 
1 százaléka műanyag, míg az uniós átlag 0,6 százalék.

Jávorszkyné nagy anikó

Az újrahasznosított és az energianyeréssel feldolgozott műanyag aránya, 2014 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Új felfedezés a hólyagban

Megdőlt az a tudományos állás-
pont, miszerint az egészséges 

nők vizelete steril. Egy új kutatás fel-
fedezte, hogy a női húgyhólyagnak 
éppúgy van mikrobiótája, mint a hü-
velynek. A Nature Communications-
ben megjelent tanulmány szerzői 
bíznak abban, hogy eredményük 
jobb diagnosztikumok kifejlesztésé-
hez vezet.

Alan J. Wolfe mikrobiológus és 
munkatársai 2012-ben közölték 
azt a mérföldkőnek számító ta-
nulmányt, ami – megcáfolva a 
korábban tudományos körökben 
általánosan elfogadott nézetet – 
kimutatta, hogy az egészséges női 
húgyhólyag nem steril. Ennek az 
eredménynek a nyomán újra kell 
értékelni mindent, amit a húgy-
hólyagról, betegségeiről és keze-
lésükről tudunk – nyilatkozta a 
Chicago-i Loyola Egyetem (USA) 
kutatója, és mostani munkájuk 
épp ezt a feladatot segíti további 
információval, tette hozzá.

A hólyag és hüvely mikrobiótájában 
közös, hogy megtalálható benne a 
patogén Escherichia coli és Streptococcus 
anginosus baktérium, és a jótékony 
Lactobacillus iners és Lactobacillus  crispatus 
baktérium. Azok a jótékony baktériu-
mok, melyek a hólyagban és a hüvely-
ben is megtalálhatók, védelmet biztosít-
hatnak a húgyúti fertőzések ellen.

Orrszarvú 2.0

Múlt tavasszal Szudánban elhunyt 
az utolsó hím északi szélesszájú 

orrszarvú, ezzel az alfaj megmenté-
sén fáradozó biológusok joggal hihet-
ték, hogy elbuktak, az alfaj végérvénye-
sen ki fog halni az utolsó nőstény halálá-
nak pillanatában. „Azt hittük, ennyi volt, 
a történet itt véget ért” – emlékszik vissza 
Thomas Hildebrandt, a Leibniz Intézet és 
a Berlini Szabad Egyetem biológusa.

Pedig a történet még korántsem ért 
véget – inkább csak most kezdődik. 
Hildebrandt és kollégái a Nature-ben 
megjelent tanulmányukban számol-
tak be arról, hogy sikerült az északi 
szélesszájú orrszarvútól vett sejtmin-
ták segítségével, laboratóriumi körül-
mények között embriókat előállítani. 
Ez lehet az elő lépés a gyakorlatilag 
kihalt faj feltámasztása felé.

A történethez hozzátartozik, hogy 
az embriók nem tekinthetők fajtiszta 
északi orrszarvúnak, hiszen az észa-
ki alfaj utolsó hímjei egyikétől vett, 
lefagyasztott spermiummal egy déli 
szélesszájú orrszarvútól származó 

végső cél a fajtiszta északi szélesszájú 
orrszarvú újraélesztése. Ehhez azon-
ban az „éles” kísérletek előtt, ki kell 
dolgozni a működőképes módszert.

Ha a hibrid embriókat sikeresen beül-
tetik a pótmamák méhébe, és ezekből 
életképes kis orrszarvúk születnek, ak-
kor fogják kérvényezni a kenyai ható-
ságoknál, hogy petesejteket gyűjthes-
senek a két megmaradt nőstény, északi 

Az új tanulmányban a ku-
tatók 77 nőtől katéter segít-
ségével vizeletet gyűjtöttek, 
majd szekvenálták a benne 
talált 149 baktériumtörzset. A 
hólyagból és a hüvelyből szár-
mazó mikrobióták hasonlóak 
voltak egymáshoz (mind a 
kórokozók, mind a hasz-
nos baktériumok), azonban 
mindkettő jelentősen külön-
bözött az emésztőrendszer-
ben található mikrobiótától. 

A hólyagból a hüvelybe 
a vizelet útján eljuthatnak 
a baktériumok, így győz-
ve le a hólyag és a hüvely 
közötti távolságot, azonos 
mikrobiotát hozva létre a 
két szervben. Ám a kutatók számá-
ra rejtély, hogyan kerül a hüvelyből 
származó baktérium a hólyagba, 
különösen azért, mert a legtöbb 
baktérium, melyet a kutatás során 
megvizsgáltak, nem rendelkezik 
sem csillókkal, sem ostorral vagy 
szőröcskékkel, melyek lehetővé ten-
nék mozgását.

petesejtet termékenyítettek meg. Az 
így létrejött embriókat a kutatás egy 
későbbi szakaszában majd déli orr-
szarvú pótmamák méhébe ültethetik.

Összesen négy hímtől rendelkeznek 
a kutatók lefagyasztott ivarsejtekkel. 
Az egyik mintát felhasználva két déli 
nősténytől származó petesejtek segít-
ségével összesen négy hibrid embriót 
sikerült előállítani. Természetesen a 

A női vizeletrendszer kidneys - vesék,  
urethers - húgyvezeték, bladder - húgyhólyag, 

urethra - húgycső (FORRÁS: WWW.MAYOCLINIC.ORG)
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Több mint 60 éve azt tanítják az 
orvosi egyetemeken, hogy az egész-
séges nők vizelete steril, és a húgy-
hólyagban csak fertőzés esetén ta-
lálhatók baktériumok. A jelenlegi 
kutatás megtörte ezt az orvosi alap-
elvet. Ez a bepillantás „megváltoztat-
hatja a női kismedencei baktériumokkal 
kapcsolatos nézeteinket úgy, hogy továb-
bi kutatást tesz lehetővé, valamint új 
diagnosztikai és kezelési lehetőségeket 
biztosít a húgyúti fertőzések, sürgető 
vizeletinkontinencia és egyéb kapcsoló-
dó húgyúti betegségek esetén” - írják a 
tanulmány szerzői. Az új eredményt 
több tudományág együttműködé-
sével érték el. Együtt dolgoztak a 
mikrobiológia, az uroginekológia és 
a bioinformatika szakemberei.

A kutatás, a Loyola University Chi-
cago és a Wellcome Sanger Institute 
közötti együttműködés, egy klinikai 
mikrobiológiai laboratóriumot és 
több tudományos és orvosi területet 
foglal magában beleértve a mikro-
biológiát, az uroginekológiát és a 
bioinformatikát.

(Loyola University Health System)

rendelkeznek személyiséggel. Az idő 
előrehaladtával szilárd különbségeket 
figyelhetünk meg az egyedek között” –  
magyarázta Bubac, a tanulmány ve-
zető szerzője.

Bubac  azt is megvizsgálta, hogy a 
szaporodásban elért siker hogyan függ 
össze azzal, hogy az anyaállat bátran 
vagy visszahúzódóan viselkedik-e.

A kúpos fóka 16-18 napig gon-
dozza kicsinyét, így az anyaállatnak 
rendkívül kis idő áll rendelkezésére, 
hogy a kölykét a lehető legjobban 
felhizlalja. Ebben az időben a köly-
kök megháromszorozzák testsú-
lyukat. Az utódok – elválasztáskor 
nyomott – súlya alapján jól megjó-
solható a reprodukció sikere, hiszen 
ez jelzi a kölykök túlélési esélyeit.

„Átlagosan azt tapasztaltuk, hogy a 
bátrabb nőstények kölykei elválasztás-
kor 2 kilogrammal nehezebbek, mint a 
visszahúzódóbb nőstények kicsinyei, ez-
zel nő az esélyük arra, hogy életük első 
évét túléljék” – mondta Bubac.

Az eredmény felvet néhány 
érdekes biológiai kérdést, 
tette hozzá Coltman biológia 
professzor: „Ez a kutatás azt 
mutatja, hogy azok a fiatal kú-
pos fóka anyák, melyek bátrak, 
nagyobb kölykökkel rendel-
keznek az elválasztás idején, 
mint visszahúzódó társaik. Az 
idősebb kúpos fókák általában 
szintén bátrabbak. Ha a bát-
rabb állatok kölykei nagyobbak 
és tovább élnek, akkor vajon 
miért létezik visszahúzódó vi-
selkedés?”

(University of Alberta)

szélesszájú orrszarvútól, az anya-lánya 
pár Najintól és Fatutól. A kenyaiak – 
érthető módon – a széltől is óvják őket, 
így nehezen járulnak hozzá a petesejt-
vételhez szükséges beavatkozáshoz.

A kutatócsoport mindenesetre bi-
zakodó, azt remélik, hogy az első 
fajtiszta északi szélesszájú orrszarvú 
három éven belül világra jöhet. Persze 
ezzel még nem lesz megoldva semmi, 
hiszen a négy hím és két nőstény biz-
tosította génkészlet olyan korlátozott, 
hogy az ő szaporításuk óhatatlanul 
is súlyos beltenyészetet fog eredmé-
nyezni – annak minden hátulütőjével 
együtt. Az emiatt feldúsuló genetikai 
defektusok könnyen a feltámasztott 
alfaj újbóli kihalását eredményezhetik. 

Ezt megelőzendő, a San Diegó-i Állat-
kert kutatói egy alternatív megoldáson 
is dolgoznak. Ők az állatkert sejtbank-
jában tárolt, tizenkét (tehát kissé vál-
tozatosabb génkészletet jelentő) északi 
orrszarvútól származó bőrsejtekből 
igyekeznek indukált pluripotens őssejte-
ket létrehozni. Ezen „visszaprogramo-
zott” őssejtekből elméletileg bármilyen 
sejttípus, tehát hím és női ivarsejtek is 
létrehozhatók. Az a közeljövőben dől 
csak el, hogy ezek az erőfeszítések végül 
életképes populációt eredményeznek-e.

Kovács MárK

Szilárd személyiséggel 
rendelkeznek  

a nőstény fókák

Egy kutatócsoport kilenc éven át 
figyelte meg egy kúposfóka-

kolónia nőstényeinek viselkedését a 
merészségük tekintetében. Az ered-
mények azt mutatják, hogy az 
egyedek személyisége nem válto-
zik, és ez a kicsinyük túlélési esélyét 
is befolyásolja.

Az Albertai Egyetem (Kanada) bi-
ológusai megfigyelték, hogy a 
nőstény fókák bizonyos szemé-
ly iség jegye az évek folyamán 
semmilyen élethelyzetben nem 
változik. Merészség tekintetében a 
fókaegyedek változatlanok marad-
nak. A most kiviruló új tudomány-
területen, mely az állatok személyi-
ségét kutatja, ez az első olyan tanul-
mány, mely vadon élő tengeri em-
lősöknél a merészséget vizsgálta. Az 
állatok személyisége több ökológiai 
folyamattal is kölcsönhatásban van; 
például, hogy hogyan érintkeznek 
az adott faj egyedei másik fajokkal, 
vagy hogyan válaszolnak a változó 
környezeti tényezőkre.

A kutatók a kanadai Sable Island 
területén élő nőstény fókákat tanul-
mányozták. A sziget a világ legna-
gyobb kúposfóka-kolóniájának ad 
otthont. Christi Bubac biológus és a 
Fisheries and Oceans Canada dolgozói 
kilenc éven keresztül mérték, hogy a 
nőstény fókák mennyire bátor, me-
rész vagy visszahúzódó választ ad-
nak, amikor utódaikat támadás éri.

„Azt láttuk, hogy a szaporodási idő-
szak alatt a nőstény fókák hajlamosak 
az állandó, szilárd viselkedésre, nem 
csak az évek viszonylatában, de egy 
év laktációs periódusán belül is. Ez jó 
például szolgál arra, hogy az állatok 

Christi Bubac kúpos fókákat tanulmányozott  
Sable Islandon. A sziget a világ legnagyobb,  

400 000 egyedből álló kúposfóka-kolóniájának 
nyújt otthont minden évben a szaporodási 

időszakban. (FORRÁS: CHRISTI BUBAC)
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Mégis csak üstökös lehet 
az Oumuamua?

A tavaly októberben felfedezett 
csillagközi látogató kapcsán 

most megjelent, nemzetközi kutató-
csoport által készített tanulmány azt 
részletezi, hogy az égitest valószínű-
leg üstökös, és nem aszteroida lehet.

A következtetést arra alapozták, 
hogy az Oumuamua olyan pálya-
eltérést produkált, ami a gravitá-
ciós hatáson felül jelentkezett, így 
valami extra hajtóerő húzódhat 
meg a háttérben. Hasonló visel-
kedést az üstökösök mutatnak, 
amikor a belőlük kiáramló gázok 

és por hatására kissé eltér a pályá-
juk a pusztán gravitációs hatások 
keltette mozgástól.

A Hubble-űrtávcső és két nagy 
földi távcső megfigyelései alapján a 
felfedezéstől egészen 2018. január-
jáig kapott adatok, vagyis összesen 
a pálya 203 pontjáról készült pontos 
mérés eredményezte az elméletet. 
Az eltérés egyértelmű trendként 
mutatkozott meg: az ismeretlen 
erő pontosan a Nappal ellenté-
tes irányba tolta kissé az égitestet. 
Mivel a legkézenfekvőbbnek az tűnt, 
hogy mégis csak üstökösszerű akti-
vitás okozhatta az eltérést, kiszámí-
tották, hogy milyen anyagkibocsátás 

hozhatta létre a kapott eltéréseket, 
és végigelemezték még az összes to-
vábbi szóba jöhető hatást is, de egyik 
sem állta meg a helyét.

Az égitest üstökösszerű elmozdu-
lásához, vagy a „hagyományosnál” 
nagyobb méretű porszemcsék szük-
ségesek, vagy igen alacsony por-jég 
kibocsátási arány, illetve az égitest 
felszínén a csillagközi térben meg-
tett hosszú út során kialakult kéreg, 
vastagabb külső burok, ami nehezíti 
a porkibocsátást. Ez utóbbit sejtetik 
a spektrográfiai adatok is, amelyeket 
a mostani kutatástól eltérő vizsgála-
tok eredményeztek.

(Nature)

A hallgatózás  
hasznos lehet

A z állatok is kommunikálnak, ha 
nem is pont úgy ahogyan mi. 

Kommunikációs jelek lehetnek vizuáli-
sak, de lehetnek szagok vagy hangok is, 
amelyek identitásról, helyről, belső álla-
potról, szándékról küldenek üzenetet. 
Bizonyos helyzetekben egymás azono-
sítása elengedhetetlenül fontos -- egy 
másik fajhoz tartozó egyednek udva-
rolni nyilvánvalóan nem kifizetődő. A 
jelek tehát legtöbbször fajspecifikusak. 

A Liverpool és a York Egyetem ku-
tatói a kenyai Masai Mara Nemzeti 
Park állatközösségét vizsgálták, ahol 

zavarbaejtően sokféle legelő 
faj vészjelei hallhatók egy 
ragadozókban gazdag terü-
leten. Egy ilyen közösségben 
szelektív előnyt jelenthet, 
ha valaki a közösség többi 
tagjainak vészjeleit adekvát 
módon használja. De vajon 
követik-e ezt az elképzelést a 
helyi állatok? A kutatók en-
nek kiderítésére az öt fő ra-
gadozó életnagyságú képe-
inek kivetítésével váltották 
ki a 12 leggyakoribb növényevő faj 
vészhangjait. A rögzített hangokkal 
ezt követően mintegy 2500 hang-
visszajátszásos tesztben vizsgálták 
az egyes fajok reakcióit a saját és az 
eltérő fajok vészjeleire. 

Az eredmények szerint a „kereszt 
reakció” azon fajok vészjeleire a legerő-
sebb, amelyekkel  közös ragadozójuk 

ÉT-ETOLÓGIA

van. Sok fajnál akusztikailag feltű-
nően hasonló a vészjel, és reagálnak 
is egymás jeleire, függetlenül attól, 
hogy van-e közös ragadozójuk. A 
kutatók szerint a szavannán működő 
vészjelő hálózat kialakulásában így a 
tanulás mellett többszörös szelekciós 
erők hathatnak.

BilKó ágnes
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Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

A hazai zoológia nagy egyénisége volt Kaszab Zoltán (1915–1986). 
A világhírű rovarász például Mongóliában hat egyszemélyes expedíciót 
vezetett, gyűjtőútjának eredménye a mintegy félmillió hazaküldött (nem 
csak rovarokból álló) egyed. Főként két bogárcsaláddal: a gyászbogárfé-
lék és a hólyaghúzófélék taxonómiájával és állatföldrajzával foglalkozott: 
velük kapcsolatban a világ első számú tudósának számított. Noha ma 
már nem mind érvényes tudományos név, de legalább 500, különböző 
rendszertani fokozatú taxont neveztek el róla. Közülük hármat rejtettünk 
el játékunkban: az egyik az ugróvillások (Collembola) szelvényezetlen pot-
rohú alrendjébe tartozó csoport (vízszintes 1.), mely még a főcsoport latin 
nevénél is dallamosabb. A talányos hangzású szivárvány-fémfürkészek 
egy neme (vízszintes 18.) szintén Kaszab László nevét rejti, akárcsak a 
páncélosatkák egy csoportja (függőleges 35.). Jó rejtvénybogarászást! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. 
A múlt heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve 
született magyar orvos nevét adják meg. A név megfejtői között 
az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Az ugróvillások egyik csoportja. 10. Látszerész. 
11. Járom. 12. Cselekedj végre! 13. Bakfark Bálint muzsikája. 15. ... mail; 
légiposta. 16. Máramarosszigetnél torkollik a Tiszába. 18. A szivárvány-
fémfürkészek egy neme. 20. A ponty tavasszal teszi. 22. Kétjegyű 
betű hosszú alakja. 23. Rin-Tin-...; filmsztár kutya. 25. Etelka egyik 
beceneve. 26. Létesítményt hivatalosan felavat. 29. Dél-koreai autó-
márka. 31. Már értem! 32. ... Princip; szarajevói merénylő (a Gábriel 
délszláv alakja). 34. Ital fele! 35. Borítókosár. 36. Az aljához rejtő.

FÜGGŐLEGES: 1. Önfejűség. 2. Az egyik szülő. 3. Saint, röv. 4. Orvosi 
...; bársonyos mályvának is nevezett gyógynövény. 5. Az ... nem egy a 
cselekedettel (közmondás). 6. Az angolok (félig bundás!) zsemléje. 7. ... 

Ked-
ves 
Ol-

Kornél; Kosztolányi Dezső novellahőse, az író alakmása. 8. ... Ivanovna; Rasz-
kolnyikov egyik áldozata a Bűn és bűnhődésben. 9. Jászai Mari-díjas színésznő, 
érdemes és kiváló művész (Éva). 14. Pipázik, népiesen. 15. Oliver Stone négy 
Oscar-díjjal elismert filmdrámája. 17. Vállfás (szekrény). 19. Ág, Lipcsében! 21. 
International Telecommunication Union (Nemzetközi Távközlési Unió), röv. 24. 
Rőzseköteg. 27. Divat, szótárbeli rövidítéssel. 28. ... Scott; nálunk is vendégsze-
repelt világhírű orgonaművésznő. 30. Kairói. 32. Gáz, németül. 33. Az ENSZ 
munkaügyi szervezete. 34. Cselekvést, történést vagy létezést kifejező szófaj. 
35. A páncélosatkák egy csoportja. 37. A végén elfut!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: GENTIANA SZECHENYIANA; 
LOXONEMA SZECHENYII.

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Dinoszauroszokat áb-
rázoló, eredeti méretű 
ál latrekonstrukciók 
láthatók a szegedi Mó-
ra Ferenc Múzeum 
előtt. Az Évmilliók 

urai - Élethű dinók Amerikából címmel nyílt kiállí-
táson eredeti fosszíliákat, valós méretű csontváz- és ál-
latrekonstrukciókat tekinthetnek meg az érdeklődők.

A kollekció a mezozoikumban, a földtörténet közép-
korában élt hüllőcsoport legismertebb fajaiból ad ízelí-
tőt, bemutatva, hogy a Földet több mint 150 millió évig 
uraló dinoszauruszok mennyire változatos állatcsoport 
volt. A kiállításon egyaránt megtekinthető a jura idő-
szak félelmetes therapoda ragadozója, a Dilophosaurus 
csakúgy, mint kortársai, a valaha élt leghatalmasabb szá-
razföldi állatok, a növényevő dinoszauruszok néhány fa-
ja is, csontmaradványok és dinoszaurusztojás-fosszília 
replikák mellett. A tárlaton különböző dinoszaurusz re-
konstrukciókat is láthat a közönség. Mozgó, hangot 
adó dinórobotok mellett méretarányos csontváz-re-
konstrukciókkal, szobrokkal készülnek, valamint erede-
ti fosszíliákat (fog és karom) is kiállítanak.

Egy igen ismert és egy szinte ismeretlen 
XX. századi női művész alkotásaival 
folytatja kiállítássorozatát a Síp12 Galé-
ria és Közösségi Tér. A zsidó kultúra 
széles körű megismertetésére létreho-
zott közösségi és kiállítótér azzal a cél-

lal nyílt 2017-ben, hogy bemutassa a Magyar Zsidó Mú-
zeum és Levéltár gyűjteményének egy-egy darabját an-
nak a XX. századi és kortárs magyar képzőművészeti 
kapcsolódási pontjaival.

Most nyíló Saját szoba című kiállításukon a valós és 
az elvont művészi térrel foglalkoznak: mennyire fontos, 
hogy hol alkot egy művész? A szobája terében kénysze-
rül-e élni, vagy — ha képzeletben is, de — kitörhet ab-
ból? Milyen mértékben válhat korrajzzá egy művész sze-
mélyes terét ábrázoló alkotás? 

A téma körüljárásával a budapesti zsidó családból szárma-
zó és a holokausztban elpusztult Sajó Edit szinte elfeledett 
életművének egyik megmaradt darabját mutatják be több 
szempontból. Az alapvetően fareliefeket, faszobrokat ké-
szítő művész alkotásairól, művészetéről alig maradt fenn 
írás vagy fotó. A gyűjteményében őrzött Önarcképe egy-
fajta ars poeticaként értelmezhető, ahol a művész önmagát 
elképzelt szobájában, legfontosabbnak tartott tárgyi és 
szellemi környezetében ábrázolja oly módon, hogy vágyott 
vagy éppen elfedni próbált identitásait jeleníti meg.

Sajó Edit „beszélgetőpartnere” Schaár Erzsébet, akinek 
életműve (életnagyságú szobrai, illetve Utca című alko-
tása) jól ismert, de munkáit Budapesten rég nem láthatta 
a közönség. Schaár művészetében sorsfordító mozzanat, 

amikor takarítás közben saját, legszemélyesebb terében, 
saját szobájában látja meg alkotásainak színpadát. Ebből 
az intim térből kerülnek ki főszereplői: az ablakok, az aj-
tók, a falak, és a köztük megbúvó alakok. A tárlat 
szeptember 20-ig látható.

Magyar és külföldi bé-
lyegeken, valamint tu-
dományos anyagokon 
keresztül mutatja be a 
kétszáz éve született 
Semmelweis Ignác életét 
és korát a budapesti Bé-

lyegmúzeum legújabb, Semmelweis 200 – Tiszta 
szívvel, tiszta kézzel című tárlata. Magyarországon 
mindmáig Semmelweis a bélyegen legtöbbször megje-
lent magyar tudós, és ő a külföldi bélyegeken legtöbb-
ször megörökített magyar tudós is.

Az év végéig látható tárlaton láthatók az orvosról 
megjelent magyar bélyegek az eredeti bélyeggrafikák 
társaságában, valamint az adott korszakot megjelenítő 
bélyegekből is kiállítottak néhányat. A Semmelweis 
Egyetem archívumából megtekinthetők nyomtatvá-
nyok, kéziratok, kötetek és kisplasztikák, valamint 
megjelennek Semmelweis kortársai, az őt támogató, va-
lamint bíráló orvosokról készült bélyegek is. Az utolsó 
vitrinben a külföldön kiadott Semmelweis-bélyegek te-
kinthetők meg.

Kai Tiislär 7 évig dolgo-
zott Debrecenben a Finn-
ugor Tanszé ké nek észt 
lektoraként. A hazánk-
ban töltött évek alatt szü-
letett fotóiból a tallinni 
Magyar In té zet gondozá-
sában készült kiállítás, 

amely  Észt  ország   több városában is bemutat kozott. 
Kai azóta  is  szenvedélyesen fényképez, hogy Észtor-
szágba visszaköltözött: természetfotóival olykor az Észt 
Intézet honlapjának vagy hírleveleinek illusztrációjaként 
is lehet találkozni. 
A budapesti IF Café-
ban látható Az or-
szág, ahol napsütés-
ről álmodnak című 
tárlat az észt termé-
szetre, az évszakok 
váltakozására fóku-
szál: a mocsarak ezer-
féle fényeit, az óvatosan a napfény felé nyújtózkodó 
növényeket, a havas tájak méltóságteljes nyugalmát 
jeleníti meg. Képeit július 27-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Dinórobotok

Bélyegemlékezet

Hol alkot a művész?

Észt természet
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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 Forma-1 biztonságnövelése 
Az idei Magyar Nagydíjra július 27-29. 
között kerül sor a Hungaroringen. 
Régóta növelik a versenyzők biztonsá-
gát, az 1972 óta kötelező hatpontos biz-
tonsági övtől kezdve a fokozott fejvé-
delemig. Idéntől kötelező a kiegészítő 
bukókeret, vagy éppen a biometrikus 
kesztyű. Jövőre az új fejlesztésű szuper-
sisak látja el a fej védelmét.

Órajáték	Székesfehérváron
Két évtizedes álom vált valóra 
2002-ben, amikor felavatták az Óra-
játékot Székesfehérváron a Kossuth 
udvarban. Kovács Jenő órásmester 
álmodta meg, tervezte és készítette 
el segítőivel. A turisztikai látványos-
ság műszaki érdekességeit a mester 
fia, Kovács András – aki maga is órás 
– mutatta be nekünk.

A	látható	ember
Kilencven évvel ezelőtt született 
Pestszentlőrincen Szécsi Margit 
költő. A sors kezének tulajdonítot-
ta, hogy pünkösd ünnepén látta meg 
a napvilágot. Küldetésének érezte, 
hogy „az igaz beszéd tüzes ünne-
péhez méltóan” éljen a magyar szó-
val, hogy kora társadalmának valós 
értékeit, gondjait a költészet nyelvén 
megfogalmazza, és útmutatást adjon 
egy emberségesebb élethez.

A hátlapon
A felhő visszanéz

Dunai felhőt már mindenki fotózott 
életében, hol a budapesti panorámában 
gyönyörködve, hol a visegrádi felleg-
várból letekintve, de többnyire két lá-
bon a földön állva vagy csónakban ül-
ve. Az immár 6. alkalommal megren-
dezett, ezúttal felhős tematikájú Du-
nai Szigetek fotópályázaton 128 képből 
127-nek hasonló földi perspektívája 
volt. Sajó Tamás művészettörténész-
műfordító, a Wang Folyó Versei blog 
szerzőjének képe, „A felhő vissza-
néz” volt az egyetlen kivétel. Ő egy 
Budapest-Tirana repülőút során fotó-
zott zivatarfelhővel pályázott. A rejt-
vénynek is beillő kép nyomán bizony-
talanul kérdezzük, vajon hol készülhe-
tett ez a felvétel? A kérdés megválaszo-
lásában segít egy érdekes földrajzi tény, 
ugyanis meglehetősen kevés helyen fo-
lyik a Duna nyugat felé. Budapesttől 
délre két helyen fordul elő hasonló kuri-
ózum, Paks felett Dunakömlődnél és 
már az országhatáron túl, a Dráva-torok 
alatt. Ott, ahol a folyó egy 180 fokos for-
dulatot ír le a Horvát-Dunakanyarban, 
az almási löszdombok tövében. 

Horvátország északkeleti részén, az 
egykori Verőce vármegye területe fe-
lett képződött a díjnyertes zivatarfel-
hő, más néven cumulonimbus. Tipi-
kusan nyári felhők, könnyen felismer-
hetők a jellegzetes üllő formájukról. 
Felső rétegei akár a sztratoszféráig, 18 
kilométer magasságba is felnyúlhat-
nak. Ezt a horvát zivatarfelhőt apró-
nak tűnő cumulusok kísérik, amelyek 
a közhiedelemmel ellentétben nem bá-
rányfelhők (cirrocumulus), hanem go-
molyfelhők. Amennyiben a gomoly-
felhőkben erős feláramlás alakul ki ők 
maguk is átalakulhatnak zivatarfelhő-
vé. A cumulonimbusokból kihulló je-
lentős mennyiségű csapadék pedig to-
vább táplálja az alattuk kígyózó ezüst 
szalagokat, a Drávát, valamint rajta 
keresztül a Dunát.

Kép: Sajó TamáS
Szöveg: SzávoSzT-vaSS Dániel
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