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Művészet és bölcsészettudományi ismeretterjesztés krea-
tív találkozására nyújt remek példát egy tihanyi tárlat, 
mely szép nyári programként akár egy balatoni nyaralás 
állomásának is betervezhető. A Tihanyi Bencés Apát-
ságban látható Evezz a mélyre című kiállítás jubileumi 
rendezvény: a Kecskeméti Katona József Múzeum Kor-
társ keresztény művészeti gyűjteményének immár tizen-
ötödik bemutatkozása. 

Keresztény, vallásos, szakrális, egyházi és liturgikus 
művészet. Ezek a kiállítás-sorozathoz kapcsolódó fogal-
mak egyszerre jellemzik a tárlatsorozatot, ami a kurá-
tor, ifj. Gyergyádesz László művészettörténész tuda-
tos döntése volt. Ugyanis bármelyik jelző kiemelése 
esetén jelentősen leszűkítették volna a lehetőségeiket 
a XXI. századi és a mindenkori kortárs magyar művé-
szeten belül. A keresztény tematikát mint az európai 
művészet egyik legfőbb összetevőjét, egyfajta útjelző-
ként kiemelték, sőt a sorozat nevében is jelezték. Az el-
múlt majd két évtized során, a 2000. évi „próbatárlatot” 
követően, a Kecskeméti Múzeum Képzőművészeti 
Gyűjteményének fő tevékenységi és gyűjtőköre ezen ke-
resztény tematika jegyében alakult. 2002-ben, az első 
alkalommal a keresztre feszítés jelenetét és a legfonto-
sabb szimbólumot, a keresztet választották témául, majd 
2005 tavaszán a Genezis őstörténeti részét, a Teremtés 
könyvének első 11 fejezetét.

A kiállítás-sorozat egy olyan vizuális világot tár az ér-
deklődők elé, amelynek értelmézéséhez több évtizeden át 
gyakorlatilag semmilyen kapaszkodót sem kaptak az is-
kolában az akkor felnövekvő generációk, jóllehet ez a ké-
pi örökség a magyar történelem és az európai múlt szerves 
része, sőt, a lényegéhez tartozik. Ezért fontos, hogy a 
mindenkori tárlatokhoz – Kecskeméttől Egeren, Szente-
sen, Kiskunfélegyházán, Budapesten át egészen a mosta-
ni tihanyi bemutatóig – „beavató” jellegű művészettörté-
neti vezetések, előadások  is csatlakoznak, melyek isme-
retbővítő jelleggel segítenek a látottak értelmezésében, s 
ismét közös műveltségünk eleven elemévé építésében.

Gózon Ákos

Szerintem…

Címlapon: Foucault-inga a Miskolci Egyetemen. 
(Tamási Kinga felvétele.)

(Orosz István: Santo Stefano Rotondo)
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Egerekből származó endotheliális 
sejtek génexpresszióját vizsgálták, 
vagyis azt, hogy milyen fehérjék 
fejeződnek ki a sejtekben. Az idős 
egerekben jelentősen megnöveke-
dett a citokin-receptorok, vagyis a 
citokinek hatásait közvetítő sejtfel-
színi molekulák mennyisége, ami 
arra utal, hogy a citokinek markán-
sabb hatást képesek kifejteni az idős 
állatokban ezekre a sejtekre.

A kutatók egy sor további vizsgálatot 
végeztek emberektől és egerektől szár-
mazó mintákon, amik azt mutatták, 
hogy az endotheliális sejtekben egy bi-
zonyos fehérje, a VCAM1 kifejeződé-
se korrelál legmegbízhatóbban a kor-
ral. Ebből arra következtettek, hogy 
a vérben keringő citokinek recepto-
raikon kötve fokozzák a VCAM1 ki-
fejeződését az endotheliális sejtekben, 
amit részben alá is támasztottak, mi-
vel idős egerek vérének átömlesztése 
növelte a VCAM1 mennyiségét fiatal 
egerekben. A korábban említett kuta-
tások eredményeit is megerősítették: 
az idős állatok vére valóban aktivál-
ta a mikrogliákat és lecsökkentette 
a neurogenezist a fiatal állatokban. 
Hogy fény derüljön van-e mindeb-
ben valós szerepe a VCAM1-nek, olyan 
egereken végezték el a vérátömlesztést, 

Az öregedés 
idegrendszeri hatásai

Az idősödés egy sor, a szerveze-
tet érintő változással jár együtt 
és ezek bizony az agyat sem 
kímélik. Ezek az elváltozá-
sok akár makrostrukturális 
szinten is megjelenhetnek, pél-
dául az agykamrák térfogata 

megnövekedhet, a szürkeállomány 
mennyisége pedig ezzel párhuza-
mosan lecsökkenhet. Egyes vizs-
gálatok arra is találtak bizonyí-
tékot, hogy az emlékezeti folya-
matokban központi szerepet játszó 
hippokampuszban zajló idegsejt-
képződés (neurogenezis) lecsökken, 
illetve az agyban immunfolyamato-
kat ellátó sejtek, a mikrogliák akti-
vitása fokozódik. Ezek a változások 
viselkedéses szinten például a figyel-
mi és emlékezeti funkciók enyhe 
leromlásában nyilvánulhatnak meg.

Hogy ez miért történik így, az 
egyelőre nem világos. Elképzelhe-
tő, hogy az idegrendszer sejtjeinek 
működése az idő előrehaladtával 
magától megváltozik, viszont szá-
mos eredmény mutat arra, hogy 
mindez külső forrásból indul ki. 
A vérben keringő jelátvivő moleku-
lák (citokinek) mennyisége jelentő-
sen megnövekszik az öregedés folya-
mán, néhány kísérlet eredménye pe-
dig egyenesen ok-okozati kapcsolat 
meglétére utal a citokinek mennyi-
sége és az idegrendszert érintő vál-
tozások között (például: idős egerek 
vérének átömlesztése lecsökkentette 
a neurogenezist fiatal állatokban). 
Úgy tűnik tehát, hogy a vérben 
lévő citokinek okozzák az öregedés 
idegrendszeri hatásainak legalább 
egy részét, viszont nagy kérdés, 
hogy hogyan lehetséges ez, ugyanis 
a citokinek mérettartományába eső 
molekulák agyba jutását a vér-agy 
gát általában megakadályozza. Ezt a 
kérdést próbálta megválaszolni egy 
nemzetközi kutatócsoport.

A vér-agy gátat az agyi kapillári-
sokat kialakító endotheliális sejtek, 
illetve még néhány más sejttípus 
alkotja. A kutatók arra a feltéte-
lezésre alapozták az első vizsgála-
tokat, hogy az endotheliális sejtek 
működése valami módon megválto-
zik, esetleg átengedik a citokineket 
vagy maguk termelnek valami jel-
zőmolekulát a citokinek hatására, 
ami már eljuthat az idegszövethez. 

amelyek endotheliális sejtjei nem vol-
tak képesek kifejezni ezt a fehérjét. 
Ezekben az egerekben nem aktivá-
lódtak a mikrogliák és nem csökkent 
a neurogenezis mértéke. Ezen túl, a 
VCAM1 elleni antitest idős egerekbe 
juttatása mérsékelte az említett ideg-
rendszeri változásokat, sőt ezek az idős 
állatok különböző emlékezeti felada-
tokon is jobban teljesítettek, mint kor-
társaik. Az antitest elvileg hozzáköt a 
VCAM1-hez, ami így nem tud hatást 
kifejteni az idegszövet sejtjeire.

Az eredmények szerint tehát a vér-
ben keringő citokinek az endotheliális 
sejteken lévő receptorok aktiválá-
sa révén megváltoztatják a sejtek 
génkifejezését: fokozódik bennük a 
VCAM1 átírása. A VCAM1 egyelőre 
ismeretlen mechanizmus révén ak-
tiválja a mikrogliákat és csökkenti a 
neurogenezist a hippokampuszban, 
ami végső soron az öregedéshez köt-
hető változásokhoz vezet. Ahogy az 
lenni szokott, az új ismeret új kérdé-
seket szül. Vajon a VCAM1 hatásának 
ellensúlyozása embereknél is megvé-
dené a kognitív képességeket az öre-
gedéstől? Esetleg az öregedéssel asszo-
ciált idegrendszeri zavarok kialakulá-
sának kockázatát is lecsökkenthetné?

ReichaRdt RicháRd
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A citokinek receptoraikhoz kötve változtatják meg a célsejt génexpresszióját, ami végső soron 
valamilyen működésbeli változást eredményez. Az endotheliális sejteknél például úgy tűnik, 

hogy a VCAM1 termelését váltják ki az öregedés során megjelenő citokinek.
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teljesen mellőzi, és természetvédelmi 
területeken is hatékonyan bevethető. 
Erre alapozva számos kameracsapdát 
helyeztek el az ázsiai Dibang-völgy vé-
dett területein és közösségi használat-
ban levő erdőségeiben, hogy adatokat 
rögzíthessenek a fajról.

A kutatás eredeti célja az volt, hogy 
adatokat gyűjtsenek a régió ember–
vadvilág interakcóiról, ám a kutatók 
valami egészen különlegesre figyeltek 
fel a felvételeket nézve. Meglepően 
különböző színezetű, mégis egyazon 
macskafaj egyedeinek látszó példá-
nyok tűntek fel rendre a képernyőn.

Ez a felfedezés több kérdést vetett 
fel, mint amennyit megválaszolt. 
Annak megértése, hogy a polimor-
fizmus jelensége milyen módon ala-
kítja egy populáció életét és túlélé-
si esélyeit, segíthet megérteni azt, 
hogy egy állatfaj környezeti alkal-
mazkodása mennyire lehet gyors 
folyamat. E kérdés boncolgatásá-
val a kutatók információkhoz jut-
hatnak annak tekintetében is, hogy 
egy adott állatfaj mennyire viseli ru-
galmasan élőhelye pusztulását vagy 
annak minőségbeli leromlását.

A színváltozatok nem tekintendők 
önálló alfajoknak, hiszen ugyanazon 
földrajzi terület lakói, sőt, egyes esetek-
ben még szaporodnak is egymással. 
Az e jellemzőikben beálló változások 
később természetesen oda vezethetnek, 
hogy valamelyik színváltozatból önál-
ló alfaj jöhet létre. A macskafélék közt 
a színváltozatok jelenléte szinte közis-
mert, jó példa a leopárd (Panthera pardus) 
melanisztikus, fekete változata, melyet 
„fekete párduc” néven emlegetünk.

A sokféleség előnyei

Biológusok egy csapata az 
ázsiai aranymacska (Catopuma 
temminckii) északkelet-indiai po-
pulációit vizsgálva a faj hat kü-
lönböző színváltozatára bukkant. 
A kutatók ezzel egy különleges 

evolúciós kirakósról rántották le a lep-
let, és egyben a vadon élő macskafélék 
egyazon fajhoz tartozó legtöbb szín-
változatát fedezték fel, melyek mind 
ugyanazon, jól körülhatárolható te-
rületen élnek. A kutatást Sahil 
Nijhawan, a Londoni Egyetem és a 
Londoni Zoológiai Társaság munka-
társa vezette, az eredményeket pedig az 
Ecology nevű szaklap közölte.

Az ázsiai aranymacska (más néven 
Temminck-macska) testhossza kevesebb 
mint egy méter, farokhossza azonban 
akár 50 centiméter is lehet. Jellemző-
en magányos, rejtőzködő életmódot él. 
Mozgékony vadász, mely zsákmányát 
hatékonyan ejti el mind a talajszinten, 
mind a fákon. Tápláléka főleg kisebb 
emlősökből (például pocoknyulakból) 
és madarakból (például fácánfélék-
ből) áll. Rendszerint a sűrű esőerdők 
lakója, ám időnként fel-felbukkan  
szavannajellegű élőhelyeken is. A tu-
dósok munkája nem volt egyszerű, 
tekintve a kutatás alanyának élőhelyét 
és rejtőzködő életmódját.

Az ilyen állatok megfigyelésének 
egyik ideális módja a kameracsapda, 
mely egy mozgásérzékelővel össze-
kapcsolt, az időjárási viszontagságo-
kat is aránylag jól tűrő kamerával va-
lósítható meg. Ez a fajta megfigyelési 
technika az állatok zavarását csaknem 

Noha a kutatók már régóta tudják, 
hogy az ázsiai aranymacskának több 
színváltozata is létezik, az egyazon 
szűk régióban való előfordulásuk 
új és perdöntő információ. A jelen 
munkában tárgyalt hat színváltozat 
közül az egyik eddig teljesen isme-
retlen volt, e változatnak a kutatók a 
„sűrűn rozettás” nevet adták.

A kutatók úgy vélik, hogy rengeteg 
ökológiai hasznot hajt a faj számára 
ez a fajta színféleség. A színváltoza-
tok megléte a különböző populáci-
ók számára lehetővé teszi az eltérő 
tengerszint feletti magasságokon 
kialakult élőhelyek (a trópusi alföldi 
területektől a hegyi cserjésekig) egy-
más közti felosztását és benépesítését. 
A bundák mintázata ugyanakkor az 
adott élőhelyhez igazodó kamuflázst 
is biztosít, mellyel az aranymacskák 
hatékonyabban tudnak vadászni az 
adott területen. Példának okáért 
melanisztikus, azaz fekete bundával, 
éjszaka vadászni a ködös hegyi er-
dőkben elképesztő előnyt jelent bár-
mely más helyi ragadozóval szemben.

A biológusok az állatvilág különböző 
színváltozatait véletlenszerű geneti-
kai mutációkból eredeztetik, melye-
ket a természetes szelekció tart meg 
a populációban vagy épp ejt ki abból. 
Nijhawanék úgy vélik, hogy a vizs-
gálati régióban a színváltozatok létre-
jöttét egy másik ok is elősegítette: a 
többi macskafélével folytatott versen-
gés. A terület korántsem csak egyet-
len macskaféle otthona, említést ér-
demel a tigris és a ködfoltos leopárd.

„Az evolúció törvényszerűségeinek 
tükrében ha egy színváltozat nem élet-
képes, idővel kipusztul a populációból 
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A hatból kettő: a ’ocelot’ (felül) és a tipikus (alul) színváltozata (KÉP FORRÁSA: PINIMG.COM)

Az ázsiai aranymacska egy kifejlett példánya
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– magyarázta Sahil Nijhawan. – A tény, 
hogy a Dibang-völgyben az ázsiai arany-
macska ennyi színváltozata van jelen, 
arra utal, hogy mindegyik számára jut va-
lamiféle környezeti előny. Jelen tudásunk 
szerint a Dibang-völgy ázsiai aranymacs-
ka-állománya jelenti a világ legtöbb szín-
változatát magába foglaló macskafélét. 
Ugyanakkor le kell szögeznünk, hogy még 
csak most kezdtük el a jelenség tanulmá-
nyozását. Szeretnénk felfedni, hogy pon-
tosan milyen előnyei vannak a különböző 
színváltozatoknak, akár egymással szem-
ben is, hisz az ázsiai aranymacska példá-
nyai egy olyan világ lakói, mely maga is 
rendkívül gyorsan változik.”

Szabó MáRton

Bányafelderítő 
búvárrobotok

Európa ipara nyersanyagellátás 
szempontjából nagyon kiszol-
gáltatott, hiszen az igényeknek 
mindössze 4%-át állítják elő az 
öreg kontinensen, 96%-a im-
portból származik. Ugyanak-

kor földrészünkön mintegy 30 ezer 
bezárt bánya található és ezek nagy 
részéről kevés információ áll rendelke-
zésre, mert sok esetben 100-200 éve 
zárták be járataikat. Pedig egy bá-
nya bezárása nem azt jelenti, hogy 
teljesen kimerült, hanem hogy az 
adott korban a technológia szintje 
és a nyersanyagpiac aktuális hely-
zete miatt nem éri meg működ-
tetni. Nyugodtan feltételezhető 
tehát, hogy bőven maradtak még 
kiaknázható készletek a föld alatt. 
Különösen, ha belegondolunk, 
hogy például a réz kitermelésének 
gazdaságossági határértéke 1% kör-
nyékén volt a 80-as évek közepén. 
Most, több mint 30 év után 0,2%-nál 
járunk. Vagyis ma a fél százalékos 

réztartalmú érc is jó minőségűnek 
számít. Megéri tehát megvizsgálni 
ezeket a bányákat. 

Hogy hogyan, annak az alapötlete 
a Miskolci Egyetemen született. In-
nen irányítják a UNEXMIN prog-
ramot, melyben 12 európai intézet 
vesz részt Zajzon Norbert vezeté-
sével. Céljuk az, hogy olyan gömb 
alakú automatikus búvárrobotokat 
fejlesszenek, amelyek vízzel elárasz-
tott bányákat térképeznek fel és ki-
aknázhatóságukról fognak adatokat 
szolgáltatni anélkül, hogy emberéle-
teket kockáztatnának. Nagyon ve-
szélyes környezetről van ugyanis szó. 

Abból indultak ki, hogy középkori 
vájatokat is feltárnak, és régen kézi 
erővel fejtettek, maximum egy em-
ber fért el a járatokban. Így a robot 
átmérője 60 cm lehet, aminek a sú-
lya 112 kg körül van. A teljes techni-
kai arzenálnak ebbe kell beleférnie. 

Ám számos más kihívás van még. 
A gömb alakot az indokolja, hogy a 
legegyszerűbben manőverezhető, és ha 
nem tud tovább menni, helyben meg-
fordul.  A szűk terekben egy kábel bár-
hol elakadhat, GPS-jel viszont nincs, 
ezért van szükség a robot nagyfokú 
önállóságára. 500 méteres vízmély-
ségre tervezték, 60 barig kellett min-
dent letesztelni, ami a fedélzeten van. 
Az akkumulátorok 5 órát bírnak, ez-
alatt a robot néhány km távolságot tud 
megtenni. A szerkezet szinte minden 
része egyedi tervezésű és világvi-
szonylatban is új. Számos tudomá-
nyos műszer segíti a bányák geológiá-
jának, ásványtanának, vízkémiájának 
megismerését, többek között multi-
spektrális és UV-kamera, pH-mérők,

gamma-mérő, szonárok, mágne-
ses térerősségmérő stb. Moduláris a 
rendszer, egyedi igényekre módosítha-
tó. (A Miskolci Egyetemen kifejlesztett 
geotudományos műszerek bemutatá-
sára egy későbbi számunkban visszaté-
rünk.) Az EU Horizont 2020 program-
ja által támogatott projekt 2016 febru-
árjában indult és 2019 októberében ér 
véget. Addigra három prototípust épí-
tenek meg, amelyből kettő már teljesen 
működőképes. Olyannyira, hogy eddig 
négy különböző bányát derítettek fel a 
tesztmerülések során: Finnországban 
a Kaatiala-t, Szlovéniában az Idrija hi-
ganybányát, Portugáliában az Urgeirica 
uránbányát, Angliában pedig a 160 éve 
bezárt Ecton rézbányát. 

A programba bónuszként került be 
a budapesti Molnár János-barlang, 
melyet június 24-e és július 5-e 
között két robot járt be. A teszt érde-
kessége, hogy a járatok jól ismertek, és 
a felderítést tapasztalt, helyi búvárok a 
kontrolszobában segítették. A barlang 
faláról nagyfelbontású 3D-s képek ké-
szültek, így rövidesen VR-sisakkal is 
be lehet járni a barlangot. Ennek kap-
csán meg kell jegyeznünk, hogy ezt a 
területet is utolérte a big data-jelenség. 
A búvárrobot egy óra alatt 1 TB-nyi 
nyers adatot termel, amelyet természe-
tesen még fel is kell dolgozni. 

Mivel az Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet révén sikerült tá-
mogatást szerezni a következő három 
évre is, így lesz lehetőség a robot to-
vábbfejlesztésére. Az ipari hasznosítás 
elősegítéséhez pedig budapesti bejegy-
zéssel egy céget hoztak létre, szintén 
a Miskolci Egyetem vezetésével. 

tRupka zoltán
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Merülésre várva (FOTÓK: TRUPKA ZOLTÁN)

A búvárrobotok irányítóközpontja 
a Molnár János-barlangban
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Meg kell említeni a kis meténg 
nevű növényt is, amelyből a 
vinkamin nevű alkaloid 

nyerhető, ebből pedig szintetikusan 
előállítható a vinpocetin, ami később 
Cavinton néven került forgalomba 
mint agyi vérkeringés-fokozó, ezál-
tal memóriaserkentő szer. A ható-
anyag szintetikus előállítását és ipari 
szintézisének kidolgozását Szántay 
Csaba (1928-2016) vegyészmérnök 
oldotta meg, aki a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja és kuta-
tócsoportunk híres professzora volt. 
A Cavinton egyébként a hazai 
gyógyszeripar egyik napjainkban is 
népszerű készítménye.

Kivonással és szintetikusan
Az alkaloidok definíciószerűen nitro-
géntartalmú, többnyire heterociklusos 
természetes anyagok, amelyek bázikus 
tulajdonságuk mellett erős élettani 
hatással is rendelkeznek. Forrásaik 
leggyakrabban különböző növé-
nyek. Nincsen egységes szerkezetük, 

EGY ALKALOIDCSALÁD FOLYTATÓDÓ DIADALÚTJA

METÉNG ÉS 
RÁKKUTATÁS

a vegyületcsaládba sorolható többek 
között a morfin, nikotin, atropin, ki-
nin, papaverin, illetve a kokain is. 

A vinca-alkaloidokat az 1950-es 
években izolálta először Robert Noble 
és Charles Beer a már említett, Mada-
gaszkáron őshonos rózsameténgből. 
A tumorellenes hatással rendelkező, 
dimer szerkezetű vinblasztin és 
vinkrisztin (összetett struktúrájukban 
csupán egyetlen funkciós csoport elté-
rése jelenti a különbséget) a katarantin 
és a vindolin nevű alegységek (mono-
merek) összekapcsolódásával jönnek 
létre. Ez utóbbiak jóval nagyobb 
mennyiségben vannak jelen a növény-
ben, mint a dimerek (0,005%), azon-
ban önmagukban sajnos nincs rákelle-
nes hatásuk. Ezért a gyógyszeripar és a 
kutatók a vinca-alkaloidok iránti 

fokozatosan gyarapodó érdeklődést és 
keresletet nem csupán a növényből 
történő izolálással, hanem a monome-
rek szintetikus úton történő összekap-
csolásával, sőt totálszintézissel elégítet-
ték ki. Érdekesség, hogy a vegyület-
családot először a diabétesz gyógyítá-
sának reményében vizsgálták, és csak 
az állatkísérletek során figyeltek fel a 
fehérvérsejtszám-, illetve csontvelőál-
lomány-csökkenést okozó hatásukra. 

A vinca-alkaloidok antiproliferatív 
(sejtszaporodást gátló) tulajdonsága a 
mikrotubulusok működésének gátlásán 
keresztül valósul meg. A mikrotubulosok 
az eukarióta sejtek vázát alkotó, csősze-
rű fehérjékből felépülő üreges henge-
rek, amelyek heterodimer rendszert ké-
pező α és β alegységekből állnak. Fenn-
tartják a sejt belső rendezettségét és 

Kutatócsoportunkban daganatellenes hatású szerves anyagok szintézisével foglalkozunk Hazai László 
egyetemi magántanár vezetésével. Nagy múltra visszatekintő kutatásunk egy természetes vegyületcsalád 
köré csoportosul, ezek a rózsás meténg nevű növényből izolálható vinca-alkaloidok. Ezeknek a régi, hagyo-
mányos vegyületeknek jobb alternatíva híján a mai napig van létjogosultságuk bizonyos ráktípusok esetén. 
Rák alatt minden rosszindulatú, sejtburjánzással járó folyamatot értünk, amely során az egészséges sejtek 
örökítő anyaga valamilyen külső tényező (például kémiai anyag, sugárzás vagy vírus) hatására megváltozik, 

és a módosult jelátviteli folyamatok féktelen szaporodásra késztetik a sejteket. 

A cikk a BME, a Pro Progressio 
Alapítvány és az Élet és Tudomány 

közös cikkpályázatán a hallgatói
 kategóriában 3. díjat nyert.

Az alkaloidkémiai kutatócsoport korábbi és jelenlegi vezetői: Szántay Csaba és Hazai László
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közé tartozó vinca-alkaloidok egy ré-
szét a sejtből. A problémák orvosolására 
számos kísérlet történt hatásosabb, 
ugyanakkor kevesebb mellékhatással 
rendelkező származékok előállítására. 
Napjainkban a vinorelbin az egyetlen 
orálisan adható, kevésbé toxikus 
származék, a legújabb félszintetikus 
vegyület pedig a vinflunin, amely 
2009-ben került forgalomba.

Kutatócsoportunkban jelenleg külön-
böző típusú hibridmolekulák szintézi-
sével foglalkozunk. Célunk olyan új 
származékok előállítása, amelyek hatá-
sosabbak, szelektívebbek, vagy éppen 
kevésbé toxikusak elődeiknél, illetve a 
jelenleg piacon lévő készítményeknél. 
A hibridek előállítása a modern gyógy-
szerkutatásban is elterjedt eljárás, az ál-
talános cél a hatékonyság növelése és/
vagy a mellékhatások redukálása azál-
tal, hogy kettő, vagy több farmakofór 
egységet alakítunk ki egy molekulán 
belül, így a kapott vegyületek akár 
többféle receptorral is interakcióba lép-
hetnek. A farmakofór egy olyan elkü-
löníthető strukturális egység (meghatá-
rozott térbeli szerkezettel) a molekulán 
belül, amely gyógyszerszerű tulajdon-
sággal rendelkezik, és amelyet egy vagy 
több receptor képes felismerni. A hibrid 
szerkezetekben a kapcsolat kovalens 
kötés révén valósul meg. Kutatócsopor-
tunk korábban már előállított aminosa-
vakkal kapcsolt vinca-származékokat. 
Az aminosavakkal történő kapcsolá-
sok nagy előnye, hogy hordozó peptidek-
hez kötve (például oktaarginin) közvet-
lenül képesek a sejtbe jutni, ezáltal cél-
zottabb terápiát tesznek lehetővé, és 
így csökkenhetnek a már említett 
komoly mellékhatások.

Kapcsolt származékok
Munkám első részében szteroidokkal 
kapcsolt vindolinszármazékok szintézi-
sével foglalkoztam. Feltételeztük, hogy 
a citotoxikus rész (vinca-alkaloid 
egység) lesz felelős a tumorellenes ak-
tivitásért, míg a szteroid vektor segít-
heti a hibrid szerkezetű hatóanyag 
internalizációját (bejutását a sejtbe). 
Kutatócsoportunk a Szegedi Tudo-
mányegyetemmel együttműködésben 
korábban már előállított szteroid-
vindolin típusú hibrideket, ebbe a kuta-
tásba kapcsolódhattam be idővel magam 
is. Sikeresen kapcsoltuk többek között a 
19-nortesztoszteron-hemiszukcinátot 
17-dezaceti lvindolinnal vegyes-
anhidrides módszerrel. A szerkezet-
hatás összefüggések vizsgálata során ki-
derült, hogy ez a származék rendelke-
zett a legjobb tumorellenes aktivitással. 

Munkám második (aktuális) fázisá-
ban szintetikus farmakofórok hatását 
vizsgáljuk, így kísérletet tettünk 
morfolinnal, piperazinnal, illetve 
trifenilfoszfinnal történő kapcso-
lások megvalósítására. Kiindulási 
anyagként a vindolint használtuk, 
amely önmagában nem citotoxikus, 
viszont információt adhat a dimer 
alkaloidok várható kémiai és bioló-
giai viselkedéséről. Valószínűsítettük 
azt is, hogy hibrid formában a mono-
mernek akár antineoplasztikus hatá-
sa is lehet. A hibridek szintézisénél el-
ső lépésben minden esetben arra volt 
szükség, hogy a vindolinból észter-
hidrolízissel 17-dezacetilvindolint ál-
lítsunk elő, ezután a vegyületet már 
el tudtuk látni különböző lánchosz-
szúságú kapcsolókomponensekkel 
(linkerekkel). Feltételeztük ugyanis, 

elősegítik a kromoszómák szétválását a 
sejtosztódás során. Folyamatosan rövi-
dülnek és nőnek, és az egyes formák 
között dinamikus egyensúly alakul ki. 
Különösen gyors ez a folyamat osztódó 
sejtek esetén, ahol a kromoszómák 
mozgását a húzófonalakból létrejövő 
mitotikus orsó végzi, ennek felépítésé-
ben a tubulin fontos szerepet játszik. 
A szóban forgó hatóanyagok a gyorsan 
osztódó tumorsejtek osztódásának sze-
lektív gátlását a β-tubulin egységekhez 
kötődve az egyensúly megzavarásával 
és így a dinamika blokkolásával érik el. 
Végső soron megakasztják a mitózist, 
ami sejthalálhoz vezet. Ezért is nevezik 
a vinca-alkaloidokat tubulinmérgeknek, 
idegen szóval antimitotikumoknak.

A vegyületcsaládot szulfátsóik for-
májában, intavénás infúzióban al-
kalmazzák, mivel a tápcsatornából 
gyenge a felszívódásuk.

Súlyos mellékhatások
A leginkább különböző limfómák és 
leukémia esetén használatos hatóanya-
gokat általában kombinációs készít-
mények részeként kapják a betegek. 
Sajnos igen toxikus vegyületek, ko-
moly mellékhatásaik vannak (például 
neurotoxicitás és csontvelő-károsítás), 
emiatt a klinikai alkalmazhatóságuk 
korlátozott. Ráadásul a multidrog-re-
zisztencia (MDR) is gondot okoz a te-
rápiában, a jelenség a sejt önvédelmi 
reakciója a külső, testidegen anyagok-
kal szemben. A védekezés elsődleges 
módja a sejtből kifelé irányuló transz-
port, amelynek során az e célra specia-
lizálódott foszfo-glikoprotein (P-gp) 
nevű transzmembrán fehérje aktív 
transzporttal kipumpálja a szubsztrátjai 

A vinca-alkaloidok forrása: rózsás meténg 
(Catharanthus roseus).

A vinca-alkaloidok közé tartozó vinblasztin (1), vinkrisztin (2), katarantin (3),
 illetve vindolin (4) szerkezete.



936   Él e t É s  tu d o m á n y   2019/30

citotoxikus, azaz a sejt pusztulását 
okozó aktivitása. Kapcsolódó kísérle-
teink során sikerült előállítanunk 
kétféle foszfónium-sót.

Négy mintánk biológiai vizsgálata le-
zárult az Amerikai Nemzeti Egészség 
Intézetben (National Institutes of 
Health, rövidítve NIH), ahol 9 gyako-
ri tumortípus 60 különböző sejtvona-
lán tesztelték vegyületeink citotoxikus 
aktivitását in vitro. Az első vizsgálatok 
során kapott eredmények azt mutat-
ták, hogy a csak linkerrel ellátott 
vindolin hatástalan maradt, továbbá a 
morfolinnal kapcsolt származék sem 
volt számottevően effektív. Azonban a 
trifenilfoszfinnal kapcsolt hibridek 
olyan jó eredményeket mutattak, hogy 
az egydózisú vizsgálatok után a NIH 
további tesztelésnek vetette őket alá. 
Ezek voltak az öttdózisú (öt különböző 
koncentrációjú) vizsgálatok, amelyek 
többek között GI50 (growth inhibition) 
értékeket szolgáltattak (sejtnövekedést 
50%-ban gátló koncentráció), amely a 
hagyományosan használt IC50 érté-
keknek egy újraértelmezett, korrigált 
változata. A GI50 értékek alapján a 
trifenilfoszfin-tartalmú hibridek a 
vindolinnál jóval hatásosabbnak bizo-
nyultak, viszont a vinblasztin rákellenes 

hogy a linker lánchosszúsága is befolyá-
solhatja a szintetizálandó hibrid daga-
natellenes hatását. Először a morfolinnal 
történő kapcsolásokat vizsgáltuk. 
A szintetikus munka sikeres volt, azon-
ban a biológiai vizsgálatok során kide-
rült, hogy ennek a származéknak nem 
volt számottevő antiproliferatív hatása. 

Ezután a piperazinnal történő kapcso-
lásokat tanulmányoztuk. A reakció a 
morfolinnal végzett kapcsolási kísérlet-
hez igen hasonlóan zajlott. Ebben az 
esetben egy dimer termékhez jutot-
tunk, vagyis a piperazin mindkét 
oldalára (N atomjára) kötődött 1-1 
linkerrel ellátott vindolin-egység. 

A csak a piperazin egyik oldalán 
funkcionalizált származék előállí-
tása jelenleg is folyamatban van. 
Végül trifenilfoszfinnal kapcsolt 
vindolinszármazékok előállításával 
foglalkoztunk. Szerettünk volna 
ugyanis foszfortartalmú strukturá-
lis egységeket is kipróbálni, mint le-
hetséges kapcsolókomponenseket, és a 
trifenilfoszfintól azt reméltük, hogy ja-
víthatja a sejtmembrán-permeabilitást, 
illetve elősegítheti a hatóanyag akku-
mulációját a sejten belül. A szakiroda-
lomból ráadásul az is kiderült, hogy a 
trifenilfoszfinnak önmagában is van 

aktivitását nem érték el. Mindez azt 
sugallja, hogy a vinca-alkaloid mono-
merek is válhatnak potenciális rákelle-
nes szerekké hibrid formában.

Összefoglalásként elmondható, hogy 
aktuális projektünkben sikeresen előállí-
tottunk morfolinnal, piperazinnal, illet-
ve trifenilfoszfinnal kapcsolt vindolin-
hibrideket. Ezek közül a trifenilfoszfint 
tartalmazó származékok jelentős 
antiproliferatív hatással rendelkeztek. 
Munkánkban a preparatív szerves ké-
mia összekapcsolódik a gyógyszerkémi-
ával és a szerkezet-hatás összefüggések 
vizsgálatával. A terület szépségét az adja, 
hogy nem csupán gyógyszerhatóanya-
gok kémiai fejlesztésével foglalkozunk, 
hanem vizsgáljuk új vegyületeink daga-
natellenes hatását is. Úgy gondoljuk, 
hogy a téma korszerű, hiszen a rák, 
mint komoly betegség gyógyítására 
irányul. Ugyanakkor kihívást is jelent, 
mivel a vinca-alkaloidokkal kapcsola-
tos munka egy kémiailag nehezen 
művelhető terület. 

A jövőben továbbra is különböző 
hibridek előállítását tervezzük és az ígé-
retes vegyületek esetén szeretnénk 
megvizsgálni az analóg vinblasztin/
vinkrisztin hibridek előállíthatóságát és 
tumorellenes hatását is. Továbbá a bio-
lógiai vizsgálatok kiterjesztése érdeké-
ben szeretnénk erősíteni az együtt-
működésünket más, hasonló terüle-
ten működő kutatócsoportokkal.

Nagy lehetőség és öröm számomra, 
hogy végzett gyógyszervegyész-mér-
nökként részt vehetek a kutatócsoport 
életében. Azt hiszem mindannyian vá-
gyunk arra, hogy diplomaszerzés után 
egy igazán ígéretes projektbe kapcso-
lódhassunk be és olyan témán dolgoz-
hassunk, ami a szárnypróbálgatások 
mellett igazi kihívást jelent. Szerencsés 
vagyok, hiszen esetemben PhD-
hallgatóként ez teljes mértékben meg-
valósul. Külön motivációt jelent az a 
tény, hogy a kitűzött cél (gyógyszerha-
tóanyagok szintézise) és annak orvosi 
vonatkozása valódi érték lehet a tár-
sadalom számára. A feladat szépsége 
átlendíti az embert a sikertelen kí-
sérleteken (ami a kémia természetes 
velejárója) és a szürkébbnek tűnő 
munkanapokon. Egy jól menő reak-
ció, egy új felfedezés vagy egy ered-
ményes biológiai hatásvizsgálat pedig 
újra és újra jó érzéssel tölt el, ami nem 
tud unalmassá válni.

Keglevich András 

A vinca-alkaloidok hatásmechanizmusa a mikrotubuláris rendszer gátlásán keresztül. P-gp: 
foszfo-glikoprotein. MDR: multidrog-rezisztencia. DER: durva felületű endoplazmás retikulum. 

SER: sima felületű endoplazmás retikulum.
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A korábbi előzéskönnyítő 
módosításokat kisebb változ-
tatásokként összegezték a 

szakemberek, amelyek az autó áramlás-
tani sajátosságainak újra gondolását je-
lentették, mint a versenygépek teljesít-
ményére komolyabb befolyással bíró 
hatásokat. Meghatározó célkitűzés volt, 
hogy az autók egymáshoz közelebb ke-
rülve kisebb teljesítményvesztéssel kö-
vethessék egymást, így az eddigi körül-
ményeknél könnyebben küzdhessenek 
a versenyzők az előbbre jutásért. Elsőd-
legesen az autók mögött keletkező ne-
gatív hatású turbulencia csökkentése, a 
versenygépek erre való érzékenységé-
nek mérséklése került előtérbe.  

A közelmúltban a teljesítmény fo-
kozásának legfőbb módját a hátsó 
szárny és a diffúzor (a kisebb kereszt-
metszetű karosszériatestet a nagyob-
bal összekötő rész) hatékonyságának a 
növelése jelentette. Azonban az elöl 
keletkező áramlási zavarok jelentik a 
fő problémát. Az első kerekek forgása 
miatti turbulencia eltávolítását tartot-
ták fontosnak a specialisták, a 
kocsitesttől és a diffúzortól. Így jöt-
tek létre az egyre összetettebb és ci-
zelláltabb első szárnyak, melyek a 
kedvező és a káros áramlatok szétvá-
lasztására voltak hivatottak. Az autók 
aerodinamikájára kedvező beavatko-
zások azonban rontották a mögöttük 
haladó helyzetét, miután azok eleve 
turbulens légáramlatokba hajtanak 
bele, és a precíz áramlat-félreterelési 
eszközök működése sem megfelelő. 
A romló aerodinamika miatt csökke-
nő leszorítóerő növelte a csúszkálás 
mértékét, ami a gumiabroncsok ma-
radandó tapadásvesztését okozta.

A 2019. évtől bevezetett újítások 
nemcsak az autóról lelépő áramla-
tok kedvezőtlen hatását mérsékel-
ték, hanem még kevésbé zavaró 
irányba terelték ezeket. Mert nem-
csak a mértéke, a lelépő áramlatok 

alakja is számít. A szkeptikusok el-
lenére a 2019-es technikai szabály-
változtatások tapasztalatai irányt 
fognak mutatni a 2021-ben esedé-
kes aerodinamikai szabályok előké-
szítéséhez. 

1.
rész

I D E I  F - 1 - E S  T E C H N I K A I  V Á L T O Z Á S O K 

ÚJÍTÁSOK A SZÁGULDÓ 
CIRKUSZNÁL

A 34. magyar nagydíj lesz a 2019-es Formula–1 világbajnokság tizenkettedik futama, amelyet augusz-
tus 4-én rendeznek meg Mogyoródon, a Hungaroringen. Ettől az évtől is több technikai változás 
következett be, ami főleg a versenygépeket érinti. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA – 
Fédération Internationale de l’Automobile) a technikai szabályzat egyes kritériumait részben az 

egyenlőség, az előzéskönnyítés és a biztonság érdekében 2019-ben is módosította.

A Hungaroring versenypálya

A korábbi Forma-1 versenyautó aerodinamikája
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az új szabállyal a versenyzők töme-
ge nem válik kritikus befolyásoló 
tényezővé.

Az első szárny légterelője egysze-
rűbb kialakítású, ugyanakkor szé-
lesebb és magasabb. 200 millimé-
terre növelték fesztávolságát (ed-
dig 180 milliméter volt), így az 
elem teljes szélessége a kerekek 
szélénélénél mért távolsággal meg-
egyezik. Egyúttal a 20 milliméter-
rel magasabb szárny 25 milliméter-
rel előbbre került. A szárnyvég 
csak kis mértékben mutathat kife-
lé, az egyszerűbb lappá változott 
elemen elmaradnak a bajuszszár-
nyak. A szárnyoldalakon maxi-
mum 5 lapot lehet elhelyezni (az ap-
ró légterelő kialakítások már nem 
használhatók), az alján – mindkét 
oldalon – legfeljebb 2 hosszanti irá-
nyú terelő lap foglalhat helyet. Az új 
kialakítással a levegőt kifelé terelő la-
pok formája és elhelyezkedése szigo-
rúan behatárolt, az örvénygenerá-
torként működő finom kialakítások 
tilalmi listára kerültek. A kevésbé 

Az autók tömegelőírása, 
új aerodinamikai szabályok

Az idei esztendőtől megváltozott a 
tömegmeghatározás. Külön mérik 
a versenyautókét a versenyzőkétől. 
A gépek alsó határa 740 kilogramm, 
a korábbi 733 kilogramm helyett. 
A versenyzőknél 80 kilogrammot 
határoztak meg. Az ennél könnyebb 
pilótáknál annyi ballasztot kell az 
ülése mögé helyezni, amennyivel a 
határ alatt vannak. Ezzel a testalka-
tok közötti különbségeket lehet 
kompenzálni. Így a nehezebb, ma-
gasabb versenyzőknek nem kell 
koplalni, nincs szükség a vezetés 
szempontjából kevésbé fontos iz-
mok tudatos tömegcsökkentésére, 
sem a verseny közbeni folyadékbe-
vitel mérséklésére. 

Emlékeztetőül annyit, hogy koráb-
ban az autók minimális tömegét a 
pilótával együtt mérték, ami előnyt 
jelentett a kisebb termetű verseny-
zők számára. Tekintettel arra, hogy 
a korszerűsödő technológiák általá-
ban tömegnövekedéshez vezetnek, 

hatékony kialakítás miatti leszorítóerő-
csökkenést részben kompenzálja a na-
gyobb felület.

Az első kerekek és az oldalsó légbe-
ömlőnyílások közötti fordítólemezek 
módosítását az autó oldalára ragasztott 
szponzormatricák jobb láthatósága ér-
dekében vezették be, de ennek hatása 
van az aerodinamikára is. Az oldalt el-
helyezett terelőlemezek magasságát 
150 milliméterre csökkentették, to-
vábbá ezeket 100 milliméterrel elő-
rébb vitték. Ez a megoldás az első 
szárnyról érkező légáramlatokat ked-
vezően irányítja, így az autó teste mel-
letti légtereléssel befolyásolja a kocsi 
hátulján lelépő áramlatokat is.

A hátsó légterelő is módosult. 
Egyúttal 950 milliméterről 1050 
milliméterre szélesedett és egyszerűbb 
lett, amivel a lelépő áramlatok javítása 
megvalósult. A szárny magassága 
20 milliméterrel megnövekedett. 
Előírás lett véglapok homogenitásának 
megtartása (tilos a vágás, illetve perfo-
rálás). Továbbá az előzéskönnyítő 
DRS (Drag Reduction System –
légellenállás-csökkentő rendszer; hasz-
nálatával a hátsó szárny felső idoma 
vízszintes helyzetbe állva kinyílik, ez-
zel csökken a légellenállás) is jobban 
használható. Az új kialakítással a felső 
féklap nyitásakor 85 milliméterre nő a 
rés (eddig 65 milliméter volt). A 20 mil-
liméterrel nagyobb nyílás 25 százalék-
kal növeli a DRS eredményességét. 
Előnyös még a szárny alsó lapjának 
70 milliméterrel történt megemelése, 
így a visszapillantó tükör segítségével 
jobban átláthat alatta a versenyző.

Kompozitok a Forma-1 
versenyautókon

A Forma-1 versenyautóknál 30 külön-
böző, főként szénszálalapú kompo-
zit féleséget használnak. Szénszálas 

Főbb technikai változások 2019-ben

Módosítások az első szárnyon Módosítások a hátsó szárnyon
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(részben aromás poliamiddal kom-
binált) kompozitból készül például 
a 35 kilogramm tömegű önhordó 
karosszéria amely a járműre ható 
terhelések viselése mellett az ütkö-
zéseknél megfelelő energiaemésztést 
is biztosít. 

A kompozitok könnyen kezelhetők, 
tervezhetők, alakíthatók. Nagy elő-
nyük fémekhez képest a kisebb tö-
meg, amely egyúttal nagy szilárdság-
gal párosul. A kompozitszerkezetek 
heterogén társított rendszerek, amit 
két vagy több különböző anyag (példá-
ul vázerősítő és a műgyantaalapú mát-
rix) összekapcsolásával alakítanak ki. 

Gyakori a prepreg alkalmazása, 
amely egyirányú szálerősítéssel ren-
delkező, szalag formájú kompozit 
előgyártmány. A hosszirányban le-
fektetett szénszálakkal vázerősített, 
közel papírvékonyságú terméket mi-
nimális mértékben elő-térhálósított 
mátrix tartja össze. A még tapadós 
műgyanta elővegyület miatt a kö-
rülbelül 150 centiméter széles lap-
szerű képződményt elválasztó fólia 
közbeiktatásával tekercselik fel. 
A mátrixban benne van a térhálósí-
tást elindító termikus iniciátor-
aktivátor, így erőteljes hűtés mellett 
korlátozott ideig tárolható. A szük-
séges idomokat számítógép-vezérelt 
lézersugárral szabják ki. A leendő 
termék rétegrendjének és a rétegek 
irányítottságának betartása alapvető 
technológiai követelmény. Az előírá-
sok szerint felépített és összepréselt 
részegységet megfelelő fémszerszám-
ba foglalják, majd az autoklávba ke-
rül. Ez több méter átmérőjű vízszinte-
sen fekvő henger alakú, nyomástartó 

tartály, amelyben a mátrixot jelentő 
műgyanta térhálósítása magasabb 
hőmérsékleten és néhány órás kezelés 
során végbemegy. Elterjedtek a 
szénszálerősítésű kompozitok (CFRP – 
carbon fiber reinforced polymer), ame-
lyeket 60% szénszálból és 40% mű-
gyantából állítanak elő.

Visszapillantó tükör, 
hátsó lámpák

Amikor 2017-ben a hátsó szárny ki-
szélesedett, a pilóták nem látták 
megfelelően, hogy mi történik az au-
tó mögött. Nemcsak ez fokozta a bal-
esetveszélyt, hanem az is, hogy a 

konstruktőrök  a visszapillantót aero-
dinamikai céloknak kezdték aláren-
delni. Az új előírásban konkrétabban 
meghatározták a visszapillantó tük-
rök kötelező helyzetét, beleértve az 
egységesen kijebb történő elhelyezést. 
A 2018-as szezontól bevezetett, min-
den versenyautón kötelező glória (Halo) 
elnevezésű fejvédő bukókereten az idei 
évtől tilos a visszapillantók elhelyezése. 
A szabályozásban szerepel aerodina-
mikai szerepük minimalizálása, és a 
rögzítési módjuk pontos behatárolása.

2019-től a hátsó szárny függőleges 
véglapjainak hátuljára két hosszanti 
LED-sort helyeztek, amelyek piro-
san világítanak a látást és látható-
ságot befolyásoló időjárási körül-
mények esetén (a maga mögött 
vízfüggönyt húzó autó észlelését 
segítve a hátul haladó számára). 
Ezek használatát a köztes-esőgu-
mik és az esőgumik használatakor 
kötelező bekapcsolni. A sebesség-
váltó mögött, középen elhelyezett 
piroslámpa továbbra is a helyén 
marad. Nemcsak ködlámpaként 
fog működni, hanem villogásával 
információt ad arról, ha az erőfor-
rás töltő üzemmódba (kinetikus 
energiatároló rendszer) vált és emi-
att nem áll a rendelkezésére a plusz 
160 LE-s teljesítmény.

Kutasi Csaba

A 2019. évi technikai változások verseny közben

Így készül egy kompozitszerkezetű 
karosszéria-elem
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Augusztus folyamán már érezhetően rövidülnek 
a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák. 
A hónap során körülbelül egy órával nő az 
éjszakák hossza. Nézzük, milyennek lát-
juk az eget augusztus 15-én 21 órakor, 

a kora esti szürkületben!

Nyugat felé nézelődve a jellegzetes alakú Oroszlán csillagké-
pet találjuk, legfényesebb csillaga a Regulusz (Király csil-

lag). Kissé északabbra fordítva tekintetünket, a látóhatár felett 
nem sokkal a Hiúz és Zsiráf csillagképek, magasabbra pedig a 
Nagy Medve (Nagy Göncöl) és Kis Medve (Kis Göncöl) csillag-
képek helyezkednek el. A Sarkcsillag a Kis Göncöl legfényesebb 
csillaga, a rúdja legvégén helyezkedik el. Fényessége összemérhető 
a Nagy Göncöl csillagainak fényességével, tehát jól azonosítható.  Déli 
irányban a Szűz, a Mérleg és a Skorpió követik egymást az állatövben. 
A Kígyótartó csillagképben a Jupitert, a Nyilas csillagképben a Szaturnuszt 
találjuk. A Kígyótartó csillagkép egy kígyóval körbefont férfit formáz. A görögök 
Aszklépiosszal azonosítják. Ez a csillagkép a 13. az ekliptika mentén, ami a többi 
12 állatövi csillagképpel ellentétben valóságos személyről kapta a nevét. Érdekes, 
hogy a Kígyótartó csillagkép bár nem állatövi, mégis az ekliptikának háromszor akkora 
íve szeli át, mint a vele szomszédos állatövi Skorpiót. Fejünk felett a Sárkány, Herkules, 
Északi Korona és az Ökörhajcsár csillagképek ragyognak. Az Ökörhajcsár legfénye-
sebb csillaga az Arkturusz, figyeljük meg, hogy a Nagy Göncöl rúdjának íve éppen rá 
mutat! A Nagy Nyári Háromszög csillagai egyre magasabbra emelkednek az égen, a 
Deneb a Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. Délkeletre 
a halvány csillagok alkotta Pajzs és Bak csillagképek pislákolnak. Északabbra a 
Cefeusz, a Kassziópeia és a Gyík csillagképek kereshetők a Tejút sávjában. 

Az égbolt képe  
2019. augusztus 15-én  

21 órakor

TUDTA?

A csillagok közötti teret kitöltő, intersztelláris közeg főként különböző fizikai 
állapotú hidrogénből, valamint porszemekből áll. A Tejútrendszer tömegének 
mintegy 10 százalékát kitevő csillagközi anyag galaxisunk korongjában koncent-
rálódik. Eloszlása nem egyenletes: helyenként sűrűbb felhők fordulnak elő – itt 
keletkeznek a csillagok. Másutt a csillagok által szétszórt anyagot találjuk, a 
sűrűbb felhőket nagyon kis sűrűségű tartományok választják el egymástól. 
Az intersztelláris közegben nagyon különböző hőmérsékletek fordulnak 
elő. A hidegebb, -260 oC körüli régiókban a hidrogén molekulafelhők formájában 
létezik. Ezek a hideg molekulafelhők nemcsak hidrogént, hanem más moleku-
lákat is tartalmaznak. Az ilyen felhők összeomlásából születnek a csillagok. 
A semleges hidrogénfelhők hőmérséklete jellemzően -170 oC és 730 oC között 
lehet. A csillagok sugárzása által felforrósított hidrogénfelhők hőmérséklete 
10 000 oC körül van. Az anyagban mindenütt előforduló porszemcsék együttesen 
a Tejútrendszer tömegének mintegy 1 százalékát teszik ki. Általában kicsiny, 0,01 
és 0,1 mikrométer közötti átmérőjű szemcséi szenet, szilikátokat (szilícium és oxi-
gén vegyületei) és vasat tartalmaznak. A szemcséket víz és ammónia jegéből, vagy 
a hidegebb felhőkben valószínűleg szén-dioxid-jégből álló köpeny veszi körül.
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A bolygók közül a Merkúr a hónap nagy részében megfigyelésre kedvező helyzetben 
van a hajnali keleti égen. Augusztus 1-jén egy órával kel a Nap előtt, láthatósága gyor-
san javul.  A legnagyobb nyugati kitérésbe 9-én kerül, ekkor több mint másfél órával 
kel a Nap előtt. A hónap végére újra a Nap közelébe kerül, és elvész annak fényében. 
A Vénusz a hónap folyamán nem kerül megfigyelésre kedvező helyzetbe. 14-én van felső 
együttállásban a Nappal. A Mars előretartó mozgást végez az Oroszlán csillagképben. 
A Nap közelsége miatt azonban nem figyelhető meg. A Jupiter a Kígyótartó csillagkép-
ben mozog, hátráló mozgása 11-én előretartóvá válik. Az esti délnyugati égbolt feltűnő 

égiteste, éjfél után nyugszik. Fényessége -2,3 magnitúdó. A Szaturnusz a Nyilas csil-
lagképben végzi hátráló mozgását. Az éjszaka nagy részében látszik a délnyugati ég 

alján, hajnalban nyugszik. Fényessége 0,2 magnitúdó. Az Uránusz késő este kel, 
az éjszaka második részében látható a Kos csillagképben. A Neptunusz az esti 
órákban kel, az éjszaka nagy részében megfigyelhető a Vízöntő csillagképben.

«
Harminc évvel ezelőtt, 1989. augusztus 8-án bocsájtották fel Kourouból a 

HIPPARCOS asztrometriai műholdat. A küldetés neve (High Precision Parallax 
Collecting Satellite, magyarul: nagypontosságú parallaxismérő műhold) nem 
véletlenül emlékeztet a nagy ókori csillagászra. Az ESA által létrehozott prog-
ramot két részre osztották: a Hipparcos kísérlet, melynek célja 118 ezer csillag 

asztrometriai paramétereinek (pozíció, saját mozgás, parallaxis, stb) mérése 
2-4 milli-ívmásodperc pontossággal és a Tycho kísérlet, melynek célja további 

400 ezer csillag asztrometriai és fotometriai tulajdonságainak mérése valamivel 
kisebb pontossággal. Az űrteleszkóp működési ideje lehetővé tette, hogy a pozíciók 

változásait is regisztrálják. Többes csillagrendszereket, s a fényességmérések révén 
számos változócsillagot is felfedeztek. A műholdat egy Ariane–4 hordozórakétával 

indították, amelyet eredetileg geostacionárius pályára kellett volna állítani, de a 
gyorsítórakéta meghibásodott és a teleszkóp elnyúlt ellipszis alakú pályán maradt, 
melynek magassága 500, illetve 36 000 kilométer volt. A nehézségek ellenére minden 
tudományos célt sikerült teljesíteni, a kommunikációt 1993. augusztus 15-én fejezték be. 
Hipparcos és Tycho adatokat használtak a Millennium Star Atlas létrehozásához, amely 
az égbolt teljes atlasza egy millió csillaggal, 11 magnitúdó látszólagos fényességig és 
még 10 ezer más objektummal. Utódja a 2013-ban felbocsájtott Gaia űrtávcső, amely 
már milliárdnyi csillag még pontosabb asztrometriai és fotometriai felmérését végzi. 

L. H.

A HIPPARCOS űrtávcső laboratóriumi 
tesztelés alatt

A GAIA űrteleszkóp már 
milliárdnyi csillag helyzetét 

mérte

Geostacionárius pálya 
helyett elnyúlt ellipszis 

pályán keringett 
a Föld körül
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A Magyar Királyi Földtani In-
tézetben dolgozó geológu-
soknak az 1869-es alapítástól 

kezdve az intézet fő feladataként 
megjelölt földtani térképezés mellett 
gyakorlati földtani feladatokat (bá-
nyageológiai felvételeket, érc- és kő-
szénkutatást, vízföldtani, talajtani 
vizsgálatokat stb.) is meg kellett olda-
ni. Az idő előrehaladtával e feladatok 
gyorsuló ütemben gyarapodtak, s 
1893-ban Wekerle Sándor miniszter-
elnök és pénzügyminiszter kezde-
ményezésére útjára indult hazánk 
rendszeres szénhidrogén-kutatása. 

Wekerle Böckh Jánost, az intézet akko-
ri igazgatóját bízta meg a szénhidro-
gén-kutatás megindításával, összefogá-
sával. A kezdet kezdetén, 1894-ben tér-
képezte fel Böckh a háromszékmegyei 
Sósmezőt és környékét. Az 1:75 000-es 

A BÖCKH-CSALÁD ÉS 
A FÖLDOLAJKUTATÁS 

KEZDETE
Magyarországon 1893-ban indult el a rendszeres szénhidrogén-kutatás. A Földtani Intézet akkori igaz-
gatója, Böckh János külön geológusi állást rendszeresített e feladatra. A kezdeti nehézségek leküz-
dése után az első világháború nehezítette a kutatások fellendülését. A későbbi évtizedekben kibon-
takozó magyar szénhidrogén-kutatásnak már Böckh János fia, Böckh Hugó szerzett világhírnevet. 
Az itt bemutatott térkép a kezdetekig repít vissza minket az időben: Böckh János 1894-ben készítette 

A háromszékmegyei Sósmező és környékének geologiai térképét.

méretarányban készült térkép a rákö-
vetkező évben jelent meg a Magyar 
Királyi Földtani Intézet Évkönyvé-
ben, a hozzá tartozó nagyon részle-
tes, 190 oldalas térképmagyarázóval 
együtt: A háromszékmegyei Sósmező és 
környékének geologiai viszonyai, különös 
tekintettel az ottani petroleumtartalmú lera-
kódásokra. Ennek bevezetőjéből kiolvas-
ható, hogy Böckh János a rá jellemző 
hatalmas lendülettel fogott hozzá a 
feladat megoldásának:

„Azon fontos vizsgálatok, melyeket 
dr. Wekerle Sándor, m. kir. miniszterelnök 
úr Ő Nagyméltósága, a hazai petroleum-
előjövetelek kérdésének tisztázása érdeké-
ben még a múlt évben kezdeményezni 
méltóztatott, a folyó évben folytattattak. 
Ő Excellentiája elhatározása és megbízása 
következtében ez alkalommal 4 terület ke-
rült bejárásra, a mennyiben a m. kir. geologiai 
intézet tagjai közül dr. Posewitz Tivadar a 
Máramaros megyéhez tartozó kőrösmezei, 
Telegdi Roth Lajos a szilágymegyei Zsibó 
vidéki és a hevesmegyei recski, személyem 
pedig a háromszékmegyei Sósmező vidékén 
fellépő petroleum-tartalmú lerakodások 
megvizsgálására nyert megbízást. Ehhez ké-
pest, s miután még megelőzőleg, t. i. a junius 
10. – julius 13-ki időközben, eleget tettem 
ugyancsak Ő Nagyméltóságának egy máso-
dik, a felső Garam vidékét illető megbízásá-
nak, f. é. julius 29-én a királyhágón-túli or-
szágrészbe siettem, hogy ottani feladatom-
nak eleget tegyek, honnan azután csak 
szeptember második felében térhettem visz-
sza, mi közben szükségesnek mutatkozott és 
volt alkalmam megtekinteni a Sósmezőtől 

T É R K É P E K  A  M Ú L T B Ó L

jobban északkelet felé, és már moldvai terü-
leten lévő hirjai (kiejtve hrzsai), úgyszintén 
az ettől tovább keletre, szintén román király-
sági területen lévő Monasztirea Casinului 
melletti petroleum-előjöveteleket, a mint fel-
kereshettem még a Kovásznától keletre, a 
hazánk és Románia közt határt képező 
Putna árok legfelső részében, Gelencze köz-
ség határában, a Kóróbércz keleti alján fekvő 
petroleum-kutatásokat, hol azonban a beállt, 
felette zord időjárás a minden emberi rendes 
laktól távol eső erdős vidéken, vizsgálataim-
nak egyszersmind véget is vetett.”

A „zord időjárásnak” köszönhetően 
Böckh János visszatért Budapestre és 
megszerkesztette térképét. Ennek 
színkulcsában a különféle képződmé-
nyeket koruk szerint csoportosította. 
Azt, hogy nem csupán egyszerű föld-
tani térképről van szó, jól mutatják a 
térképen megjelenő jelek: az „eddig 
lemélyesztett furólyukak”, valamint a 

Böckh Hugó

Gratz Gusztáv miniszter látogatása egy 
erdélyi mélyfúrásnál, 1917 augusztusában. 
A képen balról jobbra: Rössler (?); Gratz 

Gusztáv; Grünn (?); Böckh Hugó; (?)
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„még felismerhető egyéb petroleum 
kutatási miveletek” mellett Böckh 
„furásra ajánlott pontokat” is kijelölt. 
A fiatalabb, medencekitöltő üledékes 
kőzetek alól előbukkanó idősebb kép-
ződményeket pedig „az alaphegység 
felléptére [előbukkanására] valló 
kloritos fillit előjövetel” pontjai jelzik. 

A térkép magyarázójában Böckh Já-
nos összefoglalta a környék földtani is-
mereteinek „fokozatos fejlődését” is. 
Ebből tudjuk, hogy már az 1700-as 
évek végén ismertek voltak a kör-
nyék szénhidrogén-lelőhelyei: „Jo-
hann Ehrenreich von Fichtel egyebek mel-
lett még 1780-ban említi a moldvai hirjai 
(mond hrzsai) petroleumot, a mint továbbá 
szól a Sósmezőn, akkoriban még mint 
mondja «in dem Grunde Soosmező 
(Salzfeld)» általa figyelt petroleumról, me-
lyet ott, mint említi, négy különböző helyen 
talált, s melyet szerinte akkorában ott nem 
gyűjtöttek össze; a mint leírja továbbá a 
petroleumnak a moldvaiak által miként való 
nyerését. Említi egyúttal Fichtel, hogy az 
olaj sűrűbb félesége átalában kocsikenésre 
használtatott, a hígabb azonban a 

bőrmunkásoktól a bőr lágyítására és 
fentartására alkalmaztatott. Közlése sze-
rint Nagyszebenben a bécsi pint öt garasért, 
a termelési helyen pedig három garasért 
árultatott. (…)

1791-ben J. E. von Fichtel  egy újabb mű-
vében ismét szól az Ojtoz szorosban, a 
moldvai Hrzsánál (Hirja) fellépő, feketebar-
násnak mondott földolajról, melyet az ottani 
lakosok szerinte a kavicsos földben foganato-
sított, egy öl széles és ugyancsak egy öl mély 
gödrökben összegyülemlő víz fölületéről ken-
dők segítségével nyertek. A petroleumot a 
gödrökbe szállító víz csak gyengén szivárog-
hatott, a mennyiben Fichtel szerint egy ily 
gödör megteltéhez 2–3 nap kellett.”

A fellendülő szénhidrogén-kuta-
tásban kezdetekben Böckh János 
mellett elsősorban Posewitz Tivadar 
és Telegdi Roth Lajos tevékenyke-
dett. Feladatuk nagy felelősséggel 
járt, mert állami támogatást a mély-
fúráshoz és a szénhidrogének kiter-
meléséhez csak a Földtani Intézet 
véleményezése alapján adtak. 

Böckh Jánostól 1908-ban id. Lóczy La-
jos rendkívül nehéz gazdasági helyzetben 
vette át az intézet vezetését és ezzel 
együtt a nyersanyagkutatás irányítását. 
Böckh ugyan már 1902-től kezdve fo-
lyamatosan próbálkozott a Gyakorlati 
Geológiai Osztály felállításával, ez azon-
ban végül csak Lóczynak sikerült. Az 
osztály feladatai közé tartozott többek 
között a kőolajterületek vizsgálata és ku-
tatófúrások kijelölése is. Lóczy igazgató-
ságának idejére estek olyan fontos ered-
mények, mint például a kissármási gáz-
mező feltárása, amely előtérbe állította az 
erdélyi szénhidrogén-kutatást. 

Az első világháború alatt a gyakor-
lati kutatások is visszaestek, és a há-
ború utáni munka is nehezen indult 

meg. Az elcsatolt területekkel együtt 
elveszített lelőhelyek miatt főként új 
nyersanyag-lelőhelyek felkutatásával 
foglalkoztak az intézet geológusai: 
elsősorban a szén- és a bauxitkutatás, 
a vasérc-előfordulások tanulmányo-
zása, valamint az alföldi szénhidro-
gén-kutatás volt jelentős. 

A közvetlen gazdasági jellegű kutatá-
sokban nagy változást hozott Böckh Já-
nos fiának, Böckh Hugónak igazgatóvá 
történő kinevezése 1929-ben, az első 
világháborút követő zűrzavaros eszten-
dők után. A pályája kezdetén inkább 
még elméleti irányultságú Böckh Hugó 
érdeklődése idővel az alkalmazott föld-
tan felé fordult. 1910-ben a Pénzügy-
minisztérium elrendelte az Erdélyi-me-
dence földgázmezőinek részletes kuta-
tását, melynek vezetésével őt bízták 
meg. 1915–18-ban Horvát-Szlavónia 
területén, 1917-től a Dunántúlon, majd 
1918-tól az Alföldön vezette a szén-
hidrogén-kutatásokat, amelyek során 
az ő javaslatára alkalmazták először 
az Eötvös-féle torziós ingát. 

1921 februárjában kilépett az állami 
szolgálatból és a legnagyobb angol olaj-
cég, az Anglo-Persian Oil Company 
Ltd. tanácsadójaként megkezdte nagy-
szabású külföldi expedícióit. A követ-
kező majd’ 10 évben vezetett kutatást 
Perzsiában, Közép- és Dél-Amerikában, 
majd Albániában. Azért is esett rá a mi-
nisztérium választása, amikor az intézet 
következő igazgatóját keresték, mert 
köztudott volt, hogy a gyakorlati kutatá-
sok szervezésében és irányításában rend-
kívül nagy tapasztalatot szerzett mind 
idehaza, mind külföldön. Böckh Hugó 
igazgatósága alatt lendültek fel igazán a 
hazai szénhidrogén-kutatások. 

BaBinszki Edit

Sósmező földtani térképe – a sorozat előző részeiben megjelent térképek-
kel együtt – nagy felbontásban megtalálható a https://map.mbfsz.gov.hu/

oldmaps.html címen.

A magyarsárosi 3. számú gázkút 1917-ben Utazás a földgázvidéken 1913-ban (KÉPEK FORRÁSA: MBFSZ GYŰJTEMÉNYE)

Eötvös-inga 
(LANTOS ZOLTÁN 

FELVÉTELE)
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T erületünkön különösen az 
újkőkori Vinča kultúra 
tordosi és alsótatárlakai lelő-

helyein előkerült leletek váltottak ki 
óriási érdeklődést. Az évtizedek 
alatt megjelent könyvtárnyi meny-
nyiségű tanulmány ellenére a kuta-
tók még a legalapvetőbb részkérdé-
sekben sem jutottak közös, de leg-
alábbis megnyugtató álláspontra. 
Kolozsváron, az Erdélyi Nemzeti 
Történelmi Múzeumban a nyár vé-
géig látható az a kiállítás, amely ta-
lán a legtöbb vitát kiváltó Kárpát-
medencei őskori leleteket, az 
alsótatárlakai táblákat mutatja be.

Fogadalmi ajándékul
A Marosba omló tordosi őskori telep 
nemzetközi jelentőségű leleteit Torma 
Zsófia, az első magyar régésznő gyűj-
tötte össze és közölte 1879-ben. Sze-
rinte az edények aljára karcolt ábrázo-
lások többsége Schliemann Trójában 
talált párhuzamai alapján „vallásos 
mondatok symbolicus jegyei lehetnek”. 
Közel egy évszázaddal később, az 
ugyancsak Maros parti Alsótatárlaka 
(Tărtăria) melletti ásatáson Nicolae 
Vlassa pedig három olyan agyagtáblát 
is talált, amelyek egyikén vadászjele-
net, kettőn pedig szerinte a kezdetle-
ges írás sorokba rendezett jelei látha-
tók. Ezeket a leleteket a mezopotámiai 
Uruk-Warka IV és Djemdet Nasr-i 

AZ ALSÓTATÁRLAKAI TÁBLÁK NYOMÁBAN

A KÁRPÁT-MEDENCE 
LEGKORÁBBI 
ÍRÁSEMLÉKEI

táblácskák másolatainak tartotta, 
amelyek ott a Kr. e. 4. évezred utol-
só századaiban készültek. Mindent 
összevetve az ásató az alsótatárlakai 
táblák korát a Kr. e. 2900-2700 
évekre keltezte, ami az európai ős-
kori kutatás akkori álláspontja sze-
rint megfelelt a tordosi telepen a le-
letek döntő többségét adó újkőkori 
Vinča kultúra időszakának. Nicolae 
Vlassa 1970-ben Tordosról, a Torma 
Zsófia-gyűjteményből ugyancsak 
közölte egy mezopotámiai agyag-
henger utánzatának a rajzát, amely-
re többen is felfigyeltek, s végső so-
ron az alsótatárlaki táblák újkőkori 
keltezésének megerősítését látták. 
A tordosi pecsétutánzat azonban ab-
ból a szempontból is érdekes, hogy 
akárcsak a másik Maros menti hely-
színen, ott szintén voltak rézkori le-
letek. Torma Zsófia ugyan csak a 
rézcsákányokat említi, de közlemé-
nyének ábrái között rézkori és 
bronzkori edénytöredékek is látha-
tók. Az alsótatárlakai agyagtáblák 
mindenesetre rávilágítottak a Kár-
pát-medence őskori népeinek a leg-
korábbi mezopotámiai írásrendszer-
rel való kapcsolatainak lehetőségére, 
egyben a radiokarbon vizsgálatok 
eredményei alapján a rövid- vagy 
hosszú kronológia kérdése körül ak-
kor kibontakozó éles vita sarokkö-
vévé is váltak. 

A kutatás elfogadta a táblák írás-
ként való értelmezését, sőt többen, 
köztük Harmatta János a sumer 
logogrammértékeket behelyettesítve 
értelmezte is a táblák szövegét:

A legkorábbi írásemlékek Kárpát-medencei megjelenésének idejéről meglehetősen eltérnek a véle-
mények. Vannak, akik már a barlangi rajzokon ismétlődő képek, jelek egy részét is ebbe a körbe 
sorolják. Az újkőkortól pedig már általánosan megfigyelhetők a fogalmakat jelölő ideogrammák, a 
széles körben alkalmazott szimbólumrendszerek, amelyek ugyan még mindig nem nevezhetők írás-
nak, de kétségtelenül sok írásbeli jellemzővel rendelkeztek. Ezek a „proto írásnak” nevezhető 
rendszerek a szimbólumokat használták az információ közvetítésére, ezért a nyelv ismeretétől 

függetlenül is értelmezhetők.

Mitu Melinda, az Erdélyi Nemzeti Történelmi 
Múzeum munkatársa fotózásra készíti elő az 

alsótatárlakai agyagtáblákat
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gödörnek a Vinča kultúrába, annak 
A2 vagy B1 időszakába való keltezés el-
len nem hozhatók fel komoly érvek, 
miként a benne talált leletek eredetisé-
ge és összetartozása ellen sem. Ez a ku-
tatás akkori állása alapján 1990-ben 
még teljesen logikus és érthető állás-
pont volt. Az újkőkori leleteknek a ra-
diokarbonos kormeghatározások által 
jelzett 2-3 ezer évvel idősebb keltezését 
ő is éppen a Maros menti tábláknak a 
mezopotámiai városok rétegei alapján 
stabilan a Kr. e. 4. évezred végére da-
tálható párhuzamai miatt utasította el. 
Azonban addig, amíg a nemzetközi 
kutatásban a folyóközi területeken to-
vábbra is a rétegtani megfigyelések 
alapján szinte változatlanul a múlt szá-
zadi korszakbeosztásnak megfelelően 

határozzák meg ma is a Djemdet-
Nasr-i táblák korát, a Vinča kultúra 
leleteit újabban már a Kr. e. 6-5. évez-
redre keltezik. Az európai őskor be-
osztásában a folyamatos finomítások 
után a korábbinál lényegesen hosszabb 
időrend az elfogadott, amit a radio-
karbon vizsgálatok mellett ma már a 
famaradványok alapján végzett vizs-
gálatok is egyértelműen alátámaszta-
nak. Különösen a svájci neolit cölöphá-
zak dendrokronológiai adatai igazol-
ják a hosszabb radiokarbon keltezés 
létjogosultságát, amit a kora bronzkor 
időszakában például az Aunjetiz kul-
túra Helmsdorf, Leubingen lelőhelye-
ken feltárt tölgyfakoporsók évgyűrűi 

„Fogadalmi ajándékul adott az Úrnak 
(v. Enlilnek)
5 kenő edényt

10 (?kur) árpát,
10 lovat

UNU városa”
a másik táblán pedig: 
„Liszt 60+10 (?kur)

Palil (istennek), 20 (?kur) a főpap-ki-
rálynak

búza 60+60+2 (?kur)
Usmû (istennek), Šamaš (istennek)”

Harmatta János azonban felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az általa adott 
megfejtés semmit nem árul el a táb-
lák szövegének nyelvéről, mert a 
logogrammértékű képjeleket egy bi-
zonyos határig bármely nyelv fogal-
mainak rögzítésére lehet használni. 
Ezért az alsótatárlakai táblák alapján 
semmiképpen sem lehet arra követ-
keztetni, hogy a Vinča kultúra népe 
a Maros mentén a sumer nyelvet be-
szélte volna. Azonban az olvasatok 
kapcsán két dolgot okvetlenül meg 
kell jegyezni. Egyrészt a ló a Kr. e. 4. 
évezred végén nem volt jellemző 
Mezopotámia területén, inkább a 
szamarakat használták. Ezért sokkal 
valószínűbbnek tűnik itt Wolfgang 
Helck Makkay János által hivatko-
zott feloldási javaslata a „hús” szóval. 
Másrészt egy ilyen feloldás Közép-
Európa területén sem társadalom-, 
sem vallástörténeti szempontból nem 
értelmezhető, a Vinča kultúra korá-
ban pedig különösen nem. Tartalma 
alapján – bárhol is készültek az 
alsótatárlakai táblák – , azok nem a 
Maros menti állapotokat tükrözik, 
ellentétben például a helyi Vinča kul-
túra edény– és idol-leleteivel. 

Az eredmények újragondolása
Makkay János egy teljes, rendkívül 
alapos és széles kitekintésű monográfi-
át szentelt a kérdésnek. Munkájának 
írásakor úgy látta, hogy az áldozati 

A sok vitát kiváltó három tábla

A formailag hasonló, de csak bekarcolással díszített agyagkorongok már az 
újkőkorban széles körben elterjedtek, mint azt a Dunántúlon, a Lengyeli kultúra

 területén előkerült számos lelet is mutatja 
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a 6. évezredre, a többi lelettel együtt 
az újkőkori Vinča kultúra időszaká-
ra mutató adatai között van. Ez kü-
lönösen elgondolkodtató annak fé-
nyében, hogy gyakorlatilag a mai 
napig egyetlen olyan adat sem is-
mert, amely alapján egyértelműen 
bizonyítani lehetne azt, hogy az ál-
dozati gödörnek nevezett beásás me-
lyik rétegből indult, vagy azt, hogy 
az oda sorolt leletek valóban ott, 
együtt kerültek volna elő. 

Hinni akarok
Mivel nincs semmi bizonyíték arra, 
hogy az áldozati gödröt fedte volna 
valamelyik újkőkori réteg, így az sem 
zárható ki, hogy az átlagban másfél 
méternél nem vastagabb rétegsor tete-
jén lévő, a mai radiokarbon adatok 
alapján korban is megfelelő, a rézkori 
Coţofeni kultúra beásása nyúlt ilyen 
mélyre – s keveredett esetleg az 
újkőkori leletekkel. Makkay János el-
fogadja Nicolae Vlassa érvelését, hogy 
a gödröt zárták a Vinča rétegek, erre 
azonban valójában semmilyen bizo-
nyíték nincs. A rézkori keltezés lehető-
ségét Olaf Höckmann már 1968-ban 
felvetette, de ezt a felvetést többnyire 
nem fogadták el, pedig az alsótatár-
lakai leletek között előkerült agyag-
horgonyt Vladimir Dimitrescu a 
Coţofeni kultúrába sorolva az 
égeikumi kora bronzkorhoz kapcsol-
ta. Több évtized eltelte, számos új ter-
mészettudományos módszer és vizs-
gálat tükrében összevetve az adatok 
azonban arra mutatnak, hogy külön 

alapján meghatározott kor is megerősít. 
Így ezek a kronológiai eredmények 
mára már olyan megváltozott körül-
mények, amelyek nyomós érvként 
hozhatók fel az alsótatárlakai táblák 
előkerülési körülményeinek, keltezésé-
nek, a leletek összetartozása kérdésé-
nek újragondolására.

Mint arra Makkay János is felhívta 
a figyelmet, Nicolae Vlassa az 
alsótatárlakai táblák előkerülésének 
pontos helyét csak az ásatást követő-
en jelölte meg az egyik metszetfotón 
látható gödörben, amelynek hamus 
földjében a Vinča kultúra leletei és 
emberi csontok is voltak. A csonto-
kon újabban végzett radiokarbon 
vizsgálatok az utólag áldozati gö-
dörnek elnevezett beásást a Kr. e. 6. 
évezred második felére keltezték.  
Ez alapján Gheorghe Lazarovici és 
Marco Merlini arra a következtetés-
re jutott, hogy az európai írásbeliség 
létezésére vonatkozó legkorábbi bi-
zonyítékok Erdélyből származnak, s 
gyorsan és széles körben elterjedt a 
kőkori, a mezopotámiai szövegeknél 
is mintegy kétezer évvel korábbi 
Duna vidéki írás teóriája. Néhány 
ellentmondásra azonban okvetlenül 
fel kell hívni a figyelmet, bár szinte 
nincs olyan szelete a problémakör-
nek, amelyet már ne vizsgáltak, vi-
tattak volna. Az alapvető ellentmon-
dás a tábláknak a Kr. e. 4-3. évezred 
fordulójára keltezhető mezopotámiai 
párhuzamai alapján ma a késő réz-
korra keltezhető kora, és az áldo-
zati gödörből vett csontmintáknak 

kell választani a késő rézkor–kora 
bronzkornál nem korábbi, közvetle-
nül a mezopotámiai írásrendszerekkel 
kapcsolatokat mutató alsótatárlakai 
táblácskákat, és a Kr. e. 6. évezredre 
keltezhető újkőkori Vinča kultúra ha-
sonló, általánosan elterjed jeleket is 
tartalmazó leleteit, amelyekre már 
Torma Zsófia is felfigyelt. 

Az újkőkori Vinča kultúra 
Kr.e. 6-5. évezredi tárgyainak és a 
párhuzamok alapján a Kr. e. 4-3. év-
ezred fordulójára keltezhető táblák 
szétválasztása egyben azt is jelenti, 
hogy a korábban éppen a táblák mel-
lett talált leletek magas radiokarbon 
keltezése miatt a Kárpát-medencében 
feltételezett Danube script, Duna 
vidéki írás, annak a mezopotámiai 
írásoknál is korábbi keltezése, su-
mer kapcsolatai alapjukat vesztet-
ték. A Vinča-korú edényeken látha-
tó movítumok nem kapcsolhatók 
egykorú írásjegyekhez, mindössze 
olyan általános jelek, amelyek egy ré-
sze éppen széles ismertségük miatt a 
jóval később kialakuló írásrendsze-
rekbe is beépül majd. Ebből a szem-
pontból különösen érdekes lehet szá-
munkra, hogy Abram Davidovics 
Sztoljar az őskori művészet ábrázolásait 
az alkotói felfogás kifejezésmódja alap-
ján három alapvető csoportba sorolta: 
tematikus, mint a különböző idolok; 
ritmikus vagy ornamentális, mint pél-
dául a cikcakk vonalak; illetve jelszerű, 
vagy szimbolikus geometrikus dí-
szek, amire példaként hozza az 
egyik legősibb, a női genitáliára utaló 
közismert jelet. Torma Zsófia tordosi 
leleteit tekintve is jól látható, hogy az 
újkőkori edényeken stb. látható motí-
vumok egyértelműen főleg ez utóbbi 
körbe, s nem a jóval későbbi írásje-
gyek közé tartoznak. És ez vonatko-
zik a kolozsvári múzeumban az 
alsótatárlakai táblák párhuzamaként 
most bemutatott újabb kőkori agyag-
korongok ábrázolásaira is. 

A kolozsvári kiállítás címe is már 
önmagáért beszél: Vreau să cred - 
Hinni akarok. Hitbéli vitákban pedig 
a tudományos érveknek meglehető-
sen kevés erejük van, így kutatóként 
ezúttal is csak az utóbbi évtizedek 
újabb régészeti és természettudomá-
nyos kutatások eredményeire, el-
gondolkodtató összefüggéseire hív-
hatom fel a figyelmet.  

Szabó Géza

A mezopotámiai Djemdet Nasr-írás és a Vinča kultúra radiokarbon alapú 
keltezésének változása az elmúlt évtizedekben
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Ha utunk egyszer a Miskolci Egyetem gyönyörű 
campusába vezet, mindenképpen érdemes elme-
rülni az egyetem ősi emlékeiben, régmúltban 

gyökerező hagyományaiban, és elgondolkozni azon, 
hogy miért köszönnek a helyiek „Jó szerencsét!” felkiál-
tással.  Kevesen tudják azonban, hogy az egyetem üveg-
csarnokában található egy Foucault-inga is.

Idén ünnepeljük a névadó, Léon Focault 200. születés-
napját. Az ő érdeme a fémek örvényáramainak vizsgála-
ta, és a giroszkóp feltalálása is. Legzseniálisabb kísérlete 
azonban 1851-ben volt a párizsi Panthéonban. Egy 68 mé-
ter hosszú „fonal”-ingához rögzített 28 kilogrammos 
bronzgolyó segítségével demonstrálta a Föld forgását. 
A meglengetett inga órákon keresztül mozgásban ma-
rad, ezalatt a Föld elfordul „alatta”. A teremmel együtt 
mozgó szemlélő számára az inga lengési síkja fordul el.

Foucault kísérletét csupán két alkalommal sikerült 
megismételni a XIX. században, az egyik helyszín a 
szombathelyi székesegyház volt. A mérést Kunc Adolf 
a Premontrei Főgimnázium tanára és tanítványai, 
a Gothard fivérek végezték.

A FÖLD NEM LAPOS  
ÉS MÉG FOROG IS

A következő szerkezet nem az idő múlását hivatott jelezni, olyan eszköz, amely a Föld forgását 
demonstrálja “laboratóriumi” körülmények között. De hiszen az idő mértékegységei pont a Föld 

mozgásából származnak, így jogosan keveredett az idővel kapcsolatos berendezések közé.

A Miskolci Egyetemen található Foucault-inga jelen-
leg az ország egyetlen „nem csillapodó” ingája, teljes kör-
beforgásának ideje 32 óra, lengési periódusideje 6,5 má-
sodperc. A gömb anyaga rozsdamentes acél, átmérője 
220 milliméter, tömege 45 kilogramm, NC forgácsolással 
készült. Az inga hossza 10,4 méter. A – főleg a közegel-
lenállásból adódó – csillapodást az asztalba épített elektro-
mágnes kompenzálja, amely minden periódus során lendít 
egy keveset a szerkezeten. Érdekes tény, hogy a gömbön 
lévő jel mindig az épület azonos irányába mutat, függet-
lenül a lengés síkjától. A miskolci Foucault-inga a tudo-
mányt népszerűsítő programok főszereplője, felállítását 
Szaladnya Sándor professzor kezdeményezte.

Tamási Kinga
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1a

N em művészfotók, amelyek előtt 
kiállításokon földbe gyökerezik 

a lábunk. Ami lenyűgöző, az ereden-
dő vonzódásunk a természethez. Az 
amatőr fotózó ösztönösen hajlamos 
az amatőr természetbúvárlásra. Ám-
de ilyen vizsgálódás eredménye 
gyakran nem fogalmazható meg 
egyetlen képen, a kompozíció szere-
pét átveszi a sorozat. Például a bazi-
lika kis párkánylakói esetében vagy a 
toronysisak, vagy a fecskefészek. Pe-
dig láttatnunk kell, hogy a termé-
szetvédelem nincs ellenére a műem-
lékvédelemnek; a katedrális nem 
szennyeződött, hanem kiegészült; 
érettebb lett, és eszmeileg gazdago-
dott; közelében a lélek is csapongva 
röpköd.
A szimultán feldolgozással némi di-

menziónövelés történik. Ugorhat az 
idő, válthat a távolság, az irány, módo-
sulhat a megvilágítás… Néhány koor-
dináta többszöröződik, de takaréko-
san, a közlés azért továbbra is felfogha-
tó egyetlen pillantással… picit többel.

H. J.

1b

1c
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2a 2b

4a

4b

31a – c. Sass Gábor és Enikő (Budapest-Kútvölgy, sassgaboreniko@gmail.
com) – Egy katedrális széljegyzetei – Már régen hallottam akkora fecske-

csivitelést, mint mikor az Esztergomi Bazilikánál jártunk

2a-b. Rusz Ottó (Miskolc, aniottorusz@vipmail.hu) – Hívogató – Este  egy 
borostyánbokron egy szentjánosbogár-hölgy párra várt. Gyönyörű fénye 

előcsalta a fényképezőgépemet is. A lementés után vettem észre 
a vakuzott felvételen, hogy egy másik szereplő is van…

Merkl Ottó (MNM): Réti gyapjasbogár (Lagria hirta) pihen a szomszédos 
levélen, nappal bizonyára jóllakott nektárral, pollennel  

3. Miksz Éva (agnesevamiksz@gmail.com) – Sétáló ékszer

4a-b. Szántói Zoltán (Sümeg, szantoi.zoltan@gmail.com) – Nyüzsgés – 
Enyhe volt a tél, tavasszal nagyon elszaporodtak a hársbodobácsok. 

Nem ártanak a fának sem, az embernek sem.
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LogIQs
www.mensa.hu

3. fejtörő – Benked Anett feladványa

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

ményes gondolkodást kívánunk!

2. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Sárdi Tibor feladványa

Megoldás: BIKINI

2. fejtörő –  Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: 2

(A 2x2-es mezőkben álló számok összege mindig 20.)

3. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa 

Megoldás: a  

(Az ábrákon balról jobbra, felülről lefelé az alábbi folyamat látható: 
Egy vízszintes és egy függőleges csíkozású rövid "kígyó" megy 
körbe az ábrák közepén levő fekete négyzet körül, egymással 

ellentétes irányban: a vízszintes csíkozású az óramutató járásá-
val megegyező, a függőleges csíkozású pedig azzal ellentétes 

irányban. A vízszintes és függőleges csíkok megtartják irányukat 
a kígyók kanyarodásakor is.)

Hat sakkfigura áll egymás mellett:

1. A király és a futó között egy figura áll.
2. A futó és a vezér között egy figura áll.

3. A futó jobbra áll a vezértől.
4. A király a bástya közvetlen szomszédja.

5. A király balra áll a bástyától.
6. A vezér és a huszár között két figura áll.
7. A futó és a bástya között két figura áll.

Milyen sorrendben állnak a figurák?

Mindegyik sorban két összetett szó egyik és másik fele olvasható. 
A kérdőjelek helyére olyan szavakat keresünk, melyek az előtte és 

utána lévővel összetett szavakat alkotnak. A három sorban a kérdő-
jelek helyére beírt szavakat összeolvasva egy étel nevét kapjuk 

megoldásként. 

Melyik ez az étel? 

Hány kőr szimbólum egyensúlyozza ki az utolsó mérleget, ha tudjuk, 
hogy a többi mérleg egyensúlyban van?



Pszichológia a 
palacsintázóban

Hogyan lehet megnövelni annak a va-
lószínűségét, hogy valaki, akit meg-
kérünk egy kisebb szívességre, kötél-
nek álljon? Erre többféle pszichológiai 
technika is létezik – többről e rovat-
ban is beszámoltunk a korábbiakban 
–, és ezek közül némelyik egészen 
egyszerű. Az egyik lélektani fogás 
mindössze annyiból áll, hogy az ille-
tőt, akitől szeretnénk valamit, emlé-
keztetjük, hogy teljesen az ő szabad 
döntése, hogy teljesíti-e a kérésünket. 
A módszer hatékonyságát vizsgáló 
alapkísérletben, melyet 2000-ben vé-
geztek, a kutatók véletlenszerűen já-
rókelőket szólítottak meg az utcán és 
némi pénzt kértek tőlük. Az esetek 
egy részében az egyszerű kéréshez 
hozzátették: „de öntől függ, hogy teljesí-
ti-e a kérést vagy nem”. A rövidebb, egy-
szerű kérés esetén a megszólítottaknak 10 százaléka adott 
pénzt, ám ha ez a félmondat is elhangzott, szinte csoda 
történt: az adakozók aránya 47,5 százalékra ugrott.

Miután ennek a technikának a hatékonyságát sokféle tí-
pusú kérés esetén igazolták, az eredeti kísérletet végző 
Nicolas Guéguen és munkatársai azt is kipróbálták, hogy a 
módszer vajon alkalmas-e a fogyasztói magatartás befo-
lyásolására. Kísérletüket, melyről 2017-ben közöltek be-
számolót, a Nyugat-Franciaországban található Vannes 
egyik palacsintázójában végezték. A módszer rendkívül 
egyszerű volt: a felszolgálónő, amikor a vendégek elé tet-
te az étlapot, ajánlotta nekik a nap specialitását, az erdész 
palacsintát. (Ez a sonkával, sajttal, tojással és gombával 
töltött változat – ugyanis Franciaországban a palacsintát, 
melyet egyébként nagyobb méretűre is készítenek, nem-
csak desszertként, hanem főfogásként is fogyasztják.) 
A pincérnő, miután elmondta, hogy az erdész palacsinta 
különösen finom, az esetek felében hozzátette: „de termé-
szetesen választhat bármi mást is”.

Harminc vendégnek ajánlották az erdész palacsintát a „bű-
vös” félmondat hozzátétele nélkül, és ebben az esetben 
mindössze hárman rendelték ezt a fogást. Viszont a harminc 
másik vendég közül, akiknek a választás szabadságára emlé-
keztető félmondatot is elmondták, 14-en kérték az ajánlott 
ételt. Ez óriási különbség, és szinte teljesen megegyezik azzal 
a hatással, melyet az utcai pénzkérés esetében tapasztaltak.

Noha ezt a kísérletet csak hatvan résztvevővel végezték, 
ami statisztikailag nem számít nagy mintának, az ered-
mény mégis jelzésértékű, mivel a hatás erős volt, és meg-
felelt a várakozásoknak.

Mi van ebben a szabad választás lehetőségére rámu-
tató, egyszerű kijelentésben, ami ennyire hat az em-
berek döntéshozatalára? Az említett kísérletekből ez 
természetesen nem derül ki, de valószínű, hogy a je-
lenség hátterében a reaktancia jelensége áll. Ennek 
lényege, hogy az emberek nem szeretik, ha rá akar-
ják őket kényszeríteni valamire, és ilyenkor hajlamo-
sak, hogy csak azért is az elvárttal ellentétes módon 
cselekedjenek. Az embernek szüksége van arra az ér-
zésre, hogy saját akaratából teszi meg ezt vagy azt, 
és ha veszélyben érzi döntési szabadságát, akkor haj-
landó megvívni a mindennapi apró szabadságharca-
it. Sok szülő tudja, hogy bármilyen abszurd, néha 
hatásos a „fordított nevelés” technikája: ha azt sze-
retné, hogy gyermeke valamit megtegyen, akkor azt 
meg kell tiltania neki.

A kísérletekben alkalmazott félmondat elejét veszi, 
hogy a megszólított személyben kialakuljon az a benyo-
más, hogy kényszeríteni akarják, és az ember így már 
nem érzi azt, hogy önállótlanul döntött és behódolt egy 
külső akaratnak, ha elfogadja a javaslatot.

Mannhardt andrás

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Válaszkeresések (SZŰCS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Mohakupackák a 
Debreceni Állatkertben

A vietnami mohabéka, vagyis a 
Theloderma corticale három pél-

dánya pár nap óta a Debreceni Állat-
kert és Pálmaház lakója. Az ujjbe-
gyen elférő, madárcsicsergésre emlé-
keztető hangot kiadó állatka a béka-
gyűjtők egyik kedvence, állatkertekben 
azonban viszonylag ritka. Világszerte 
77, Európában 43 állatkertben található 
meg, Magyarországon pedig egyedül 
Debrecenben látható.

A tüneményes mohakupackák ter-
mészetes élőhelye Laosz és Vietnam 
északi, illetve Kína ezzel szomszédos 
szubtrópusi esőerdői, ahol édesvízben 
és sziklás területeken egyaránt előfor-
dulnak. Extrém küllemükkel kiválóan 
álcázzák magukat ebben a környezet-
ben. A nevüket is ennek köszönhető-
en kapták, ugyanis a bőrükön meg-
található szeplők, sötétzöld minták 
és kitüremkedések mohos sziklára 

szaporítását kiemelt feladatnak tekin-
tik. Ezt leginkább az indokolja, hogy 
a békák veszélyeztetettsége jelentősen 
megnőtt. Az utóbbi években a hatezer 
ismert kétéltű faj egyharmada a kihalás 
szélére sodródott, 170 faj – köztük a 

Közeleg a kiborgok kora

A tudományos-fantasztikus törté-
netek szuperhőse, a kiborg (em-

ber-gép hibrid) egyre közelebb kerül 
a valósághoz. Efelé tettek ugyanis lé-
péseket az egyesült államokbeli Har-
vard, az egyesült királyságbeli Surrey 
és a dél-koreai Yonsei Egyetem kuta-
tói azzal, hogy olyan nanoszondákat 
sikerült létrehozniuk, melyek elég 
aprók ahhoz, hogy rögzítsék, mi tör-
ténik az emberi test egy szívsejtjének 
vagy idegszálának belsejében.

Sok biomedikai eljárás alapul azon, 
hogy az orvosok képesek a sejtekből 
érkező elektromos aktivitás olvasá-
sára, például az agy aktivitásának 
feltérképezése során, valamint ideg-
protézisek esetén. Az élő szövetben 
elektromosságot termelő sejteket 
jobban megérthetik azáltal, hogy új 
eszközöket fejlesztenek a sejten belüli 
elektrofiziológiai aktivitás megfigye-
lésére, melyek kiküszöbölik az eddigi-
ekben jelentkező mérési nehézségeket. 
Ezek az eszközök az ember-gép kap-
csolódásban is új lehetőséget nyitnak.

A Nature Nanotechnology című fo-
lyóiratban megjelent cikkükben a 
kutatók leírják, hogyan állítottak 

az idegek és más elektromosságot 
termelő sejtek belső tevékenységéről. 
Az eszköz képes egyszerre több csa-
tornán is felvételt készíteni, emellett 
előnye, hogy méretre szabható, keve-
sebb kényelmetlenséget okoz, és nem 
károsítja a sejtet.

hasonlítanak. Ez az álruha mint egy 
igazi mimikri teszi hatékonnyá a rej-
tőzködő életmódjukat.

A debreceni állatkertet vezető Nagy 
Gergely Sándor az új jövevények kap-
csán elmondta, a kétéltűek tartását, 

elő rendkívül kis méretű, U-alakú, 
nanocsatornákkal rendelkező, térve-
zérlésű tranzisztorszondákat, melyek 
képesek a sejten belüli folyamatok 
megörökítésére. Ezt a hihetetlenül ki-
csi szerkezetet arra használták, hogy 
nagy pontosságú felvételt készítsenek 
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csonkaujjú panamai béka – pedig tel-
jesen eltűnt.  A klímaváltozás és a kör-
nyezetszennyezés mellett a kétéltűek 
számának további drasztikus csök-
kenése irányába hat a rajzóspórás 
gombafertőzés terjedése, ami az ame-
rikai kontinensek, Afrika és Ázsia 
után most már az európai békapopu-
lációt is érinti. 

A Lee Berger ausztrál biológus által 
1997-ben felfedezett betegség fatális 
kimenetelű. A kétéltűek bőrén meg-
telepedő gombák ugyanis megvasta-
gítják az állat bőrét, ami ennek hatá-
sára a víz és a levegő számára átjár-
hatatlanná válik, és az állat elpusztul.

A vietnami mohabéka egyelőre 
nincs a rajzóspórás gombafertőzéssel 
leginkább fenyegetett tíz faj között, 
a Természetvédelmi Világszövetség 
(IUCN) kihalással fenyegetett fajokat 
tartalmazó vörös listáján azonban sze-
repel. Az esőerdők visszaszorulása mi-
att ugyanis élőhelyvesztés fenyegeti. 

Dombi margit

A tápanyagok egy része az Ama-
zonasból származik, amely az emel-
kedő mértékű erdőirtások és műtrá-
gyahasználat termékeit szállítja az 
óceánba. A másik, természetesebb 
folyamat az óceáni feláramlások 
biztosította utánpótlás, mely során a 
mélyből hideg, tápanyagban gazdag 
víztömeg áramlik a felszín felé, ami 
biztosítja többek között a golffűnek 
is megfelelő körülményeket. Az alga 
számára különösen kedvező években 
ezek a feláramlások erősebbek vol-
tak a megszokottnál, így több táp-
anyag kerülhetett a felszín közelébe, 
valamint a tengerfelszín alacsonyabb 
hőmérséklete is a növény növekedé-
sét támogatta.

Az algatömeg éves változásai az 
óceáni környezet tulajdonságaira, 
az Amazonas tápanyag-hozzájárulá-
sára, valamint az előző évből meg-
maradó növények mennyiségére ve-
zethető vissza. Ha minden tényező 
adott, akkor a 2015. vagy a 2018. 
évihez hasonló, hatalmas virágzási 
esemény alakulhat ki.

A golffű telepei halakat, rákokat, 
madarakat és teknősöket vonzanak, 
ami egyeseknek táplálékot, míg má-
soknak élőhelyet jelent. Az algavi-
rágzás során a növényi részek nem 
ritkán a partokat is elérik, ahol el-
takarításuk nagy erőfeszítéséket 
igényel a helyi hatóságok részéről, 
továbbá az alga partra vetődése 
környezeti, ökológiai és gazdasági 
problémát okozhat.

Friss hírek alapján már idén is 
számtalan óceánparti strandra ve-
tődött ki a golffű, több helyen elle-
hetetlenítve a part használatát és a 
vízben való fürdőzést.

DáviD tibor

„Munkánk nagy lépést jelent azon prob-
léma megoldása felé, hogyan integráljunk 
szintetikus, nanoméretű alkatrészeket 
hajszálvékony készülékekbe, és így meg-
oldjunk egy régóta húzódó kihívást, misze-
rint méretre szabható sejten belüli felvevő 
készüléket készítsünk. Hosszú távon derül 
majd ki, hogy ezek az új fejlesztésű szon-
dák mennyire visznek közelebb minket a 
nagy felbontású agy-gép interfészekhez.” 
– mondta Charles Lieber, a Harvard 
Egyetem professzora.

Yunlong Zhao, a Surrey Egyetem 
munkatársa szerint, ha az egészség-
ügyi szakemberek folytatják törekvé-
süket, hogy minél jobban megértsék 
fizikai állapotunkat, és hosszabb élet-
hez segítsenek minket, akkor fontos, 
hogy kitolják a modern tudomány 
határait, hogy a lehető legjobb eszkö-
zökkel lássák el őket munkájukhoz. 
Ehhez elkerülhetetlen, hogy az em-
ber és gép keresztezését létrehozzák.

A Surrey Egyetem Fejlett Tech-
nológia Intézetének vezetője, Ravi 
Silva hozzátette: „Ez a hihetetlenül 
izgalmas és ambiciózus munka az aka-
démiai együttműködés fontosságát is jel-
zi. Azzal együtt, hogy a fejlesztés által 
jobbakká válnak a sejtek megfigyelé-
sére használt eszközeink, ez a szonda 
lefekteti a gép-ember interfész alapját, 
melynek segítségével több ember életmi-
nőségén javíthatunk majd.”

(University of Surrey)

Atlanti algamatrac

A három óceáni áramlással körül-
vett, parttalan Sargasso-tenger 

nevét a vizében található algák 
Sargassum nemzetségéről kapta. A ma-
gyarul golffűnek nevezett növény 
hatalmas telepeket alkot a víz felszí-
nén, és az utóbbi időben igen gyako-
riak a több száz, vagy ezer kilométe-
res kiterjedésű növénytelepek.

A Science folyóiratban megjelent új 
kutatás a szokatlan jelenség hátterét 
vizsgálta műholdas adatok, model-
lek és helyszíni felmérések alapján.

A rendelkezésre álló tizenkilenc év-
nyi műholdas megfigyelés szerint a 
telepek 2000 és 2010 között nem 

mutattak lényeges nagyságbeli válto-
zást, az Amazonas torkolatánál való 
időszakos megjelenés kivételével. 2011 
óta minden évben – 2013 kivételével 
– az északi félteke nyarain nagy kiter-
jedésű algaszőnyeg alakul ki az Atlanti-
óceán középső részén. A Nyugat-Afri-
kától egészen a Mexikói-öbölig húzódó 
algatelep két alkalommal is szokatlanul 
nagyra nőtt, 8850 kilométeres kiterje-
dése mellett 2015-ben a kilencmillió, 
2018-as virágzása során a húszmillió 
tonnás össztömeget is elérhette. 

A kutatók szerint az első, nyolc évvel 
ezelőtti virágzást az Amazonas által 
az óceánba juttatott szokatlanul nagy 
mennyiségű tápanyag idézhette elő. 
A golffű egyébként érzékeny növény. 
A tápanyag mennyiségének visszaesé-
se, az óceáni sótartalom kisebb változá-
sa, vagy a víz felszíni hőmérsékletének 
túl magas értéke rossz hatással van az 
alga fejlődésére és így a virágzás mérté-
kére, ahogy a 2013-as évben elmaradó 
óceáni méretű megjelenés elmaradása 
is ezen okokra vezethető vissza.

Óriási tömegű golffű Belize partjainál
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Rinóűző drón

A szélesszájú orrszarvú az afrikai és 
indiai elefánt után a jelenleg élő 

legnagyobb termetű szárazföldi állat-
faj. Az Egyenlítőtől délre eső afrikai 
területeken északi és déli alpopulációra 
szakadt állományából az északi gya-
korlatilag kihalt, viszont a déli orr-
szarvú állomány megmentésére tett 
erőfeszítéseket a XX. század során si-
ker koronázta. Míg a XIX. század vé-
gén már csak mintegy ötven szaporo-
dó egyedről tudtunk, mai állományuk 
húszezer példányra tehető. A sikert 
azonban nem adják ingyen – a lanka-
datlan, sőt egyre fokozódó erejű orv-
vadászat miatt a szélesszájú orrszarvú 
megmaradása csakis rezervátumok-
ban, nemzeti parkokban képzelhető el 
– mégpedig így is csak gondos, szigo-
rú és költséges védelem mellett.

Az orvvadászok tevékenységét az 
motiválja, hogy az elejtett egyedekről 
lefűrészelt tülköket aranyárban vásá-
rolják az illegális, elsősorban ázsiai ve-
vők. Az orrszarv anyagát egyrészt va-
jákos készítményekhez, másrészt stá-
tuszszimbólum jellegű dísztárgyakhoz 
használják. Számos tanulmány foglal-
kozik azzal, mely tényezők növelik 
az orvvadászat veszélyét – ezek közé 
sorolható például az időzítés (viharos 
időben, alkonyatkor, illetve holdfé-
nyes éjjeleken gyakoribb a vadorzás); 
vagy a helyszín (lakott területektől 

távolabb nagyobb a veszély). A helyzet 
súlyosságát jelzi, hogy egyes rezervá-
tumokban úgy igyekeznek elkerülni 
az orrszarvúk lelövését, hogy azokról 
elaltatott állapotban előre levágják a 
tülköt, így „értéktelenné” teszik őket 
a vadorzók számára.

A megcsonkított orrszarvúk azon-
ban sem turisztikai, sem biológiai 
szempontból nem ideálisak. A fegy-
veres őrjáratok mellett, különösen a 
jobban őrzött és kerítéssel védett ki-
sebb magánrezervátumokban (ahol 
egyébként a déli szélesszájú orrszar-
vú állomány mintegy harmada él) 
felmerül egy további védelmi mód-
szer is: a vastagbőrűek elriasztása 
azoktól a területektől, ahol az orvva-
dászok felbukkanása különösen va-
lószínű. Egy brit kutatócsoport több 
módszer hatékonyságát is kipróbálta 
orrszarvúűzés szempontjából.

Egy dél-afrikai rezervátumban hang-
gal, kémiai anyaggal és drónreptetéssel 
próbálták menekülésre késztetni az 

ÉT-ETOLÓGIA

orrszarvúkat. A hangingerek között 
szirénát, felriasztott méhraj dongását, 
valamint kontroll gyanánt egy helyi 
gerlefaj búgását próbálták ki. A hango-
kat az állatoktól 50-100 méteres távol-
ságra levő hangfalakból játszották le. 
Az eredmények szerint az orrszarvúk 
csak a szirénát hallva menekültek el – ez 
abból a szempontból érdekes, hogy ko-
rábban a méhek hangjával elefántokat 
sikeresen tudtak távol tartani ültetvé-
nyektől. Elképzelhető, hogy az orrszar-
vú vastagabb bőre miatt nem tart any-
nyira a vadméhektől. A kémiai anyagok 
közül egy extrém csípős paprikaváltozat 
őrleményével átitatott kötelet próbál-
tak ki, melyet az állatok által gyakorta 
használt csapáson keresztül feszítettek ki. 
Bár az anyag könnygázként való alkal-
mazása biztosan hatékonyabb lett volna, 
ennek időleges kihatása az egyedek ér-
zékelési képességére ezt az eljárást ked-
vezőtlenné tette volna. A „csípős kötél” 
viszont semmilyen elriasztó hatást nem 
gyakorolt az orrszarvúkra. Végül jöttek 
a drónok. Háromféle repülési ma-
gasságot teszteltek. Húsz, hatvan és 
száz méterről követték, „kergették” 
a vastagbőrűeket. Az alacsonyan 
szálló drón igencsak hatékonynak 
bizonyult, vagyis sikerült vele hosz-
szabb távon is elűzni az orrszarvúkat. 

Természetvédelmi szempontból ér-
tékelve az eredményeket, a drónok 
használata a vadorzástól sújtott te-
rületeken kettős előnyt is hordoz-
hat. Egyrészt már most is alkalmaz-
zák ezeket az eszközöket a tilosban 
járó banditák felfedezésére. Az új 
eredményekre alapozva ezt kiegé-
szíthetik azzal is, hogy a le-lecsapó 
drónokkal az orrszarvúkat eltávolít-
hatják azokról a területekről, ame-
lyeken a fizikai védelmük nehézség-
be ütközne a vadorzókkal szemben.

Pongrácz Péter
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PRÓBÁLJA KI 
LEGÚJABB
NYELVVIZSGÁNKAT! 

Az első hazai fejlesztésű  
számítógépes nyelvvizsga

AZ ÚJ NEMZEDÉKNEK!

Államilag elismert nyelvvizsga

Próbálja ki!

ünneplőnek is kézbesíthetik. 6. Jan-... Waldner; olimpiai és világbajnok svéd 
asztaliteniszező. 7. Négyzetméter, röv. 8. A felsőfok jele. 9. Esőn állás. 10. 
XX. századi író, egyik műve a Bűnbeesés című regény (István). 14. Nulla, 
zéró. 17. Nagyon meleg, tüzes. 18. Csípős fűszer. 21. Református, röv. 22. 
Fád, kedvetlen. 23. Ausztrália autó- és sportjele. 25. Régies kártyajáték. 26. 
Rizses ürühús. 28. Vízzel gyorsan kötő fehér por. 30. Kossuth-díjas bőgő-
művész, dzsesszmuzsikus (Aladár). 34. A -nak ragpárja. 35. Múlását az óra 
jelzi. 36. Aromás ital. 38. Denver centruma! 39. Hámozott alma!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: tornai vértő

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2017 között megjelent 
lapszámaink kedvezményesen, 
200 forintos áron vásárolhatók 

meg a szerkesztőségben.
Jó szórakozást kívánunk lapunk  

olvasásához!

Ezen a héten egy újabb ciklust kezdünk el keresztrejtvényrovatunkban, 
melynek témája az idén 150 éves periódusos rendszer. Mengyelejev ismét-
lődő kémiai tulajdonságuk alapján rendezte táblázatba az addig ismert 63 
elemet. Zsenialitása abban is megnyilvánult, hogy üresen hagyott helyeket 
a csak sejtett, de később megismert elemeknek. Rendszerét akár egy 
keresztrejtvényt, töltötték ki az utókor kémikusai, fizikusai s bővítik ma is a 
felfedezések nyomán. Sőt, maga a mester is „foltozgatta, csiszolta” művét, 
így megjósolta például azt az elemet, melyen korunk félvezető technológiá-
ja alapul, igaz, még eka-szilícium néven, ami annyit tesz: eggyel a szilícium 
alatt, ahhoz hasonló tulajdonságokkal. Jó fejtést kívánunk! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. Az e heti számunkban elkezdődő 16 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 115 éve 
született magyar gyermekgyógyász nevét adják ki. A név megfejtői 
között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Uralás, birtoklás. 11. Származik. 12. Háromszög, félkör 
stb. alakú díszes felület kapuk felett. 13. Méhsereg. 14. Egykori soproni 
sportklub névbetűi. 15. Akadály. 16. Az einsteinium vegyjele. 17. Muszli-
mok viselte fejfedő. 19. Helység Szombathely közelében. 20. Összetett 
sportverseny gyermekeknek. 24. Az eka-szilícium mai neve. 27. Köny-
nyűvérűség, léhaság. 29. Ipari, röv. 31. Itala, becézve. 32. Párizs centru-
ma! 33. Ipari rostnövény. 35. Atkákat pusztít. 36. Tisztítószermárka. 37. 
Az istentiszteleti rendtartás könyve, régiesen. 39. Szerszámmal a földbe 
hatol. 40. Gyurkovics Tibor színműve (erőgyakorlat is!).

FÜGGŐLEGES: 1. Gond, nyűg, Arany János szavával. 2. Petőfi egyik 
versében alunni vágy! 3. Román pénzegység. 4. Ajándékoz. 5. Névnapját 
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ÉT-IRÁNYTŰ  ÉT-IRÁNYTŰ Bánsághy Nóra rovata

Kresz Mária születésének 100. 
évfordulója alkalmából nyílt 
életműkiállítás a Magyar Népi 
Iparművészeti Múzeumban. 
Kresz Mária a kerámiakutatás 

korszakalkotó szakértője volt, emellett a gyerekjátékok, 
viseletek és a szokások tanulmányozásában is kiemelkedő 
szerepet játszott néprajzkutatóként. Rá emlékezik a 
Hagyományok Háza a Magyar Népi Iparművészeti Mú-
zeumban nagyszabású Kresz Mária életműkiállításával. 

A tárlat széleskörű betekintést nyújt a néprajzkutató 
életébe. Az érdeklődők többek között családját, kuta-
tásait, a fazekasokhoz kötődő kapcsolatát, a néprajzi 
kutatásokban való elméleteinek, koncepciójának ki-
dolgozását láthatják. Emellett megismerhetik – a ki-
állított tárgyakon és dokumentumokon keresztül – 
a nevéhez fűződő zsűrizéseket, a Népművészet Ifjú 
Mestere és a Népművészet Mestere cím ötletadójának 
koncepcióját, és a „népi iparművész” fogalom megal-
kotójának munkásságát.

Az augusztus 24-ig látható kiállításon a Magyar 
Népi Iparművészeti Múzeumból származó kerámiák 
mellett  a szentendrei Skanzenből a teljes Veleméri-
völgyi edénysorozat, a Néprajzi Múzeumból fotódoku-
mentáció, szintén a Skanzenből papíralapú gyűjtési anya-
ga, valamint az általa gyűjtött textilek, Fehérvárról pedig 
a könyvtárából származó könyvei tekinthetők meg. 

A Magyar Képzőművészeti 
Egyetem restaurátorhallgatói-
nak diplomamunkáit felsora-
koztató, 2011-ben indult 
Megmentett műkincsek című 
kiállítássorozat fő üzenete év-
ről évre azonos, azonban a be-

mutatott műtárgyak – a képzés jellegéből adódóan – 
nagyon változatosak és alkalmanként különbözők.

Az idei tárlat címe, Kő, papír, freskó – megmen-
tett műkincsek, az anyagok sokféleségére utal. És a 
sor folytatható: üveg, porcelán, ezüst, mészkő, cellulo-
id, papírmasé, acél, tempera, csont, akrilfesték, korall, 
selyembársony, kovácsoltvas, farostlemez, rozmár-
agyar és különféle drágakövek… ezek mind felfedez-
hetők a kiállítótérben. A tárlaton olyan műtárgy-kü-
lönlegességek is megismerhetők, mint a Szépművészeti 
Múzeum 1500 körülre datált, nagyméretű freskói vagy 
az Iparművészeti Múzeum által őrzött, az Esterházy-
kincsárba tartozó, drágakövekkel díszített pallos. 
Restaurátor szemmel azonban ugyanennyire érdekes 
egy könyvkötőmester által készített glóbuszasztal, egy 
kortárs grafika, egy kivehetetlenül sötét alak egy fes-
tett cégéren, egy 129 elemből összeállított kovácsoltvas 
lámpaszerkezet. A kiállítás szeptember 1-ig látható a 
Magyar Nemzeti Múzeumban.

Tudományos kalandozásra hívja a 
művészetkedvelőket a szentendrei 
MANK Galéria új, ArtScience 
című kiállítása, amely a kiállított 
alkotásokkal többek között arra 
világít rá, hogyan inspirálhatják a 

tudomány, a technika vívmányai az alkotás folyamatát, a 
művészi produktum létrejöttét és kifejezési formáját.

A művészet az élet és az emberi kul-
túra minden tényezőjét képes magába 
fogadni. Mégis hajlamosak vagyunk 
a tudomány és a művészet világát a 
civilizáció két ellentétes pólusaként 
meghatározni, annak ellenére, hogy a 
technikai háttértudás a művészet 
szerves része. A modernitás megjele-
nése óta azonban gyakran találko-
zunk olyan műalkotásokkal, ame-
lyeknek a nézőktől eddig rejtettebb 
kísérletezés a témája – ez köszönhető annak, hogy a tu-
domány emberi életre gyakorolt hatása ugrásszerűen 
megnőtt, a művészek érdeklődése pedig nem zárkózott 
el a technológia és a tudomány nyújtotta lehetőségektől, 
sem a témák, sem a megvalósítás tekintetében.

Az augusztus 25-ig látható kiállítás azokat a kísérle-
tező és újító tendenciákat mutatja be, amelyek nemcsak 
a tudományos újításokat fordítják le, és alkalmazzák a 
művészet nyelvére, hanem eleve a művészetet látták 
meg a különböző vívmányokban. A fények, a mozgás, a 
tér és az optikai hatások játékával, valamint a valóság 
egyes elemeinek dekódolásával egy interaktív, emberkö-
zeli kiállítási közeg jött létre.

Különleges együttműködéssel ké-
szült a nyárra a Moholy-Nagy Mű-
vészeti Egyetem és a Petőfi Irodal-
mi Múzeum – Kassák Múzeum. A 
XX. század egyik legnagyobb ha-
tású művészeti iskolája, a Bauhaus 
előtt tisztelgő, A re:flex. Kortárs 
tervezőgrafikai értelmezések 
a Bauhaus nyomán című kiállí-

tásukon posztereket, képeslapokat, művészkönyveket, 
matricákat is láthatunk.

A szeptember 1-ig nyitva tartó kiállítás azt mutatja 
be, miként viszonyul egy fiatal generáció a Bauhaus má-
ig ható nyitott, kísérletező gondolkodásmódjához, a vi-
zualitás mai eszközrendszerével mind a hagyományos 
médiumok (plakát, könyv, arculattervezés), mind az új 
digitális technológiák (webdizájn, hangdizájn) területén. 
A hallgatói munkákból kiderül, miként értelmezik és al-
kalmazzák a „Bauhaus-szellemet” a jelen digitális folya-
mataiban, szociális és társadalmi irányú kezdeményezé-
seiben, vagy a közösségi alapú szerveződésekben.  

Kresz 100

Kortárs Bauhaus

Anyagok sokfélesége

Tudomány és művészet
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A hátlapon
Gyapot
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Tengeri hó
Az általunk ismert hóhoz hasonlóan 
a tengeri hó is „magasan” képződik 
a vízfelszín közelében, keletkezése-
kor általában kicsi, mint a hópehely, 
majd egyre nagyobbá válva ér le a 
fenékre. Szintén fehér, és a magas-
latok tetején marad meg, az alacso-
nyabban található helyeken eltűnik. 
Csakhogy mindez a tenger alatti 
4,5 kilométeres átlagos vízmélységű 
óceánfenéki síkságból kiemelkedő, 
víz alatti hegyekre vonatkozik. 

Hol rengett a föld? 
Aligha kell bizonygatni, mennyi-
re fontos a földrengések helyének 
gyors és pontos meghatározása, ez 
azonban korántsem egyszerű fel-
adat. Bondár István geofizikus neve 
világszerte ismert ebben a témában, 
hiszen az ő nevéhez fűződik a hely-
meghatározásra szolgáló eljárások 
legjobb változata.

Lassuló ingerületvezetés a 
hiperszociabilitás hátterében
A hiperszociabilitás a társaság inten-
zív keresésére és a fokozott empátiára 
utal, ami a Williams-szindróma egyik 
központi jellemzője. A Williams-
szindróma egy genetikai rendellenes-
ség, melyben a kéthetes kromoszóma 
egyikének, egy nagyjából 25 gént hor-
dozó darabja veszik el a génkészletből.

A gyapot elnevezés nem egyetlen 
növényt, hanem egy nemzetséget 
(Gossypium) takar, melybe mintegy 
50 faj tartozik. Trópusi és szubtrópusi te-
rületeken fordulnak elő Amerikától az 
Óvilágon át Ausztráliáig. Ezek egyéves 
vagy évelő lágyszárúak, cserjék vagy ki-
sebb fák. Virágaik rendszerint sárga, hal-
ványrózsaszín vagy lilás színűek. A tok-
termés belseje 4-5 rekeszre oszlik és szá-
mos magot tartalmaz. A maghéj egyes 
sejtjei megnyúlnak, és repítő szálakká 
alakulnak – ezek a „gyapotszálak”. 
Az érett tok felnyílik és a felbolyhoso-
dott szálakkal borított magvak kibom-
lanak (lásd belső képünket – a Szerk.). 

Haszonnövényként négy fajukat, il-
letve ezek nemesített változatait ültetik. 
Jelenlegi ismereteink alapján elsőként a 
mai Ecuador területén termesztették 
mintegy 6400 évvel ezelőtt. Az Óvilág-
ban elsőként az Indus-völgyi Harappa 
civilizációban (Kr. e. 3300–1300) készí-
tettek belőle ruhákat. Mára a trópusi és 
szubtrópusi országokban sokfelé foglal-
koznak vele. Honosításával hazánkban 
is próbálkoztak, de nem csak a Rákosi-
rendszer idején. Az első kísérletek még a 
XVIII. században kezdődtek: a varasdi 
határőrvidéken és a Bánságban létesített 
ültetvényeket a korai fagyok gyakran 
tönkretették. Hosszabb szünet után a 
XX. század elején került napirendre a 
gyapot termesztése, ám ez is gyászos vé-
get ért. Ezt követően a második világ-
háború utáni időszakban jutott ismét 
reflektorfénybe, ám a „gyapothadmű-
velet” szintén kudarccal végződött – a 
hosszú tenyészidejű, melegigényes 
növény nagyon bizonytalanul érik be 
a mi éghajlatunkon.

A gyapotot nem csak a textilipar 
hasznosítja. Magvaiból étkezési és 
ipari olajat sajtolnak, a fehérjedús 
mellékterméket pedig takarmányként 
értékesítik. Kivonatait nőgyógyászati 
problémákra, vérzésekre, hasmenésre, 
lázra, fejfájásra alkalmazzák. Faterme-
tű fajait dísznövényként ültetik. 

Kép és szöveg: Riezing noRbeRt
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