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A magányosság gyilkos állapot 

PESTHY GÁBOR 2015.11.09. origo.hu 

Azt eddig is mindenki sejtette, hogy a magány nem tesz jót sem a 

lelki, sem a fizikai egészségnek. A témában végzett kutatások 

eredményei alapján azonban most már tudományosan 

megalapozottan is kijelenthetjük: a magány megrövidíti az életet. 

Szinte mindenki átélte már a magányosság érzését az élete egy vagy 

több pontján. Ezt érezzük, ha szakítottunk a szerelmünkkel, 
elveszítjük valamely szerettünket, esetleg távol kerülünk az 

otthonunktól. Életünk bármely időszakában ki vagyunk téve ennek 

az érzésnek. 

A magányosság nem függ az egyedüllét időtartamától 

A magányosságot általában negatív érzelmi állapotként szokták 

leírni, amely akkor tapasztalható, amikor eltérés van azon 
kapcsolatok között, amelyet valaki szeretne megvalósítani és azok 

között, amik valójában léteznek, olvasható Michelle H. Lim, ausztrál 

klinikai pszichológus The Conversation folyóiratban megjelent 
cikkében. 

 

A magányosság megrövidíti az életet 

Forrás: Wikimedia Commons 

A magányosság kellemetlen érzése szubjektív. A kutatók azt 

tapasztalták, hogy a magányosság nem függ attól az időmennyiségtől, 

amit valaki másokkal vagy egyedül tölt.Inkább a kapcsolatok 
minősége, semmint a mennyisége a meghatározó.A magányos ember 

úgy érzi, hogy mások nem értik meg őt, és úgy gondolja, hogy 

nincsenek igazán jelentős kapcsolatai. 

Egyes emberek számára a magányosság időleges és könnyen 

enyhíthető. Ilyen például, amikor egy közeli barát elköltözik, vagy a 

másutt lakó szerelme hazautazik. Más esetekben a magányosság nem 
oldható fel ilyen könnyen (például meghal valakinek a szerette vagy 

felbomlik a házassága). Ilyenkor a magány hosszú ideig is fennállhat, 

ha valaki nem tud kapcsolatot teremteni más emberekkel. 

Evolúciós vészjelzés 

https://d.docs.live.net/83937a3f89eed816/Dokumentumok/grandfer49@gmail.com
https://theconversation.com/the-deadly-truth-about-loneliness-43785
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Evolúciós szempontból nézve a függőségünk a társadalmi 

csoportoktól biztosította a fajként való túlélésünket.Ebből 

következően a magányosságot tekinthetjük úgy mint jelzést arra, 
hogy kapcsolatba lépjünk másokkal.Így nézve alig különbözik az 

éhségtől, a szomjúságtól vagy a fizikai fájdalomtól, ami azt jelzi, 

hogy enni, inni kell vagy orvoshoz kell fordulni. 

 

Bizonyos esetekben könnyen megszüntethető 

Forrás: Photononstop/Letizia Le Fur 

A modern társadalmakban azonban nehezebb a magányosság 
vészjelzőjének kikapcsolása, mint az éhség vagy a szomjúság 

csillapítása. Azok számára, akik nincsenek körülvéve emberekkel, 

akik gondoskodnának róluk, a magányosság állandóvá válhat. 

A magányosság a korai halál rizikófaktora 

Egy tavalyi tanulmány szerzői azt találták, hogy társadalmi 

elszigeteltség betegségek és a korai halál rizikófaktora. Egy több 
tanulmányalapján nemrég készült áttekintés azt állítja, hogya társas 

kapcsolatok hiánya ugyanolyan kockázati tényezőt jelent a korai 

halál szempontjából, mint amilyet egyes fizikális jelzők, például az 
elhízás. 

A magányosság számos fizikális egészségügyi probléma 

rizikófaktora is az alvászavaroktól és a demenciától kezdve a 

csökkent szívteljesítményig. 

Egyes emberek biológiailag hajlamosabbak, hogy magányosnak 

érezzék magukat. Az ikertanulmányokból kiderült, hogy a 
magányosság – legalábbis részben – örökölhető. Más tanulmányok 

azt vizsgálták, miként lehet a magányosság bizonyos géntípusok és 

egyes szociális vagy környezeti tényezők (például szülő támogatás 
hiánya) következménye. 

A depresszió nem egyenlő a magányossággal 

A magányosság hatását meglehetősen elhanyagolják a mentális 
egészség szempontjából. Viszonylag keveset tudunk arról, milyen 

mértékben befolyásolja a magányosság a szellemi egészséget. A 

magányossággal és a mentális egészséggel kapcsolatos kutatások 
zöme arra összpontosít, hogyan függ össze a magányosság és a 

depresszió. 

 

A depresszió nem azonos a magányossággal 

Forrás: PhotoAlto/Frédéric Cirou 

Noha a magányosság és a depresszió részben összefügg egymással, 

két különböző dologról van szó.A magányosság specifikusan a 

szociális világgal kapcsolatos negatív érzelmekre vonatkozik, míg a 
depresszió a negatív érzések sokkal általánosabb együttesére utal. 

Egy tanulmány, amelyben idősebb felnőttek magányosságát mérték 

fel egy ötéves időszak folyamán, kimutatta, hogy a magányosság 
előrevetíti a depresszió kialakulását, de a fordítottja nem igaz. 

A kapcsolatteremtés bátorítása önmagában kevés 

A magányosságot össze lehet téveszteni valamilyen depressziós 
tünettel, esetleg feltételezik, hogy a magányosság eltűnik, miután a 

depressziós tüneteket kezelni kezdik. Általában a „magányos” 

embereket arra bátorítják, hogy csatlakozzanak valamilyen 
csoporthoz vagy szerezzenek új barátokat abból kiindulva, hogy a 

magányosság akkor egyszerűen megszűnik. 

Noha a másokkal való kapcsolatteremtés lehetőségének 
megteremtése enyhíti a társadalmi fájdalmat, a dolog mégsem 

ennyire egyszerű. A magányos emberek fenntartásokkal, 

gyanakvással fogadják a társas helyzeteket, és ennek következtében 

visszautasító magatartást mutatnak.Ezt mások tévesen 

barátságtalanságként értékelhetik,és a magányos ember körüli 

személyek ennek megfelelően reagálhatnak. Így válhat a 
magányosság ördögi körré. 

A pozitív pszichológiai megközelítésé lehet a jövő 

Egy tanulmányban megvizsgálták a magányosság kezelését célzó 
különféle módszerek hatékonyságát. Az eredmények azt mutatják, 

hogy azok a kezelések, amelyek a másokkal szembeni negatív 

gondolatok megváltoztatását célozzák hatékonyabbak, mint azok, 
amelyek lehetőségeket adnak a társas interakcióra. 

A magányossággal való megbirkózás másik ígéretes módja,ha 

igyekszünk javítani a kapcsolataink minőségét, különösen azzal, 
hogy bensőséges kapcsolatot teremtünk a körülöttünk lévőkkel. 

Valójában még a súlyos mentális betegségben szenvedő egyének is 

javulásról számoltak be a közérzetükben és a kapcsolataikban azután, 
hogy pozitív érzelmeket osztottak meg és több pozitív tevékenységet 

végeztek másokkal. Azonban a magányosság pozitív pszichológiai 

megközelítésével kapcsolatos kutatások még mindig gyerekcipőben 
járnak. 

 

A szociális média csak látszatmegoldás 

Forrás: PhotoAlto/Sigrid Olsson 

A szociális média csak látszólagos megoldás 

Manapság még a szakemberek is alábecsülik a magányosság 
halálozásra gyakorolt hatását, mint komoly népegészségügyi 

problémát. 

A jelenleg divatos eszközök, amilyen a szociális média, csak 
látszólag segítik elő a szociális kapcsolatok kialakítását, előnyben 

részesítik a rövid interakciókat sok ismerőssel, a helyett, hogy 

kevesebb, de jelentősebb kapcsolatokat hoznának létre. 

A magányosság fizikai és lelki egészségre gyakorolt negatív hatásait 

kiemelő egyre növekvő számú tudományos bizonyítékot azonban 

nem szabad figyelmen kívül hagyni. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4021390/
http://pps.sagepub.com/content/10/2/227.abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16273322
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922929/pdf/nihms-163828.pdf
http://psr.sagepub.com/content/15/3/219
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Nem idegen civilizáció okozta a rejtélyes 

csillag elhalványulásait 

ORIGO 2015.11.06.  

Az első hivatalos eredmények alapján nem idegen civilizáció 

megaépítménye okozta a KIC 8462852 csillag rejtélyes 

fényváltozásait. 

A Földtől 1500 fényévnyire lévő, KIC 8462852 jelű csillag bizarr 

fényességváltozásainak okait egyelőre csak találgatni tudják a 
csillagászok. A legtöbb tudományos elmélet megpróbálta 

természetes okokkal magyarázni a szokatlan jelenséget, egyes 

elrugaszkodottabb teóriák viszont földönkívüli civilizációt sejtenek 
az égitest körül. 

Ez utóbbi lehetőséget a SETI-program (Search for Extraterrestrial 

Intelligence) is vizsgálni kezdte a kaliforniai Allen Telescope Array 
(ATA) nevű rádiótávcső-hálózattal. Két héten keresztülfigyelték a 

furán viselkedő csillagot. 

Az első hivatalos eredmények eléggé lelombozóak azok számára, 
akik egy emberhez hasonló értelmes faj megtalálásában 

reménykedtek. 

 

Allen Telescope Array (ATA) 

Forrás: SETI 

Nem találtak semmit 

A szakértők kétfajta rádiójelet figyeltek: keskenysávú adást és 
szélessávú jeleket. Előbbivel az idegenek tudatosan jeleznék 

tevékenységüket egy külső „szemlélő” számára, utóbbiak pedig az 

idegenek feltételezett űrhajóiról árulkodnának. 

Létezik egy tartomány (1GHz - 10GHz), ahol az űr „csendesebb”, az 

itt sugárzott adást messzebbről meg lehet hallani, így itt kutattak a 

szignálok után. Sajnos a keresés egyelőre úgy tűnik hiábavaló,nyoma 
sincs űrlényekre és azok építményeire utaló jeleknek. 

A keresésnek ugyan nincs vége, tovább fogják figyelni a KIC 

8462852-t, de egyre valószínűbb, hogy valami természetes folyamat 
állhat a csillag bizarr fénygörbéinek hátterében.  

Összeomlás fenyegeti az óceáni 

táplálékláncokat 

INDEX 2015.10.14. 10:23 

Az óceáni táplálékláncokat összeomlás fenyegeti az 

üvegházhatású gázok kibocsátása, a túlhalászat és a 

környezetszennyezés miatt - figyelmeztetnek kutatók az MTI 

szerint. 

A világ óceánjait vizsgáló 632 publikált tanulmányra épülő friss 

eredmények szerint a klímaváltozás hatására csökken a tengeri fajok 

sokfélesége. 

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) közölt 

tanulmány szerint az állatoknak korlátozott lehetőségeik vannak a 

melegedő vízzel, illetve az óceáni savasodással való megbirkózásra, 

és nagyon kevés fajnak sikerül megúsznia az egyre nagyobb 

volumenű szén-dioxid-feloldódás negatív hatásait. 

A fosszilis tüzelőanyagok elégetésével a légkörbe kerülő szén-dioxid 
nagyjából harmadát az óceánok nyelik el, amelyek vize 

hozzávetőlegesen 1 Celsius-fokkal melegedett és 30 százalékkal lett 

savasabb az iparosodás kezdete óta - emlékeztetett a The Guardian 
című brit lap online kiadása. 

A dél-ausztráliai Adelaide Egyetem kutatói szerint az óceánok 

melegedése nyomán növekedni fog a planktonok száma, ám ez nem 
lesz pozitív hatással a tápláléklánc felsőbb szakaszaira. 

"Több táplálék van a kisebb növényevők, úgy mint halak, tengeri 

csigák, garnélarákok számára, ám mivel a melegedés felgyorsítja az 
anyagcserét az állatok növekedési sebessége csökken" - mondta Ivan 

Nagelkerken, az egyetem munkatársa, hozzátéve, hogy emiatt 

kevesebb zsákmány lesz a húsevők számára. 

Mint hozzátette: "összességében csökken a tengeri fajok diverzitása, 

függetlenül attól, hogy milyen ökoszisztémát vizsgálunk. Ezek széles 

körben észlelhető következmények, amelyek súlyosbodnak, ha a 

melegedéshez hozzávesszük a savasodást is." A szakember aláhúzta, 

hogy az oxigénben szegény óceánterületek gyarapodása, a 

túlhalászat és az óceánok közvetlen szennyezése mind hátráltatják a 
tengeri fajokat az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban. 

Tavaly óta masszív víz alatti hőhullám sújtja a korallokat. Az év 

végére a világ korallzátonyainak 38 százaléka fogja érezni ennek 
hatását és nagyjából 5 százaléka el is pusztul. 

A korallzátonyok az óceánfenék mindössze 0,1 százalékát teszik ki, 

ám a tengeri fajok 25 százalékának biztosítanak táplálékot. Sokan 
attól tartanak, hogy az olyan ökoszisztémák, mint az ausztrál Nagy-

korallzátony, amely korallborításának mintegy felét elveszítette az 

elmúlt 30 évben, 2050-ig további hatalmas pusztulást szenvedhet el, 
ha nem sikerül megfékezni az üvegházhatású gázok kibocsátását és 

a környezetszennyezést. 

Az óceáni táplálékláncok összeomlása több százmillió embert fog 
közvetlenül érinteni, akiknek megélhetése, létfenntartása a tengeri 

eredetű élelmiszerektől függ. A korallzátonyok pusztulása továbbá 

súlyosbíthatja a part menti eróziót. 

Egy hisztis birodaLOM 

A birodalmak mindig szerették azt hinni és hirdetni magukról, 

hogy ők örökké uralkodni fognak 

Bogár László – 2015.11.03. mno.hu  

Nem kell tehát különösebben meglepődnünk azon, hogy az Egyesült 

Államok elitje is ezt hiszi. És ezt próbálta demonstrálni budapesti 

nagykövetük is a fegyelmezésnek szánt beszédében, ami végül is 
inkább egy hanyatló birodalom szánalmas erőlködésének bizonyult. 

Ennél mulatságosabb már csak „lokális” kiszolgálóik görcsös 

erőfeszítése volt, hogy úgy állítsák be, mintha bárkit érdekelne még 
egy széteső birodalom szánalmas „keménykedési” kísérlete. 

Az Egyesült Államok mint birodalom első negyven éve a dicsőséges 

felemelkedés időszaka, az új globális csúcsragadozó térfoglalása, 
ami egészen a nagy gazdasági világválság végéig, 1933-ig tart. A 

második a kijózanodás és egyben a nagy sikerek kora.  

A birodalom 1973-ig minden stratégiai célját elérte, a világ az ő 

forgatókönyveit követte, pedig látszólag egy másik 

„szuperhatalommal” kellett osztoznia a globális főhatalmon. A 
harmadik szakasz látványtechnikailag a totális győzelem, de 

valójában már a hanyatlás kora. S végül a negyedik, a teljes 

felbomlás, széthullás, bukás korszaka, ami még éppen, hogy csak 
elkezdődött, és évtizedekig is eltarthat, bár máris tektonikai 

mélységű feszültségek életveszélyes felhalmozódását hozta magával. 

Mindez pontosan illeszkedik a nyugatias modernitás, a globális 
kapitalizmus történetének nagy korszakaihoz, amelyek egyben 

negyvenéves techno-evolúciós ciklusok is, s amelyeket először egy 

Kondratyev nevű szovjet-orosz közgazdász írt le. Az első negyven 
év a globális nagyipar kialakulása, a villamos-gépipar, és a vegyipar 

látványos felépülése techno-evolúciós értelemben. A második ennek 

http://www.origo.hu/tudomany/20151016-kepler-csillag-felfedezes-urtavcso-idegenek.html
http://www.origo.hu/tudomany/20151021-idegen-civilizacio-csillag-aszteroida-fenyvaltozas.html
http://www.seti.org/seti-institute/ata-checks-out-star-kic8462852
http://arxiv.org/abs/1511.01606
http://arxiv.org/abs/1511.01606
mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/10/14/az_osszeomlas_fenyegeti_az_oceani_taplaleklancokat/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=49
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nyomán a motorizáció, az autó és a televízió tömeges elterjedésének 

korszaka. A harmadik máig tartó korszak az informatika és 

elektronika időszaka. És, hogy mi mozgatja majd a most még éppen 
csak elkezdődő negyedik korszakot, legfeljebb csak sejthetjük. 

Ezek a hatalmas ívű és elképesztően látványos, tektonikai erejű 

mozgások mögött azonban felsejlik valami, ami a globális 
kapitalizmus legbelső természetének talán még ezeknél is mélyebb 

rétegébe világít bele. A kapitalizmus neve a tőkefelhalmozásra utal. 

Ma már evidencia, hogy a történelmileg valóban példátlanul 
felgyorsuló tőkefelhalmozás mögött egy még ennél is példátlanabb 

globális rablógazdálkodás zajlik, tehát történelmi léptékkel mérve 

egyre végzetesebben deficites létmódról van szó. 

A kétségtelenül valóságos és gigantikus dimenziójú felhalmozás 

csak a külső és belső természet erőforrásainak gyorsított ütemű 

felélésével valósulhat meg, így ez a folyamat nem gyarapítja, hanem 
sokkal inkább „elfogyasztja” a világ vagyonát. Az ökológiai javak 

felélése ma már annyira látványos, hogy a világ urai is kénytelenek 

legalább úgy tenni, mintha értenék és meg akarnák oldani ezt a 
végzetes tragédiát. Pedig nem értik, pontosabban nem akarják érteni, 

és megoldani meg végképp nem áll szándékukban, igaz, nem is 

tudnák. 

Amerika felemelkedése és hanyatlása a világ külső természetének 

látványos felélésével és ennek nyomán az elmélyülő ökológiai 

válsággal esik egybe. Az elsőben (1933-ig) a probléma még „nem is 
létezik”, és a másodikban is éppen csak megjelenik. De a harmadik 

már igen drámaian éppen ezzel kezdődik és a negyedik már a 

jelenések könyvére emlékeztető apokalipszissel fenyeget, nemcsak a 
birodalom, de az egész világ pusztulását hozhatja magával. De még 

ennél is mélyebb dráma az emberi belső természet kifosztása, a lelki, 

erkölcsi, szellemi szövetek szétzúzása, az emberi világnak 
engedelmes munka- és fogyasztóerővé silányítása, a demográfia 

démonainak fegyverként való használata. 

Az első korszakban (1933-ig) még korlátlanul szaporította a 
munkaerőt a „nem létező” globális főhatalom. Mindezt 

népességrobbanásnak láttatta, pedig mindössze a „termelési 

tényezőként” tételeződő, a tőke biológiai meghosszabbításaként 
üzemeltett munka- és fogyasztóerő megkonstruálásáról, korlátlan 

szaporításáról van szó. A második korszakban, vagy legalább is 

annak második felében, már némileg lassult a népesség-, 
pontosabban a munkaerőcsordák létszámának bővülési üteme, és 

mintha a globális tőke is hajlana a konstruktív egyezségre, például a 

New Deal vagy jóléti állam Nyugat-Európában. De a harmadikban 
ismét „fordult a kocka”, a tőke a felgyorsuló technoevolúció 

segítségével látványosan fokozta „mobilitását”, vagyis a globális 

térben szabadon mozogva oda megy, ahol a lehető legolcsóbb a 
munkaerő, reménytelen helyzetbe hozva ezzel az eredeti 

„élőhelyének” munkaerő-állatait. 

A napjainkban kibontakozó negyedik szakaszban olyan planetáris 
örvényléseket hoz létre, amelyek a globális roncstársadalmat 

szivattyúzzák át az egyre inkább riválisnak számító Európába 
fegyverként használva földrészünk felszámolására. A stratégiai ok 

sajnos nagyon egyszerű és racionális, az öngerjesztő és így egyre 

gyorsuló technoevolúció ugyanis az emberiség döntő többségét 
egyszerűen feleslegessé tette, sőt az emberiség legalább egyharmadát 

már eleve kizárta azokból a terekből, ahol egyáltalán esély nyílhatna 

ahhoz, hogy olyan munkát végezhessen, ami a bármilyen szerény 

fogyasztásnak a piacgazdasági fedezetét megteremthetné. Ez a 

planetáris roncstömeg a birodalom történelmi „terméke”, és minden 

szánalmas erőlködése ellenére nem riválisait, hanem őt fogja maga 
alá temetni. Kedvenc szerzőjükkel szólva Die ganze Scheiße kommt 

zurück. 

Nem zsidók és nem arabok építették 

Stonehenge-et 

KOLBERT ANDRÁS 2015.10.14. index.hu 

Stonehenge egykori építőinek életmódját és étrendjét vizsgálták brit 

régészek, akik szerint a neolitikum mesterei jól szervezett 

munkásközösségben éltek, bőven volt részük ünnepségekben, és 
leginkább a sertéshúst kedvelték. 

A Yorki és a Sheffieldi Egyetem tudósai az Antiquity című 

folyóiratban ismertetik kutatási eredményeiket – írja az MTI. 

A kutatók Durrington Walls, az óriásföldsánccal körbevett területen 
előkerült több száz cserépedény-töredéket, valamint óriási 

mennyiségű állatcsontot vizsgáltak meg. A feltételezések szerint itt 

laktak a Kr. e. 25. században Stonehenge építői – olvasható a 
PhysOrg hírportálon. 

A cserépdarabkákon fennmaradt ételmaradékok vegyelemzése 

rávilágított arra, hogy mennyire eltérő módon használták a terület 
különböző részein fellelt edényeket. A lakózónában a fő alapanyag a 

hús volt. Leginkább sertéshúst fogyasztottak, de Stonehenge 

építőinek étrendjében a marhahús sem számított ritkaságnak, és 
olykor tejtermékek is kerültek asztalukra. A húst a házakban lévő 

tűzhelyeken főzték- sütötték vagy a szabadban rendeztek 

nagyszabású lakomát, erről tanúskodnak a csontokon talált 
jellegzetes égésnyomok. 

 

Fotó: David Goddard / Europress / Getty 

A szakrális körzetben használt edényekben viszont szinte kizárólag 
tejet és tejtermékeket tároltak. Ez a térbeli különbség arról 

tanúskodik, hogy a tej, a joghurt és a sajtfélék fogyasztása csak a 

kiválasztott kevesek előjoga volt. Más feltételezések szerint a tej, 
amelyet napjainkban sokan a tisztaság jelképének tekintenek, a 

szertartások kelléke volt. 

Meglepte viszont a régészeket, hogy a lelőhely egész területéről 
nagyon kevés növényi maradvány került elő. 

A Sheffieldi Egyetem kutatói az állati csontok vizsgálatakor arra a 

következtetésre jutottak, hogy a sertéseket gyakorta jóval azelőtt 
vágták le, hogy elérték volna a maximális testsúlyt. A tudósok 

magyarázata szerint tervszerű tömeges őszi-téli vágásokat szerveztek 

a közösségi ünnepségek előtt. 

A lelőhelyen az állati csontvázak minden része előkerült, ebből azt a 

következtetést vonták le a kutatók, hogy a jószágot a helyszínre 

hajtották és itt vágták le. A maradványok izotópvizsgálata viszont azt 
árulta el, hogy a szarvasmarha a Brit-szigetek különböző régióiból 

származott. Az élelmezés megoldása jó szervezőkészséget és 

nagyszámú önkéntest igényelt, akik jelentős távolságból az építkezés 
helyszínére hajtották az állatokat. 

Mint Mike Parker Pearson, a University College London professzora 

hangsúlyozta, hogy a projektnek köszönhetően megismerhették, 
miként szervezték meg a nagyszabású ünnepségeket Stonehenge 

építői. „Britannia minden részéről idehajtották az állatokat, hogy 

közösen lakmározzanak vidám szabadtéri mulatságaikon vagy 
meghittebb családi-baráti körben, otthonaikban fogyasszák el 

étkeiket” – vélekedett a tudós. 

A maláriát akarták legyőzni, de lehet, hogy 

megtalálták a rák ellenszerét 

BOLCSÓ DÁNIEL 2015.10.14. index.hu 

Lehet, hogy dán tudósok véletlenül felfedezték a rák ellenszerét. 

A malária elleni vakcinán dolgoztak terhes nőket vizsgálva, 

ennek a mellékhatásaként fejlesztettek ki egy teljesen új 

módszert, amely laboratóriumi körülmények között már nagyon 

http://index.hu/szerzo/kolbert_andras
http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
http://news.ku.dk/all_news/2015/10/malaria-vaccine-provides-hope-for-a-general-cure-for-cancer/
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ígéretes. Kérdés, hogy az emberben is ilyen hatékony lesz-e. Ha 

igen, az nagy áttörést hozhat a rák elleni küzdelemben. 

Ali Salanti, a Koppenhágai Egyetem kutatója épp a malária 
ellenszerén dolgozott, amikor feltűnt neki a hasonlóság a 

kísérleteiben vizsgált terhes nők méhlepénye és a rákos sejtek egyik 

szénhidrátja között. Kapcsolatba lépett volt tanítványával, Mads 
Daugaarddal, aki a kanadai British Columbia Egyetem rákkutatója, 

és együtt kezdtek kísérletezni az új módszerrel. 

A tudósok évtizedek óta keresik a hasonlóságokat a méhlepények és 
a tumorok növekedésében. A méhlepény néhány hónap alatt 

mindössze pár sejtből egy nagyjából egy kilós szervvé növekszik, és 

egy viszonylag idegen környezetben táplálja a magzatot. Bizonyos 
szempontból a tumorok ugyanezt teszik, agresszívan növekednek egy 

viszonylag idegen környezetben 

– mondta Salanti.  

A kutatók rájöttek, hogy ugyanaz a szénhidrát, amelyhez a maláriát 

okozó parazita hozzákapcsolódik a terhes nők méhlepényében, 

megtalálható a rákos sejtekben is, és mindkét esetben a gyors 

növekedéshez járul hozzá. Ráeresztették a parazitát a rákos sejtekre, 

és megfigyelték, hogy az ezekhez is ugyanúgy hozzákapcsolódik, 

mint a méhlepényhez. 

 

Fotó: Anne-christine Poujoulat 

Ezután laboratóriumban előállították azt a fehérjét, amelyet a parazita 

használ a kapcsolódáshoz, és hozzáadtak egy toxint. Ez a kombináció 
megtalálja a rákos sejtet, amely elnyeli. Ekkor aktiválódik a toxin, 

amely belülről elpusztítja a sejtet. 

A módszer sejtkultúrákban és egerekben is működött.  A két egyetem 
kutatócsapatai összesen több ezer agydaganatos és leukémiás mintán 

tesztelték az eljárást, és egyelőre úgy tűnik, hogy a malária fehérjéje 

mindenféle daganattípus 90 százalékát képes megtámadni. A 
következő lépésben háromféle emberi tumort ültettek egerekbe, majd 

rajtuk is tesztelték a módszert: 

 a limfóma egy változatával beoltott egereknél a tumor 
mérete a kontrollcsoport negyede volt, 

 a prosztatarák hatból kettő egérnél egy hónappal az első 

kezelés után eltűnt, 

 az áttétes csontrákos egereknél hatból öt még nyolc 

hónappal a kezelés után is életben voltak, míg a 
kontrollcsoportnál egy sem. 

Úgy tűnik, a malária fehérjéje anélkül csatlakozik a tumorhoz, hogy 

más szövetekhez jelentős mértékben hozzákapcsolódna 

– mondta a kutatás utóbbi két évében részt vevő Thomas Mandel 

Clausen. 

A Koppenhágai Egyetem a kutatásban részt vevő tudósokkal közösen 

már létre is hozta a VAR2pharmaceuticals nevű céget, amely a 

további teszteket és a módszer fejlesztését fogja végezni. 

A sors iróniája, hogy ha egyszer valóban bevethető rákgyógyszer lesz 

a módszerből, épp a felfedezésében kulcsszerepet játszó terhes nők 

nem élhetnek majd vele, hiszen a fehérje-toxin kombináció a 

méhlepényüket is tumornak nézné. 

Kérdések azért még bőven akadnak. Salanti szerint a legnagyobbak, 
hogy a módszer az emberi testben is működőképes lesz-e, illetve 

hogy a szervezet képes lesz-e tolerálni a szükséges dózisokat anélkül, 

hogy mellékhatások lépnének fel. Ez utóbbi a módszer sikerének 
kulcsa, hiszen jelenlegi rákkezelések is képesek arra, hogy 

elpusztítsák a tumort, csak nem elég célzottak, így  a rákos sejtek 

mellett az egészségeseket se kímélik. A kutatók ugyanakkor 
optimisták, hiszen ígéretes kezdet, hogy a maláriából kivont fehérje 

csak a rákban és a méhlepényben megtalálható szénhidráthoz 

kapcsolódik. 

 

Maláriát terjesztő szúnyogok. 

Fotó: Adam M. Richman 

Mindenesetre nem ez lenne az első eset, hogy egy addig 

gyógyíthatatlan nyavalyát úgy győznek le, hogy ráeresztik a maláriát. 
Az osztrák Julius Wagner-Jauregg 1927-ben azzal nyerte el 

a pszichiátria máig egyetlen Nobel-díját, hogy rájött: a szifiliszt 

okozó baktérium 41 Celsius-fok felett elpusztul, és magas lázat 
okozó betegségekkel próbálta kezelni a pácienseket. A malária bevált, 

a szifiliszes betegeknek ugyan magas lázuk volt napokig, de 

pszichésen jobban lettek. A történet szépséghibája, hogy Alexander 

Fleming 1928-ban már fel is fedezte a szifiliszt is gyógyító penicillint, 

így az osztrák orvos módszere villámgyorsan feledésbe merült. 

Ez a gyors feledés viszont a rák ellenszerét biztosan nem fenyegeti, 

ha egyszer végre megtalálja valaki. A mostani jelöltet 

bemutató tanulmány a rangos Cancer Cell folyóiratban jelent meg, az 
embereken végzett tesztek pedig négy éven belül kezdődhetnek, 

legkorábban ekkor derülhet ki, hogy valóban a malária fogja-e 

megenni a rákot. 

Rák gyógyítására is alkalmas lehet a 

maláriaellenes szer 

MTI 2015.10.14. origo.hu 

A rák ellen is hatásos fegyver lehet az az új dán szer, amelyet 

malária elleni vakcina kutatása közben felfedezett fehérjéből 

fejlesztettek ki a Koppenhágai Egyetem tudósai, akik négy éven 

belül szeretnék elvégezni a szer klinikai tesztjeit. 

Ali Salanti, az egyetem maláriakutatója és Mads Daugaard, a kanadai 
Brit Kolumbiai Egyetem rákkutatója azt fedezték fel, hogy a 

várandós nők méhlepényének egy szénhidrátja, amelyhez a malária 

parazitája kötődni képes, azonos a rákos sejtekben lévő szénhidráttal 
- olvasható a Koppenhágai Egyetem honlapján. 

Laboratóriumban elkészítették azt a fehérjét (proteint), amelyet a 

parazita felhasznál, hogy a méhlepényhez tapadjon. A proteinhez 
mérget adtak. Az így előállított kombináció megkeresi a daganatos 

sejteket, beléjük szívódik, és odabent engedi ki a mérget. A sejt ettől 

elpusztul. A folyamatot rákos egerek sejttenyészetein kísérték 
figyelemmel. A felfedezést a Cancer Celltudományos lapban írták le. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftortenelem%2Fpsych81127%2F
http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(15)00334-7
http://news.ku.dk/all_news/2015/10/malaria-vaccine-provides-hope-for-a-general-cure-for-cancer/
http://www.cell.com/cancer-cell/abstract/S1535-6108(15)00334-7
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Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Carsten Rehder 

Hamarosan embereken tesztelhetik 

"Megvizsgáltuk a felfedezett szénhidrát működését: a méhlepényben 
a gyors növekedést biztosítja. Kísérleteink azt mutatták, hogy 

ugyanezt teszi a rákos sejtekben is. A malária parazitája rákos sejtek 

környezetében úgy reagált, mintha méhlepénnyel találkozott volna és 
hozzátapadt" - magyarázta Salanti. A két egyetemi kutatócsoport 

agydaganatos, leukémiás és más rákos szövetminták ezreit vizsgálta 

meg, és az derült ki a kísérletekből, hogy a malária fehérjéjeaz összes 
tumortípus több mint 90 százalékára reagála fenti módon. 

A méreggel kombinált proteint olyan egereken tesztelték, amelyekbe 

emberi daganatok több fajtáját ültették. Azt találták, hogy a szer úgy 
tapad a tumorhoz, hogy közben más szövetekhez nem kapcsolódik 

jelentős mértékben. A kezelt egerek túlélési aránya sokkal magasabb 

volt, mint a kezeletleneké - mondta el Thomas Mandel, a kutatás 
egyik résztvevője. Az új szer emberi tesztjeit négy éven belül 

tervezik. 

Titokzatos objektumot találtak az űrben 

BOLCSÓ DÁNIEL 2015.10.15. index.hu 

Rejtélyes objektumokat vett észre egy közeli csillag körül a Kepler 

űrtávcső. Az észlelt objektumok szabálytalan alakúak, és 

szabálytalan időközönként haladnak el a csillag előtt. A jelenség 
magyarázatára egyelőre nem találtak meggyőző természetes okok a 

kutatók. Komoly csillagász nem szívesen dobálózik az idegen 

intelligens létformákkal, de ezt az eshetőséget is vizsgálják. 

A KIC 8462852 jelű csillag csak 1500 fényévre található tőlünk. A 

Kepler gázóriásokat keresett csillag körüli pályán, ehhez a a csillag 

által kibocsátott fénymintában tapasztalt változásokat figyelte, mert 
ha valami elhalad a távcső és a csillag között, időlegesen kitakarja a 

fényt. Először négy éve vette észre a fura objektumokat, és azóta 

minden mérés ugyanazt az eredményt hozta. Vagyis hogy nem tudják, 
mik azok. 

 

Sose láttunk még semmi olyasmit, mint ez a csillag. Nagyon furcsa 

volt. Azt hittük, hibásak az adatok vagy a távcső, de mindent rendben 

találtunk 

– mondta Tabetha Boyaijan, a Yale Egyetem kutatója, aki az 

eredményeket közlő tanulmány vezető szerzője. 

A kutatókat különösen két észlelés zavarta össze. Az egyiknél a 
csillag fénye 15 százalékot esett, a másiknál az elsötétülések egy 

egész sorozatnyi gyors pislákolást alkottak. Bármi is haladt el a 

csillag előtt, vagy nagyon nagynak, vagy nagyon soknak kellett 

lennie. 

Magyar tudósok igazolták: tényleg folyó 

volt a Marson 

 

LAZA BÁLINT 2015.10.13. index.hu 

A NASA régóta feltételezte, hogy a Curiosity Mars-járó 

landolásának közelében folyó folyt, mindezt azonban csak 

annyira alapozták, hogy a fotókon kerek kavicsokat láttak. 

Magyar kutatók viszont több éve a kavicsok kopásával 

foglalkoztak, munkájukra John P. Grotzinger, a küldetés 

tudományos vezetője is felfigyelt. Közös munkával, 

matematikával bizonyították, hogy egykor tényleg folyó folyt a 

Marson. Kutatásuk a Nature Communications című szaklapban 

jelent meg. 

A NASA legmodernebb Mars-járója, a Curiosity néhány éve, 2012 

augusztusában érte el a Marsot, azóta végez tudományos munkát: 

rengeteget fényképet készít, mindenféle méréseket végez. Az óriási 
adathalomból pedig a tudósok az egész világon próbálják kinyerni a 

lényeges, fontos információkat, amelyekből választ kaphatunk a 

küldetés legfontosabb kérdéseire – így pár év után már egyre 
biztosabbakat. 

Például arra, hogy valaha volt-e élet a bolygón, vagy hogy létezett-e 

ott folyékony halmazállapotban víz, voltak-e tavak, folytak-e folyók. 

Az utóbbi kérdésre sikerült most választ adnia egy magyar–amerikai 

közös kutatásnak, amelynek eredménye a Nature Communications 

című szaklapban jelent meg. A publikáció első szerzője Szabó Tímea, 
a BME kutatója, aki tavaly University  of Pennsylvanián kutatott, a 

második Domokos Gábor, a Gömböc egyik feltalálója, Szabó az ő 

PhD-hallgatója volt a BME-n. A csapat amerikai tagjai John P. 
Grotzinger, a Curiosity tudományos missziójának korábbi vezetője 

és Douglas J. Jerolmack,  a University  of Pennsylvania geofizikusa. 

Van-e ott folyó és földje jó? 

Domokos Gábor már régóta a kavicsokkal, azok töredezésével és az 

ebből levonható következtetésekkel foglalkozik. A Földön már több 

kísérletet is végeztek, amelyek alapján bebizonyosodott, hogy 
pusztán a kavicsok kopásából meg lehet mondani, azok honnan 

származnak, mekkora utat tettek meg. A pontos 

módszertannal korábbi cikkünkben foglalkoztunk. 

 

Magyarok segítik egy marsi rejtély megfejtését 

http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
http://thespacereporter.com/2015/10/kepler-finds-unexplained-object-orbiting-nearby-star/
http://index.hu/szerzo/laza_balint
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fncomms%2F2015%2F151013%2Fncomms9366%2Ffull%2Fncomms9366.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F03%2F14%2Fmagyarok_oldottak_meg_a_kavicsparadoxont%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F03%2F14%2Fmagyarok_oldottak_meg_a_kavicsparadoxont%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tudomany/2014/03/14/magyarok_oldottak_meg_a_kavicsparadoxont/
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Megoldották a kavicsparadoxont, ez a felfedezés feloldott egy 

problémát, amit a geológusok több évtizede megoldhatatlannak 

tartottak. Ezzel többet tudhatunk meg a marsi folyókról is.Tovább 

 

Fotó: NASA 

Mostani publikációjukkal bizonyították, hogy ezek a számítások a 

Marson is elvégezhetők – de azért kellett néhány csavar a történetbe, 
mielőtt meg tudták mondani, mi is a helyzet 225 millió kilométerrel 

arrébb, ahol csak egy 1,5 megapixeles digitális kamerával felszerelt 

rover adataiból tudtak dolgozni. 

A NASA tudósai régóta sejtették, hogy a Curiosity landolási 

helyszínének közelében, a Gale-kráter szélén valaha folyók 

eredhettek, született is néhány publikáció a témában, ezek azonban 
nem jelentettek igazi bizonyítékot. A magyar–amerikai csapatnak 

azonban földi és a laboreredmények, valamint a marsi fotók 

összehasonlításából egyértelműen sikerült bizonyítania, hogy 

a marsi kráter szélén, nagyjából 30-40 kilométerre a vizsgált 

kavicsoktól valaha folyó folyt. 

 A kutatók a kavicsok formájából pontosan meg tudták mondani, 
mennyit vesztett a tömegéből, ebből pedig ki lehetett számolni, 

honnan indultak a kavicsok – az eredmények pedig pont addig a 

területig vezették vissza a kavicsok eredetét, ahol a tudósok eddig is 
sejtettek forrást.  

 

A Gale-kráter a NASA 3D-s domborzati térképén. 

Fotó: NASA 

Fontos, hogy sikerült bizonyítani azt is, hogy a Marson egyértelműen 

úgynevezett szűz fragmensek láthatóak, amelyek pont ugyanolyanok, 

mintha a Földön lennének. Azaz, a földi számításokat lehet 
alkalmazni a több százmillió kilométerre lévő bolygó geológiájára is. 

A bizonyításhoz bonyolult matematikát használtak, 

Domokosék 2012-ben publikált modellje már akkor valószínűsítette, 
hogy egy napon majd a Marsról is többet tudunk a kavicsokból. 

Gagyi képekkel kellett dolgozni 

A magyar kutatók munkáját nehezítette, hogy a Marsról kapott képek 
nagyon rossz minőségűek voltak, mivel amikor készültek, még senki 

nem tudta, mire használják majd őket. 

 

A Mars-járó landolása nyomán felszínre került kőzeteket 

tanulmányozta először a Curiosity. 

Fotó: NASA 

A saját, Földön és laboratóriumban eddig készült, sokkal jobb 

minőségű képeiket le kellett butítani a marsi képek szintjére, mert 
azok a dolgok, amikkel a magyar kutatók számolnak, érzékenyek a 

képfelbontásra. Ráadásul kétdimenziós adatokkal kell dolgozni, mert 

egyelőre a Marsról nem hozzáférhetőek háromdimenziós adatok. 

A Curiosity fő tudósa figyelt fel a magyar kutatásra 

Bár Domokos modellje valóban alkalmas volt a marsi megfigyelések 

bizonyítására is, ennél több kellett ahhoz, hogy magyar 
tudósok igazolni tudjanak valamit, amit a NASA már régóta 

feltételezett. A tanulmány egyik szerzője, John Gotzinger pár éve 

még  a Curiosity-misszió tudományos vezetője volt. 

Ő hallott Szabó Tímea előadásairól, amelyek a magyar kavicsos 

kutatásokról szóltak, és felfigyelt rájuk: rájött, hogy pont ez kell 

ahhoz, hogy igazolják, hol folyt folyó a Marson. Ez nagy segítség 
volt a magyar kutatóknak, mert a Mars-kutatással kapcsolatban nem 

minden adat volt nyilvános. Előbb-utóbb nyilvánosak lesznek az 

űrmissziók adatai, de csak késleltetéssel, miután már megjelentették 
a szakcikkeket. Gotzinger viszont elmondta a magyar kutatóknak, 

melyek voltak azok a helyszínek, amik már nekik is szemet szúrtak. 

Domokos szerint Grotzinger „a Curiosity környékét pontosan ismeri, 
mintha oda járna kirándulni: 

Neki ez olyan, mintha én kimennék a Hűvösvölgybe – kőről kőre 
tudja, hogy mi van ott. 

Ő és csapata választotta ki azokat a képeket is, amelyeken a 

magyarok már letesztelhették a modellt, és bizonyíthatták, a 
lefényképezett kavicsoktól 30-40 kilométer hosszan valaha tényleg 

folyó folyt. 

Nem szokványos az sem, hogy a cikk a rangos Nature 
Communicationsben jelent meg: a folyóirat eddig nem foglalkozott 

geomorfológiai témákkal, a bírálók szerint viszont a kutatók 

bizonyítása annyira általános és sok mindenre használható, hogy sok 
mindenkit érdekelhet. 

Domokos szerint egyelőre nem döntötték el, hogy megvizsgálnak-

e még több helyszínt a Marson ezzel a módszerrel, vagy valamilyen 
teljesen új irányban folytatják a kutatásokat.  

Mágneses stimulációval befolyásolható az 

istenhit és az előítéletek 

ORIGO 2015.10.14. 09: 

Brit és egyesült államokbeli kutatók először mutatták ki, hogy 

mind az istenhit erőssége, mind a bevándorlókkal szembeni 

előítéletek jelentősen csökkenthetők, ha az agy bizonyos 

területére mágneses energiát irányítanak. 

A Yorki Egyetem kutatója, dr. Keise Izuma a Los Angeles-i 

Kaliforniai Egyetem (UCLA) kutatócsoportjával együttműködve 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F03%2F14%2Fmagyarok_oldottak_meg_a_kavicsparadoxont%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2012%2F10%2F20%2Fkavicsokkal_erthetjuk_meg_a_marsot%2F
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hajtott végre egy innovatív kísérletet transzkraniális (koponyán 

keresztüli) mágneses stimulációval (TMS). Ez biztonságos módszer 

arra, hogy átmenetileg kikapcsolják az agy specifikus területeit. 

A kutatók a frontális agykéreg közepének hátsó részét (poszterior 

mediális frontális kortex) célozták meg. Ez az agyterület a felszínhez 

közel helyezkedik el néhány centiméterre a homlok fölött, ésa 
problémaészleléssel, valamint a rájuk adott válaszreakciókkal 

kapcsolatos. 

 

Transzkraniális mágneses stimulációhoz használt kör alakú 

elektromágnes 

Forrás: UnivWashington/Marylevin 

Mágnessel csökkentették az agyi aktivitást 

A tanulmányban a résztvevők fele „álingereket” kapott, amelyek nem 
befolyásolták az agyműködésüket, a többiek elég energiájú mágneses 

kezelést kaptak ahhoz, hogy ez csökkentse a megcélzott agyterület 

aktivitását. 

Ezután az összes résztvevőtől megkérdezték, mit gondolnak a 

halálról, majda vallásos hitükkel és a bevándorlókkal kapcsolatos 

érzéseikről tettek fel nekik kérdéseket. 

Csökken a hit erőssége és az idegengyűlölet 

A Social Cognitive and Affective Neuroscience folyóiratban 

megjelent eredmények azt mutatták, hogy azok az emberek, akiknek 
a megcélzott agyterületét átmenetileg „lekapcsolták”, 32,8 

százalékkal kevésbé erősen hittek istenben, angyalokban vagy a 
mennyországban. 28,5 százalékkal több pozitív érzést tápláltak 

azonban azok iránt a bevándorlók iránt, akik bírálták az országukat. 

„Az emberek gyakran az ideológiákhoz fordulnak, amikor 
valamilyen problémával kerülnek szembe” – mondta Izuma. „Azt 

akartuk kideríteni, hogy vajon a konkrét problémák – például, hogy 

miként mozogjon a test egy akadály legyőzése érdekében – 
megoldásával kapcsolatos agyterület szerepet játszik-e az absztrakt, 

ideológiák által irányított problémák megoldásában is.” 

Az ideológia neurobiológiai háttere iránti érdeklődés vezette a 
csoportot arra, hogy a vallásra és a nacionalizmusra fókuszáljon. 

 

A halálra a legjobb vigaszt a vallás nyújtja 

Forrás: Thinkstock 

A halálra a vallás nyújt vigaszt 

„Azért határoztunk úgy, hogy emlékeztetjük az embereket a halálra, 

mert korábbi kutatások azt mutatták, hogyaz emberek a valláshoz 
fordulnak vigaszért, amikor a halállal kerülnek szembe”– tette hozzá 

Izuma. „A várakozásnak megfelelően azt tapasztaltuk, hogy amikor 

kísérletileg kikapcsoltuk a megcélzott agyterületet, akkor az emberek 
kevésbé fordultak enyhülésért a vallásos gondolatok felé, miután 

emlékeztettük őket a halálra.” 

A vizsgálatot végzők arra kérték a résztvevőket, hogy a vallásnak és 
a nacionalizmusnak mind a negatív, mind a pozitív érzelmi 

aspektusaira reagáljanak. Így például értékelték az ördögbe, a 

démonokba és a pokolba vetett hitüket éppúgy, mint az istenbe, az 
angyalokba és a mennyországba vetettet. 

A vizsgálatok előtt minden potenciális résztvevő előszűrésen esett át, 

ahol meggyőződtek arról, hogy a kiválasztottak mindnyájan vallásos 
meggyőződésűek. 

Dicsérő és bíráló bevándorlók 

A nacionalista ideológiát vizsgálva a résztvevőkkel két esszét 
olvastattak el, amelyet látszólag új bevándorlók írtak.Az egyik esszé 

rendkívül hízelgő volt az Egyesült Államokra nézve, a másik 

szélsőségesen kritikus. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy a mágneses stimulációnak a 

legnagyobb hatása a kritikus szerzőre adott reakciókra volt. 

 

Agyterületek aktivitása (illusztráció) 

Forrás: AFP 

A mágneses stimuláció csökkenti a fenyegetettség érzését 

„Azt gondoljuk, hogy a csoportértékeinkről hallott bírálatok, talán 

különösképpen egy kívülállónak tekintett személytől, egyfajta 
ideológiai fenyegetésként jelennek meg” – mondta Izuma. 

„Az ilyen fenyegetésekre való reagálás egyik módja, hogy 

felértékeljük a csoportértékeinket, és sokkal negatívabban reagálunk 
a bírálatra” – folytatta Izuma. „Amikor működésképtelenné tettük azt 

az agyterületet, amely rendszerint segít észlelni a fenyegetéseket és 

válaszolni rájuk, kevésbé negatív és ideológiailag kevésbé motivált 
reakciót láttunk a kritikus szerző és véleménye irányában.” 

A miértekre még nincs válasz 

„Ezek az eredmények nagyon mellbevágóak, és összhangban vannak 
azzal az elképzeléssel, hogyazok az agyi mechanizmusok, amelyek a 

viszonylag alapvető, fenyegetés-válasz reakcióként alakultak ki az 

evolúció folyamán, újrahasználódnak, hogy ideológiai reakciókat is 
produkáljanak”– mondta dr. Colin Holbrook, az UCLA kutatója és a 

cikk vezető szerzője. „Annak megértéséhez azonban további kutatás 

szükséges, hogy pontosan hogyan és miért csökkent ebben a 
kísérletben a vallásos meggyőződés és az etnocentrikus hozzáállás.” 

Rövid hírek, érdekességek 

Visszafelé működik az evolúció egy 

madagaszkári kismadárnál 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzkrani%C3%A1lis_m%C3%A1gneses_stimul%C3%A1ci%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Transzkrani%C3%A1lis_m%C3%A1gneses_stimul%C3%A1ci%C3%B3
http://scan.oxfordjournals.org/content/early/2015/09/03/scan.nsv107.full.pdf+html
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ORIGO 2015.10.12.  

Különös jelenséget figyeltek meg amerikai kutatók egy 

madagaszkári énekesmadárnál: a visszafelé működő evolúció 

következtében több külön madárfaj olvadt össze, így jöttek létre 

a rövidcsőrű bülbülök. 

A Chicagói Egyetem és a Stonehill Főiskola kutatói több 
bizonyítékot is találtak arra, hogy a ma Madagaszkáron élő apró 

énekesmadarak, a rövidcsőrű bülbülök (Xanthomixis 

zosterops)valaha több fajból olvadtak össze– ez azt jelenti, hogy az 
evolúció esetükben fordítottan működött. „Ez egy olyan dolog, amire 

sokan azt mondták volna: lehetetlen” – mondta el a kutatásról 

kiadott sajtóközleményben John Bates, az Ecology and Evolution 
tudományos folyóiratban megjelent tanulmány egyik szerzője. – 

„Valóban nagyon furcsa evolúciós jelenség, de jól mutatja, hogy az 

ilyen lehetetlennek tűnő dolgok megtörténhetnek.”  

 

A rövidcsőrű bülbül valószínűleg megfordította az evolúciót 

Forrás: Ken Behrens 

Külön ősökből olvadtak össze 

Az apró madarakkal dr. Nicholas Block biológus foglalkozott 

disszertációja során, és megállapította, hogy a bülbülök 

mitokondriális DNS-e (mtDNS) egyik egyedről a másikra 7,6%-os 

eltérést mutat – ez a szám óriási, tekintve, hogyaz emberi mtDNS 

között maximum 1,5%-os eltérés van akkor is, ha a bolygó két külön 
pontján élő, más rasszhoz tartozó egyéneket vizsgálunk.Ehhez képest 

viszont a madarak nukleáris DNS-e, amely a fizikai és kémiai 
felépítésüket határozza meg, rendkívüli mértékben megegyezik. A 

tény, hogy az állatok mtDNS-e ennyire különböző, változatos 

biológiai történelemre utal – vagyis arra, hogy a ma egy fajhoz 
tartozó madaraknak valaha külön őseik voltak. Ezt az újra 

összeolvadást despeciációnak nevezik. 

Mi az a mitokondriális DNS? 

A mitokondrium az eukarióta sejtekben található, az energia 

előállításában és annak elraktározásában szerepet játszó 

sejtszervecske. Saját DNS-sel rendelkezik, amit mtDNS-ként 
jelölünk. A mitokondriális DNS csak anyai ágon öröklődik. 

Az élősködőiket is megvizsgálták 

Maga az mtDNS variálódása azonban még nem volna elég bizonyíték 
arra, hogy valóban „fordított evolúció” történt – a kutatók ezért 

megvizsgálták a madarakon élő tetveket is. Ezek a külső paraziták 

hajlamosak együtt mutálódni a gazdatestükkel, így a különböző fajok 
különböző tetveket hordoznak magukon. 

Block és kollégái megállapították, hogy az egy fajhoz tartozó 

madarakon különböző élősködők tanyáztak, ez is alátámasztotta a 
fordított evolúció elméletét – amikor a szárnyasok más-más fajokhoz 

tartoztak, a tetvek is külön fejlődtek, de amikor gazdatestük újra egy 

fajjá egyesült, megtartották különbözőségüket. 

Veszélyben a biodiverzitás 

John Bates felhívta a figyelmet arra, hogy eza fordított evolúció 

gyakrabban fordul elő, mint gondolnánk,és gyakran az emberek által 
okozott környezetváltozás az okozója. Így gyakorlatilag észrevétel 

nélkül tüntethetünk el fajokat a bolygó színéről. „Felelősek vagyunk 

azért, hogy megőrizzük a Föld állat- és növényfajait, és az, hogy 

többet tudunk az evolúció működéséről, a segítségünkre lehet ebben” 
– írja a sajtóközleményben a biológus. 

Miért hiszik azt a hülyék, hogy ők okosak? 

HANULA ZSOLT 2015.10.13. index.hu 

Biztosan találkozott már ön is azzal a jelenséggel, hogy bizonyos 
embereknek minél kevesebb tudásuk van egy adott területen, annál 

nagyobb az önbizalmuk. A Bertrand Russellnek tulajdonított 

bölcsesség szerint 

Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak 

viszont mindig tele vannak kételyekkel. 

Ennek remek illusztrációja például tetszőleges zenei tehetségkutató 
első selejtezőköre, vagy a direkt erre a hatásra rájátszó egysejtű-

vetélkedő. John Cleese, aki a Monty Python oszlopos tagjaként 

valószínűleg tud egyet s mást az emberi hülyeségről, ugyanezt úgy 
fejti ki, hogy bizonyos szint alatt az embernek még ahhoz sincs elég 

esze, hogy egyáltalán észrevegye, hogy hülye: 

Az effektust természetesen a tudomány is észrevette, megvizsgálta, 
és megerősítette a létezését. Kísérletekkel igazolták például, hogy az 

emberek 94 százalék-a az átlagnál intelligensebbnek tartja magát. 

Két amerikai pszichológus, David Dunning és Justin Kruger (a 
Cornell amerikai elitegyetem kutatói, róluk beszél Cleese is a 

videóban) vállalkozott arra, hogy megfejtse ennek a jelenségnek a 

hátterét, munkásságukért 2000-ben IgNobel-díjat kaptak. A 
kutatásukat állítólag a világ legostobább bankrablójának története 

inspirálta, aki citromlével kente be az arcát, mert azt hallotta, hogy a 

láthatatlan tinta is abból készül, ergo az ő arcát se tudják majd 
felismerni a szemtanúk és a biztonsági kamerák (fel tudták). 

Dunningék a kísérleteikben egyetemistákkal írattak teszteket 

különféle tantárgyakból, és megkérték őket, hogy ezzel együtt 
értékeljék a saját tudásukat az adott területen. Azt tapasztalták, hogy 

a teszteken legrosszabbul teljesítők rendre túlbecsülték a 

képességeiket, míg a jól teljesítők nagyjából reálisan értékelték, vagy 
alábecsülték magukat. A legérdekesebb akkor következett, amikor 

egy későbbi kísérletben a tesztalanyokat szembesítették is az 

eredményekkel: a leggyengébb eredményeket elérők ennek hatására 
sem változtatták meg az önértékelésüket, ragaszkodtak ahhoz, hogy 

ők igenis nagyon otthon vannak a témában, és a teszt csak véletlenül 

sikerült félre. A kutatók négy következtetést vontak le, amelyek 
bármilyen jártasság esetén megfigyelhetők, legyen az egy 

tudományág, az autóvezetés, vagy egy játék ismerete. Az adott 

területen szélsőségesen inkompetens emberek: 

1. Nem képesek felismerni a saját hiányosságaikat. 

2. Nem képesek felismerni a náluk magasabb szintűek 

tudását. 

3. Nem képesek felmérni a saját inkompetenciájuk szintjét. 

4. Viszont képesek arra, hogy ha fejlődnek az adott területen, 

akkor utólag felismerjék, hogy mennyire nem értettek 
hozzá korábban. 

Mindez tökéletes körülményeket biztosít ahhoz, hogy az ember 

hamis sikerélményt biztosítson magának, növelje az önbizalmát, ne 

hallgasson a kritikára, és ezzel egyre kevesebb esélyt hagyjon 

magának a negyedik pont elérésére. Mindezt a tünetegyüttest a 
pszichológia a leíróinak tiszteletére Dunning-Kruger-

hatásnak nevezte el. Ha bicskanyitogatóan ostoba emberrel 

találkozik, nyugodtan ajánlja a figyelmébe, az illető úgysem fogja 
érteni. 

A DNS sokkal mozgékonyabb, mint 

gondoltuk 

BOLCSÓ DÁNIEL 2015.10.13. index.hu 

Brit tudósok minden eddiginél részletesebb képet alkottak a DNS 
szerkezetéről, amely sokkal dinamikusabb, mint a jól ismert kettős 

spirál merev alakzata. A Baylor College of Medicine kutatói 

https://www.fieldmuseum.org/about/press/scientists-discover-evolution-working-backwards-tropical-birds
https://en.wikipedia.org/wiki/Despeciation
http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fcomment.blog.hu%2F2015%2F09%2F29%2Fanktartisz_fovarosa_gronland_a_honfoglalas_1956-ban_volt
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fcomment.blog.hu%2F2015%2F09%2F29%2Fanktartisz_fovarosa_gronland_a_honfoglalas_1956-ban_volt
http://www.livescience.com/26914-why-we-are-all-above-average.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.improbable.com%2Fig%2Fig-pastwinners.html%23ig2000
http://nypost.com/2010/05/23/why-losers-have-delusions-of-grandeur/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fpsycnet.apa.org%2F%3F%26fa%3Dmain.doiLanding%26doi%3D10.1037%2F0022-3514.77.6.1121
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S074959780700060X
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDunning%25E2%2580%2593Kruger_effect
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDunning%25E2%2580%2593Kruger_effect
http://index.hu/szerzo/bolcso_daniel
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különféle DNS alakzatokról készítettek képet, aztán a Leedsi 

Egyetem szuperszámítógépes szimulációjával vizsgálták meg őket. 

Annak ellenére, hogy a kettős spirál a laikusok által is jól ismert, a 
popkultúrában gyakran megjelenő forma, a DNS valójában nem 

mindig ebben a struktúrában található meg. Sarah Harris, a 

szimulációt irányító kutató szerint míg a kettős spirált leíró Watson 
és Crick jóval kisebb darabkával, alig 12 DNS-bázispárral 

dolgozhattak, a mostani kutatásban több száz bázispár vizsgálatára 

nyílt lehetőség. 

A teljes emberi DNS nagyjából 3 milliárd bázispárból áll, ezt 

kiterítve közel egy méternyi DNS-t kapnánk. Ahhoz, hogy mindez az 

információ beleférjen egyetlen sejtmagunkba, jó alaposan fel kell 
göngyölni. Ahhoz, hogy ebben az állapotban tudják vizsgálni, a 

kutatóknak modellezniük kellett a felcsavarodás folyamatát. Ehhez 

apró DNS-köröket hoztak létre, amelyek ugyanúgy viselkednek, 
mint a teljes DNS a sejtmagban, csak tízmilliószor rövidebbek. 

Az első fázisban a kutatók ezeket a DNS-köröket csavargatták, 

és krio-elektron tomográfiával képeket készítettek a különféle 
alakzatokról. Ezeket használták aztán arra, hogy számítógépen 

szimulálják a DNS tekergését. A szimulációk megmutatták, hogy az 

eddig inkább merev szerkezetűnek tartott DNS valójában sokkal 
dinamikusabb: folyamatosan tekereg és újabb alakzatokat vesz fel. 

A megfigyelés közvetlen haszna, hogy minél többet tudunk arról, 

hogyan néz ki a DNS a sejtjeinkben, annál hatékonyabb gyógyszerek, 
például új antibiotikumok vagy kemoterápiás kezelés dolgozható ki. 

Nézze meg, hogy táncol a szupercsavart 

DNS 

ORIGO 2015.10.12.  

A DNS kettős spirál szerkezete mélyen beleivódott a köztudatba. 

A DNS alakja azonban nem mindig ilyen egyszerű. Ezt mutatták 

be látványos számítógépes modellekkel egyesült államokbeli 

kutatók. 

Az egyesült államokbeli Baylor College of Medicine kutatói eddig 

nem látott részletességű készítettek az úgynevezett szupercsavart 

DNS-ről, ami feltárta, hogy ez az alak sokkal dinamikusabb, mint a 
jól ismert kettős spirál. 

Folyamatosan vonaglik a DNS 

A kutatók nagyfelbontású mikroszkópos technikát alkalmaztak, majd 
a Leedsi Egyetem szuperszámítógépén futtatott szimulációval tovább 

vizsgálták az így kapott szerkezeteket. 

 

8-as alakba csavarodott DNS 

Forrás: Thana Sutthibutpong 

Mint az a Nature Communications folyóirat mai online kiadásában 

megjelent cikkből kiderül, a szimuláció bemutatta a DNS dinamikus 
természetét:a molekula folyamatosan hullámzik, „vonaglik” és 

különféle alakokba csavarodik.Ez távol áll a köztudatban 

meghonosodott, merev és statikus kettős spirál szerkezettől. 

A gyógyszerek tervezéséhez hasznos ismeretek 

Annak megértése, hogy néz ki a DNS a sejtben, segíthet jobb 

gyógyszerek – például új antibiotikumok vagy hatékonyabb 

rákellenes kemoterápiás szerek – tervezésében. 

Ennek az a magyarázata, hogy a gyógyszermolekulák hatása azon 

alapul, hogy felismernek egy adott molekuláris alakzatot, hasonlóan 

ahhoz, ahogy a kulcs passzol a zárba”– magyarázta dr. Sarah Harris, 
aki a számítógépes szimulációkat vezette a Leedsi Egyetemen. 

 

A kettős spirál szerkezet mélyen gyökerezik a kollektív tudatban. 

Gyakran felbukkan a popkultúrában és sokszor szerepel a 
művészetben és a tervezésben. De a DNS alakja nem mindig ilyen 

egyszerű. 

A DNS nem merev „létra” 

„Amikor Watson és Crick leírta a DNS kettős spirált, csak a valódi 

genom apró darabkáját vizsgálták, nagyjából a kettős spirál egy 

csavarulatát. Ez nagyjából 12 bázispárból álló szakasz, amelyből 
azután felépül a DNS spirális létrája” – mondta Harris. 

„Mostani tanulmányunk némiképp nagyobb mérettartományban – 

több száz bázispár hosszan – vizsgálta a DNS-t, és még a viszonylag 
szerény méretnövekedés isa DNS-molekula viselkedésének egészen 

új gazdagságát tárta fel”– folytatta Harris. 

 

Különféle szupercsavart DNS-alakok 

Forrás: Thana Sutthibutpong 

A szupercsavart DNS rendkívül dinamikus 

Az emberi DNS-t nagyjából 3 milliárd bázispár alkotja. Ez körülbelül 
1 méter hosszúságú DNS.Ennek a hosszú szalagnak nagyon precízen 

kell felcsavarodnia, hogy beleférjen a sejtmagba. 

A kutatóknak először a DNS-nek ezt az úgynevezett szupercsavart 
szerkezetét kellett reprodukálniuk. Ez után tanulmányozhatták 

mikroszkóppal és számítógépes szimulációval a szerkezet sajátságait. 

Változatos alakzatokat, éles szögben behajló részleteket, illetve 
többszörös 8-ast formázó struktúrákat írtak le, amelyek vibráltak és 

változtatták alakjukat. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151012083802.htm
http://dx.doi.org/10.1038/ncomms9440
http://videa.hu/static/still/1.9.1.940558.465305.3
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Spontán orgazmust okoz a nőknek egy 

furcsa gombafaj 

ORIGO 2015.10.15. 

600 éves hawaii lávafolyásokon éldegél az az élénk narancssárga 

gombafaj, amely spontán orgazmust okoz a nőknek, ha 

belélegzik a spóráit. 

Afrodiziákumként működik egy a Dictyophora nemzetséghez 

tartozó gombafaj, amely egyelőre nem kapott saját fajnevet – a 
kizárólag Hawaiin élő gomba megszaglása orgazmust vált ki a 

nőkből – legalábbis egy 2001-es kutatás erről árulkodik.  

 

Egy szömörcsögféle, amely szintén a Dictyophora nemzetséghez 
tartozik 

Forrás: Flickr / Stephen Michael Barnett 

A spórákban a titok 

Az International Journal of Medicinal Mushrooms tudományos 

folyóiratban megjelent tanulmány szerint a gomba spórái hasonlóak 

lehetnek a szexuális aktus közben felszabaduló emberi 
neurotranszmitterekhez (olyan ingerületátvivő anyagokhoz, amelyek 

feladata, hogy egyik idegsejttől a másikig, a szinapszison „átúszva” 

üzeneteket szállítsanak). 

A férfiakra nincs hatással 

Noah Soule és John C. Holliday kutatása bebizonyította azt is, hogy 

a gomba egyébként jellegzetesen kellemetlen szaga a férfiakra 
egyáltalán nincs hatással. A női önkénteseken végzett tesztek 

eredménye szerint a résztvevők majdnem fele spontán orgazmust élt 

át a gomba spóráinak belélegzése után. 

Rossz hír azonban a hazai hölgyeknek: a különleges gombafaj csak 

Hawaiin, és ott is kifejezetten ritka területeken él: csak a 600-1000 

éves, kihűlt lávafolyamok tetején marad életben.  

Harminc kilométert tettek meg a marsi 

utazó kavicsok 

MTI 2015.10.13. origo.hu 

A Curiosity nevű marsjáró által készített fényképeken látható 

marsi kavicsok származási helyét állapították meg magyar 

kutatók, akiknek amerikai kollégáikkal közös tanulmánya a 

Nature Communications című tudományos folyóirat friss 

számában jelent meg. 

A Domokos Gábor - a Gömböc egyik felfedezője -, Szabó Tímea, 

John P. Grotzinger és Douglas Jerolmack jegyezte tanulmány szerint 

igazolták, hogy a NASA-rover felvételein lévő, jól lekerekedett 
kavicsok mintegy 30 kilométert tettek meg az idők folyamán, és 

legvalószínűbb származási helyük a Gale-kráter pereme. 

Az alkalmazott módszer áttörés lehet az üledékek morfológiájának 
feltárásában"- írta a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) a 

közleményében. 

 

A Curiosity több tucat képből összegyúrt szelfije 

Forrás: MTI/EPA/NASA/JPL-Caltech/MSSS/------------------- 

Felkeltették a NASA figyelmét is 

Több évi terep-, valamint a BME Morfológiai Laborban végzett 

munka után a magyar szakemberek kapcsolatba kerültek az amerikai 

űrkutatási hivatal Curiosity-projektjével. A NASA-program korábbi 
vezetője, John P. Grotzinger és kollégái segítettek a hatalmas 

adathalmazból megkeresni és értelmezni azokat az üledékes 

kavicsokat ábrázoló fényképeket, amelyek formájuk és származásuk 
miatt legjobban foglalkoztatták a planetológusokat.  

A fényképből kinyert adatokat feldolgozva, összevetve őket földi 

terepi mérésekkel és laboratóriumi adatokkal, valamint a törmelékek 
geometriájára vonatkozó ismereteikkel és figyelembe véve a földitől 

eltérő marsi gravitációt, a kutatók igen jó becslést tudtak adni a 

kavicsok származási helyének távolságára, vagyis arra, hogymennyit 
mozgatta őket a víz a bolygó felszínén. 

 

A víz által szállított kavicsok szállítási távolsága megbecsülhető 
csupán a kavicsok alakja alapján 

Forrás: NASA/JPL-Caltech/MSSS 

"Arra mutattunk rá, hogy a víz által szállított kavicsok szállítási 
távolsága megbecsülhető csupán a kavicsok alakja alapján" - idézte 

a magyar kutatókat a közlemény. 

Az új, matematikai módszeren alapuló számítás igazolja a 
planetológiai szakértők korábbi találgatásait a kavicsok származási 

helyéről. A módszer lényege, hogy pusztán a formáról kapott - néha 
igen hiányos - információ alapján is lehet következtetni annak 

eredetére, múltjára. Ugyanezt a módszert földi viszonyok között, de 

akár más bolygók felszínét tanulmányozva is lehet alkalmazni a 
szakemberek szerint. A teljes tanulmány az alábbi oldalon érhető el. 

Újabb elmélet a dinoszauruszok kihalására 

MTI 2015.10.16. origo.hu 

Új elméletet dolgoztak ki vlagyivosztoki tudósok a 

dinoszauruszok kihalásának magyarázatára: szerintük a földi 

gravitáció növekedése idézte elő pusztulásukat. 

"Egy régi paleontológiai paradoxon szerint számos élő szervezet, 
amely otthagyta létezésének nyomát a Föld kőbe vésett krónikájában, 

ma már fizikailag nem tudna a bolygónkon létezni" - fejtette ki az 

http://www.dl.begellhouse.com/busy.html
http://nature.com/articles/doi:10.1038/ncomms9366
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elméletet a TASZSZ orosz hírügynökségnek Anatolij Drozdov, a 

DVO RAN Tengerbiológiai Intézet tudományos főmunkatársa.  

 

Az úgynevezett Chicxulub-aszteroida 65 millió évvel ezelőtti 

becsapódása tömeges fajkihalást okozott 

Forrás: Origo 

Alacsonyabb tömegvonzási feltételek 

Modern matematikai számításokkal alátámasztott véleménye szerint 

olyan gigantikus állatok, mint a 12-15 méteres szárnyfesztávolságú 
pteroszauruszok (szárnyas gyíkok) vagy a több tonnányi súlyú, 

szárazföldön elő dinoszauruszoknem létezhettek volna a jelenlegi 

gravitáció mellett. A tizenegy legnagyobb testű szárazföldi állat 150 
millió éves evolúciójára vonatkozó paleontológiai adatokat elemezve 

a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a dinoszauruszok 
alacsonyabb tömegvonzási feltételek között éltek, amelyek 150 

millió év alatt 2,079-szer nőttek, mire elérték a mostani értékeket. 

Megnövekedett a gravitáció 

A tudósok szerint ezeket a változásokat a Föld tömegének 

növekedése idézte elő, amit viszont a felületére becsapódott hatalmas 

mennyiségű, viszonylag kisméretű meteorit és rárakódott kozmikus 

por váltott ki. "Egy ilyen folyamat elméletileg lehetséges, ha a 

Naprendszer áthaladt egy sűrű csillagközi kozmikus porfelhőn 150-

200 millió évvel ezelőtt". A folyamat valószínűleg fokozatosan 
következett be, több tízmillió év alatt, de60-100 millió évvel ezelőtt 

igen intenzívvé vált,ami a tömegvonzás jelentős megnövekedésével 

és az óriás ősgyíkok tömeges kipusztulásával járt. Ezalatt feltehetően 
jelentősen megnőtt Föld tömege, csakúgy, mint a méretei" - 

magyarázta Anatolij Drozdov. 

 

A globális kihatású és tömeges kihalási eseményt okozó aszteroida 

becsapódások szerencsére a földtörténet ritka eseményei 

Forrás: wikimedia.org 

Más tudományágakat is bevonnak 

"Becsléseinkből kiindulva ez alatt a 150-200 millió év alatt a Föld 
felszínének területe 4,32 szeresére nőtt, a térfogata pedig kilencszer 

lett nagyobb" - tette hozzá a kutató. A dinoszauruszok kihalásának 

elméletét az orosz tudósok a Vlagyimir Kaszjanov akadémikus 
emlékére Vlagyivosztokban tartott konferencián ismertették. Az 

elmélet szerzői most más tudományágak segítségével akarnak 

bizonyítékokat feltárni hipotézisükhöz. "Most olyan űrkutatási 

modellre van szükség, amely megerősíti vagy megcáfolja a Föld 
tömegének hasonló megváltozását" - mondta Drozdov. 

Koffeinnel a méheket is el lehet csábítani 

MTI2015.10.16. 08:361 

A mézelő méheket jobban csábítja a koffeines nektár, mint az 

akár azonos minőségű, de koffein nélküli, és ezt bizonyos 

növények ki is használják - állítják új tanulmányukban a Sussexi 

Egyetem tudósai. 

Egyes növények a nektárjukban megjelenő másodlagos összetevő, 

mint a koffein segítségével képesek lehetnek arra, hogy becsapják a 

méheket, és elnyerjék lojalitásukat, noha esetleg nem a legjobb 
minőségű táplálékot biztosítják számukra -magyarázta Margaret 

Couvillon, a Sussexi Egyetem kutatója.  

 

A koffein afféle drogként működik: odavonzza a méheket a nem túl 

jó minőségű nektárhoz is 

Forrás: Wikimedia Commons 

A jutalmazásnak van szerepe 

A koffein afféle drogként működik: odavonzza a méheket a nem túl 

jó minőségű nektárhoz is. A becsapott méhek pedig szépen gyűjtik a 
nektárt - tette hozzá kollégája, Roger Schürch. Korábbi tanulmányok 

már bizonyították, hogya méhek koffein hatására jobban tanulnak és 
emlékeznek illatokra.Az eredmények arra utaltak, hogy a 

jutalmazásnak van szerepe a méhek agyában. 

Ráfüggenek a koffeinre 

Couvillon elmondta, hogy sok virágos növény nektárja tartalmaz 

alacsony koncentrációban koffeint. A kutatás során a méhek 

viselkedését vizsgálva megállapították, hogy a koffeintartalmú 
nektárból a méhek többet gyűjtöttek, és társaikat is rávették 

jellegzetes táncukkal, hogy gyakrabban repüljenek a koffeines 

nektárú növényhez. Szívesebben tértek vissza a méhek azokhoz a 
helyekhez, ahol koffeines nektárt találtak, még akkor is, amikor a 

táplálékforrás már elapadt. 

 

http://phys.org/news/2015-10-bees-resist-caffeinated-nectar.html
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A virágzó cseresznyefáról gyűjti a mézet egy posztméh Moszkvában. 

A koffeines nektár miatt csökkenhet a kolóniák méztermelése, ha a 

növények csökkentik nektárjuk édességét 

Forrás: AFP/Yuri Kadobnov 

A koffeint szürcsölő méhek kevésbé igyekeztek más forrásokat 

keresni - ismertette a tanulmányt a phys.org portál. 

A méztermelésnek rosszat tesz 

A tapasztaltak alapján a kutatók egy olyan modellt állítottak fel, 

amely arra utal, hogy a koffeines nektár miatt csökkenhet a kolóniák 
méztermelése, ha a növények csökkentik nektárjuk édességét. A 

kutatás eredménye aláhúzza, hogy a növények és beporzóik érdekei 

nem mindig vannak összhangban egymással.A tudósok szerint 
érdemes lenne kideríteni, hogy a koffeinen kívül más összetevők 

hogyan hatnak a méhekre."Lehetséges, hogy a kémia népszerű módja 

annak, amivel a növények felülkerekednek a beporzóikon" - 
vélekedett Couvillon. A tanulmány a Current Biology folyóirat 

csütörtöki kiadásában jelent meg. 

Rejtélyes robbanást észleltek a Napnál 

INDEX 2015.10.19.  

Amerikai és német kutatók felfedeztek egy korábban 

ismeretlen kidobódást a Napnál. A nagy energiájú lökéshullámok és 

a hélium-3 részecskék kilökődése sem számít újdonságnak, de a most 
felfedezett jelenség kiváltó oka ismeretlen. A felfedezést a NASA 

STEREO A és ACE űrszondái tették lehetővé. 

A Nap felszíne nagyon aktív, és a kitörések más jelenségekkel járnak 
együtt. Ilyen például koronakidobódás, amikor elektronokból, 

protonokból és nehezebb atomokból álló plazma távozik a világűr 

felé. 

 

Az új jelenséget a 2010 január 26 és 2010 február 2. között rögzített 

adatokból mutatták ki. A hullám félmillió kilométeres kiterjedésű 
volt és 300 kilométer per másodperc volt a sebessége. Más hasonló 

jelenségekkel ellentétben nem a koronakidobódás váltotta ki ezt az 

újonnan felfedezett hullámot, csak egy kis gyenge röntgensugárzást 
észleltek előtte. 

Az új jelenség egyfajta robbanás 

- mondta Radoslav Bucík, a németországi Max Planck Intézet 
napkutató intézetének munkatársa, a kutatás vezetője. A kutatók 

hélium-3 kilökődését is észlelték, ami gyakran előfordul, de a 

jelenségre nem találtak magyarázatot. Úgy vélik, a lökéshullám 
gyorsítja fel a héliumot, de hogy ez pontosan miként történik meg, 

azt egyelőre nem tudják. 

A vizsgálatot az tette lehetővé, hogy a STEREO A űrszonda pont ott 
tartózkodott, ahonnan rálátott arra a területre, ahol a lökéshullám és 

a részecskék kilökődtek. Ez az egyetlen napfigyelő obszervatórium 

az űrben, amely a Nap körül kering. A Föld közelében keringő ACE 
pedig ezzel egy időben el tudta csípni a héliumban gazdag 

részecskesugarat. A kutatók szerint ezek az újfajta robbanások 

gyakoriak lehetnek, csak nagyon nehezen kimutathatók, mert az 
űrszondáink ritkán állnak olyan pozícióban, hogy észlelni tudják ezt 

a jelenséget.  

A biológiai sokféleség segíti a túlélést 

MTI2015.10.17. 12:427 

A fajok sokszínűsége védi az élővilágot az időjárási szélsőségektől 

- derítette ki egy több mint 40 európai és észak-amerikai mezőn 

végzett kutatás. 

Forest Isbell, a Minnesotai Egyetem munkatársa vezette 

kutatócsoport minden vizsgált hely egy-egy évét ötös skálán értékelte, 

ahol az egyik véglet a szélsőségesen száraz, a másik a szélsőségesen 
csapadékos volt. 

Ezután megvizsgálták a növények évenkénti, talaj feletti biomassza-

termelését. Azt az eredményt kapták, hogy minél több növényfaj él 
az adott mezőn, annál kevésbé befolyásolta az extrém szárazság vagy 

az extrém csapadék a növények termelékenységét. 

 

Forrás: Flickr / ron_n_beths pics 

Az olyan növényi közösségeknél, ahol egy-két faj élt, a biomassza-

termelését átlagosan 50 százalékban, ahol 16-32 faj élt együtt, ott 

csak átlagosan 25 százalékban befolyásolta a szélsőséges időjárás. A 
faji sokszínűség nem mutatott semmilyen összefüggést azzal, hogy a 

rét vagy mező biomassza-termelése milyen gyorsan tér vissza a 

normálishoz egy-egy rendkívül száraz vagy esős év után. 

Bernhard Schmid, a Zürichi Egyetem ökológiaprofesszora szerint a 

biodiverzitás, vagyis a faji sokszínűség nemcsak döntő tényezője a 

természet produktivitásának, hanem a szélsőséges események elleni 
egyfajta biztosítás is.  

Virágba borult a legszárazabb sivatag 

 

INDEX 2015.10.29. 20:31 

A Föld egyik legszárazabb területe a chilei Atacama-sivatag, ahol a 

20. század elején egy huzamban 173 hónapon át egy cseppnyi eső 
sem esett. Az idei erős El Niño jelenség azonban extrém mennyiségű 

- néhány centiméternyi - esőt eredményezett, és ettől azonnal színes 

virágok borították be az egész sivatagot. 

Ezek a mályvaféle virágok általában 5-7 évente virágzanak ki, vagyis 

általában igazodnak az  El Niño aktivitásához. 

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/10/19/rejtelyes_robbanast_eszleltek_a_napnal/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://thewatchers.adorraeli.com/2015/10/16/new-solar-phenomenon-discovered-large-scale-waves-accompanied-by-particles-emissions-rich-in-helium-3/
mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/10/29/viragba_borult_a_legszarazabb_sivatag/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
https://www.washingtonpost.com/news/capital-weather-gang/wp/2015/10/29/the-driest-place-on-earth-is-covered-in-pink-flowers-after-a-crazy-year-of-rain/
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Fotó: Carlos Aguilar 

Idén azonban a szélsőségesen sok víz miatt   

akkora virágszőnyeg alakult ki, amilyet az elmúlt 18 évben nem láttak 

a sivatagban. 

A mérsékelt égövben teljesen normálisnak mondható csapadék a 

sivatagban azt jelentette, hogy egy nap alatt leesett 14 évnyi eső. Ez 

nagy felfordulást okozott, a Copiapo folyó kilépett a medréből, és 
kilencen meghaltak az áradásban. 

Az élő rémálmok nyomában 

NAGY NIKOLETTA 2015.10.14. origo.hu 

Az alvásparalízis az egyik legijesztőbb alvásprobléma, amellyel 

még mindig nem tudunk mit kezdeni – a szenvedő alanyok 

gyakorlatilag ébren élik át rémálmukat úgy, hogy közben nem 

tudnak mozogni. A jelenség elalvás előtt vagy ébredés után 

jelentkezik leggyakrabban. Azok, akik átélték, arról számoltak 

be, hogy bénultan fekszenek az ágyukban, miközben 

rémálmokba illő alakok közelednek feléjük, ők pedig rettegve, 

tehetetlenül végignézik. 

Az alvásparalízis az eddigi kutatások alapján gyakorlatilag 

„gyógyíthatatlan” – azért az idézőjel, mert nem kifejezett 
betegségként kezeljük, inkább a narkolepszia (az alvás-ébrenlét 

szabályozásának egyik zavara), a stressz vagy a kialvatlanság egyik 

komoly és ijesztő mellékhatásaként. Pontosan nem tudjuk, mi okozza, 
csak azokat a tényezőket tudjuk felsorolni, amelyek statisztikailag 

megnövelik a kockázatát, és amelyek kiiktatásával segíthetünk azon, 

hogy az ébren elszenvedett rémálmok egyre ritkábban látogassanak 
meg minket.  

 

Henry Fuseli festménye 1781-ből - tökéletesen ábrázolja az 

alvásparalízis élményét 

Forrás: Wikimedia Commons 

Gyilkosságról beszélnek az ágyam mellett 

„Felkelek, az ágyamban vagyok… A sarokban áll két férfi. Nem 
látom őket, de tudom, hogy ott vannak, és azt is, hogy néznek 

ki.Hallom, ahogy beszélnek. Gyilkosságról diskurálnak. Nem tudok 

mozogni.Az egyik férfi közvetlenül felém áll, és beleköp a csukott 

szemembe. Érzem a nedvességet, ahogyan lefolyik az arcomon” – ezt 
az egyik alvásparalízist átélő alany nyilatkozta egy a jelenséget 

vizsgáló kutatás során. A „betegek” elbeszélései alapján a The Sleep 

Paralyisis Project elkészítette a világ talán legijesztőbb 
dokumentumfilmjét, amely tökéletesen átadja, mekkora horrort 

élhetnek át azok az emberek, akik önkéntelen éber rémálomba 

süllyednek. A „Devil In The Room” című pár perces videó körbejárja 
az alvásparalízis dermesztő világát, és feltárja az évszázadok során 

köré gyűlt mítoszokat is. 

A köré fonódott legendák 

Az alvásparalízis ugyanis természetesen nem újkeltű dolog: 

különböző legendák léteznek arra, hogy a Föld különböző pontjain 

milyen lények támadják meg a paralízisen áteső embereket. Boto 
például egy rózsaszín folyami delfin az Amazonas vizeiben, amely 

éjszaka kéjsóvár, ember alakban támadó, kalapot viselő csavargóvá 

alakul át. A Tokoloshe egy félig medve, félig emberféle ijesztő lény, 
tőle leginkább Dél-Afrikában félnek. Néhány forrás szerint az 

afrikaiak abban hisznek, hogy aTokoloshét a sámánok hívják életre 

a halottak testéből– csak akkorák, mint egy kisebb gyermek, de 
hatalmas pusztításra képesek. A newfoundlandi Old Hag (Vén 

Banya) névre hallgató lényt már annyian látták, hogy a környéken 

egyenesen az alvásparalízissel azonosítják – a szenvedő alanyok 
arról beszélnek, hogy egy öreg boszorkány ráül a mellkasukra, amitől 

nem kapnak levegőt. Érdekes módon alvásparalízis közben a test 

különböző érzékszervei tökéletesen működnek, így a banyának 
például lépéseit hallani, sajátos szagát érezni szokták az ébren 

álmodók. 

 

lidércnyomás, alvási paralízis Forrás: Tumblr 

Itthon lidércnyomásnak hívjuk 

Mindenki ismeri a lidércnyomás kifejezést, de kevesen tudják, hogy 
ez is innen ered - aKislexikon szerint a lidércnyomás az a sajátos és 

nyugtalanító, félálomban jelentkező érzés, mely szerint az alvón 

mintha valamely súlyos teher, szörnyeteg, boszorkány vagy ehhez 
hasonló valamely rémjelenség ülne, s amely az alvót mintegy 

elzsibbasztja, tétlenné és bénulttá tenni látszik. 

 
Gyakorlatilag mindegyik országnak, minden kultúrkörnek van saját 

megfelelője erre az egykor még rejtélyes, mára azonban már 

nagyrészt megmagyarázott hallucinációra. 

Boszorkányok és földönkívüliek 

A középkorban a jelenséget démonokkal azonosították – a 

közvélemény szerint azt, aki alvásparalízisben szenvedett, kéjvágyó 
alvilági szörnyek látogatták meg. Természetesen az istenfélő 

közösségek rögtön boszorkánysággal azonosították, több olyan beteg 

került máglyára, akinek csupán alvásparalízises zavarai voltak. 
Ennek a mai megfelelője a földönkívüliek látogatásaiban keresendő 

– rengeteg olyan ember, aki alvásparalízisben szenved, ufókat lát, és 

meggyőződése, hogy elrabolták a marslakók. 

mailto:nagy.nikoletta2@origo.hu
http://www.thesleepparalysisproject.org/
http://www.thesleepparalysisproject.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tikoloshe
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/699620
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/699620
http://www.kislexikon.hu/lidercnyomas.html#ixzz3oSZhCC21
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Joseph E. Baker litográfiája a boszorkányperekről (1892) 

Forrás: Wikimedia Commons 

Nehéz rájönni, mi a valós és mi nem 

„Az ágyamban feküdtem, és megjelentek kis mókusok, kutyák, 
tudja… normális állatok. De mindegyikük koromfekete volt. Aztán 

egyszer csak azt éreztem, hogy valaki lefog a hátam mögött, 

valahogy tudtam, hogy egy férfi az. Annyira valódinak tűnt! 
Emlékszem, milyen érzés volt, ahogy a bőrömhöz hozzáért a szőrös 

karja, éreztem, hogy ott van mögöttem, de nem tudtam megfordulni” 

– mesélte a dokumentumfilmeseknek az egyik alvásparalízisben 
szenvedő alany. A legnehezebb ilyenkor megállapítani azt, hogy mi 

a valós és mi a képzelet szüleménye –alvásparalízis esetén ugyanis 

egy különleges tudatállapotba kerülünk, amikor az alvás REM 
szakasza és az ébrenlét összekeveredik egymással.A kutatások 

megállapították, hogy agyi aktvitás tekintetében az alvásparalízis a 

REM állapot és az ébrenlét különös kombinációjának felel meg. 

A tudat felébred, a test még nem 

Az alvásparalízis általában elalvás előtt vagy ébredés után 

jelentkezik – ilyenkor normál állapotban az emberi agy több fázison 
megy keresztül, mielőtt elér az aktív álmodás szakaszába, a REM 

szakaszba (remote eye movement, nevét onnan kapta, hogy ilyenkor 

a szemünk ide-oda mozog). 

 

Fritz Schwimbeck alkotása 1915-ből a mellkasra nehezedő 

boszorkányról 

Forrás: Wikimedia Commons 

Alvásparalízis esetében az agy nem járja végig a szokásos létrát, 

hanem rögtön REM-szakaszba lép, vagy azonnal abból ébred fel – 

ilyenkor a tudat nem tudja eldönteni, hogy alszunk vagy ébren 
vagyunk-e, összezavarodik, és a kettő sajátos keverékében marad. Az 

elme felébred, de a test még nem – tudjuk, hol vagyunk, de az 

izmaink még bénultak.Az izombénulás egyébként a REM szakasz 
természetes velejárója,a szervezet azért áll le mindenféle 

izommozgással (a szemen és a létfenntartó rendszereken kívül), hogy 

ne kezdjünk álmunkban mozogni, élőben is lejátszani az álmainkban 
átélteket. 

Szagokat érzünk, hangokat hallunk 

Mivel teljesen még nem vagyunk ébren, hallucinálni kezdünk – 

legtöbbször érdekes módon ijesztő, túlvilági személyekről, gyakran 

úgy, hogy minden érzékszervünk részt vesz benne, így szagokat, 
tapintásokat érzünk, hangokat hallunk akkor is, ha azok valójában 

nincsenek ott. Az alvásparalízisen átesett emberek nagy része arról 

számol be, hogy nyomást érez a mellkasán, amitől alig kap levegőt. 

Öröklődhet a hajlam 

Az ilyen alvási rendellenesség egyébként sokkal gyakoribb, mint 

gondolnánk: egy az Egyesült Királyságban készített tanulmány 
szerint a megkérdezettek 30%-a már élt át hasonlót, a 862 kutatási 

alany 8%-a pedig már többször esett át  ilyenen. Nehéz megállapítani, 

hogy pontosan mi okozza a kialakulását:kimutatták, hogy a stressz, a 
rendszertelen alvás (például több vagy éjszakai műszakokban 

dolgozók esetében), a narkolepszia, a kialvatlanság vagy szorongás 

mind hozzájárul ahhoz, hogy valaki alvásparalízisben szenvedjen, 
mégsem emelhető ki egyetlen faktor sem a sorból egyértelműen. 

A Sheffieldi Egyetem kutatói megvizsgálták, hogy a genetikai 

öröklődésnek van-e bármi szerepe a jelenség feltűnésében – 
egypetéjű ikreket vizsgáltak kétpetéjű ikrekkel szemben, és arra 

jutottak, hogy igenis létezik genetikai összefüggés. A kutatás még azt 

is feltételezi, hogy az a génvariáció, amely szerepet játszik az 
alvásciklus regulációjában, akár befolyásolhatja az alvásparalízist is 

– ez azonban még bizonyításra vár. 

Mesterségesen idézték elő 

Japán kutatóknak sikerült mesterségesen alvásparalízist előidézni – 

a kísérletükben résztvevő alanyokat folyamatosan REM 

alvásciklusuk alatt zavarták meg, így agyuk egy idő után kihagyta a 
ciklushoz vezető alvásfázisokat, és azonnal a REM-hez ugrott (ezt 

SOREM ciklusnak nevezzük).A SOREM periódus után gyakrabban 

jelentkezett az alvásparalízis, ez is alátámasztotta azt a feltevést, 
hogy a jelenség szorosan kötődik az alvás REM fázisához. 

Mit tehetünk ellene? 

Mit tehetünk az éber horror ellen? Gyakorlatilag biztosra semmit 
nem lehet mondani – több „betegnek” antidepresszánsokat írtak fel a 

tünetekre, de egyáltalán nem segítettek. Az életmódváltás az, amivel 

csökkenteni lehet az alvásparalízis előfordulását – az egészséges 
étrend, a mozgás és a rendszeres, kiszámítható alvás az egyetlen 

fegyverünk a jelenség ellen. 

 

Boszorkányégetés a svájci Badenben 

Forrás: Wikipedia 

Szakértők szerint az is segít, ha nem háton, hanem oldalt vagy hason 

fekszünk, a statisztikák alapján ugyanis a legtöbb alvásparalízisben 
szenvedő háton alszik. Bár jelenleg az alvászavar gyógyszeres 

kezelését még nem kutatják, ha egy kicsit előtérbe kerül a probléma, 

talán többen adják a fejüket arra, hogy közelebbről is megvizsgálják 
ezt a különleges betegséget. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.12282/abstract;jsessionid=544DEAD3A886C8C7FA3091D307D94B08.f04t03
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11833865
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Itt a baj: nanocsöveket találtak gyermekek 

tüdejében 

INDEX 2015.10.21.  

Szén nanocsöveket mutattak ki Párizsban élő gyermekek tüdejében 

– ez az első alkalom, hogy ilyen jellegű szennyeződést mutatnak ki 
emberekben. Várható volt, hogy ez bekövetkezik, mert már akkor 

felmerültek aggályok a nanoszerkezetekkel kapcsolatban, amikor a 

tudósok még csak vizsgálták a rendkívül erős és könnyű anyagok 
felhasználási lehetőségeit. Azóta kiderült, hogy a 

számítástechnikában, a ruhagyártásban és az egészségügyben is 

hasznosak a nanocsövek. 

Begyűjtötte a biológiai porszívó    

Fathi Moussa és kollégái a Paris-Saclay egyetemen 64 asztmás 

gyermek légzőrendszeréből vettek folyadékmintát, és mindegyikben 
találtak szén nanocsöveket. Öt másik gyermeknél a tüdőből kinyert 

makrofágban is megtalálhatók voltak – ezek az immunsejtek 

távolítják el a testünkből a nem odatartozó parányi részecskéket. 

 

Fotó: Patrick Kovarik 

A tudósok nem vizsgálták a tüdőben talált szennyezés és a 
gyermekek betegsége közötti összefüggést, de az asztmásokról 

sejthető, hogy fokozottan érzékenyek az ilyesmire, mert a 

makrofágjaik kevésbé tudják eltávolítani a szennyezéseket. Fennáll a 
veszélye annak is, hogy a nanocsövekhez más anyagok tapadnak 

– tette hozzá Moussa. 

Hogy mi okozhatta a szennyezést, azzal kapcsolatban óvatosan kell 
fogalmazni, mert egyáltalán nem biztos, hogy a nanotechnológiás 

eszközeink a ludasak ebben. Moussa csapata hasonló struktúrákat 

talált a párizsi levegőt szennyező porban és kipufogógázban. A 
nanocsövek káros hatását is vizsgálni kell még, mert ezek az anyagok 

sokkal kisebbek, mint például a köztudottan rákkeltő azbesztrost. 

Naptejtől pusztulnak a korallok 

INDEX 2015.10.21.  

A bébikorallokat öngyilkosságba kergeti, a felnőtt példányokat 

súlyosan károsítja a napfényvédő termékek egyik gyakori 

összetevője, és ezzel világszerte hozzájárul a korallzátonyok 

pusztulásához - írja az MTI. Az Archives of Environmental 

Contamination and Toxicology című folyóiratban közölt tanulmány 
szerint az UV-sugarakat kiszűrő oxybenzon a turisták körében 

népszerű korallzátonyoknál, elsősorban Hawaii és a Karib-szigetek 

környékén fordul elő a legnagyobb koncentrációban. 

 

Fotó: Paul Zahl / Europress / Getty 

A nemzetközi kutatócsapatot vezető Craig Downs, a virginiai 

Haereticus Environmental Laboratory tudományos szervezet 
munkatársa szerint az eredmények magyarázatot adnak rá, hogy a 

tudósok miért nem találnak bébikorallokat az üdülőhelyekhez közeli 

korallzátonyoknál. 

A világszerte 3500 fényvédőmárkában megtalálható oxybenzon 

megváltoztatja a korallok DNS-ét, jóval hajlamosabbá téve őket az 

akár halálos kimenetelű korallfehéredésre. Endokrinromboló 
anyagként viselkedve arra készteti a bébikorallokat, hogy - saját 

vázukba befalazva magukat - elpusztuljanak. 

Évente 6-14 ezer tonnányi napfényvédő termék kerül a koralltelepek 
környékén a vizekbe és a készítmények jelentős része oxybenzon-

tartalmú. 

Az Environmental Working Group elnevezésű csoport már korábban 
arra figyelmeztetett, hogy az oxybenzon felszívódhat a bőrbe és 

hormonális, valamint sejtkárosodást is okozhat. 

Az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia szerint ugyanakkor 
nincsenek arra vonatkozó adatok, hogy az oxybenzon egészségre 

káros anyag lenne, és mint hangsúlyozta, ez a napfényvédő termékek 

azon kevés összetevőjének egyike, amely hatékony védelmet nyújt a 
bőrnek a káros UVA és UVB-sugarak ellen. 

Emberek, tényleg tiszta a Duna! 

 

LAZA BÁLINT 2015.10.20. index.hu 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai szerint nem csal a 

szemünk: a Duna vize tényleg sokkal jobb minőségű, mint 

korábban volt. Ezt több mérés is megerősíti. A javulás az EU-s 

szinten összehangolt vízpolitikának, a rendszerváltás után a 

szennyező ipar eltűnésének és a szennyvízhálózat 

modernizálásának, kiépítésének köszönhető. Viszont nem biztos, 

hogy akkor a legjobb a víz, amikor amúgy tisztának látjuk. 

Szerkesztőségünk több tagja megfigyelte, hogy a Duna sokkal 

tisztábbnak tűnik, mint korábban, a fürdőszezonban több helyen 
szinte átlátszó volt, élőlényt is többet lehetett látni benne. 

Minden évben sokat úszom Horánynál, és még sose volt ennyire 

látványosan tiszta: rengeteg rák volt meg kagyló, fél méterig simán 
le lehetett látni az aljára 

– írta kollégánk. 

A megfigyelők nem tévedtek: az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
(OVF) megerősítette, hogy a folyó vízének minősége sokkal jobb, 

mint az elmúlt évtizedekben. Ennek alapvetően két oka van: 

mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/10/21/itt_a_baj_nanocsoveket_talaltak_gyermekek_tudejeben/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.newscientist.com%2Farticle%2Fdn28370-carbon-nanotubes-found-in-childrens-lungs-for-the-first-time%2F
mailto:ugyelet@mail.index.NEMSPA_M.hu?subject=http://index.hu/tudomany/2015/10/21/naptejtol_pusztulnak_a_korallok/&cc=cikkszerzonek@mail.index.NEMSPA_M.hu
http://index.hu/szerzo/laza_balint
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1. Leépült a folyó mentén települt, nagyon szennyező ipar. 

2. Sokat fejlődtek a csatornák technológiailag, nem nagyon 

ömlik tisztítatlanul a szennyvíz a Dunába. 

Az OVF szakértői szerint Duna vízminősége javul, főleg a hosszú 

távú vizsgálatok eredményei alapján. Magyarországon 1968 óta 

mérik rendszeresen a vízminőséget tavainkban, folyóinkban, így a 
Dunán is. Az azóta eltelt 47 év több szakaszra osztható. 

A rendszeres mérések kezdetétől a rendszerváltásig eltelt több mint 

20 év alatt az ipari terhelés volt a leghangsúlyosabb, majd az ipar 
átalakulásával, a szennyező nagyipar visszaszorulásával és az ipari 

szennyvíztisztítási technológiák bevezetésével és fejlődésével 

csökkent a Duna terhelése. 

 

Emiatt viszont a lakossági eredetű, szakszóval kommunális 

szennyvizek hatása nőtt meg. Ennek csökkentésére indult el a 
Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási 

Program. A program miatt nem kevesebb, hanem több szennyvíz 

került a Dunába, de minősége, tisztítási aránya sokkal jobb, mint 
korábban.  

A Dunát viszont nem csak ezek a jól beazonosítható szennyezések 

érik: ilyen például a légköri kiülepedés, a part menti sávokból 
bemosódás, a felszín alatti vizekből eredő szennyezés. Ezek 

nehezebben vizsgálhatók, és hatásukat is nehezebb csökkenteni. 

 

Kisfiúk fürdenek a Dunában a győri Aranyparton 

Fotó: Kallos Bea / MTI 

Így mérnek 

A magyar hatóság a vízminőségi jelzők közül kettőt tart a 
legfontosabbnak: 

 a szerves anyagokat 

 és a tápanyagokat, ezek közül is a nitrogéntartalmú 
vegyületeket 

Ezek rendszeresen és régóta mért paraméterek, a mérési technika 

lehetővé teszi a hosszú távú változások értékelését is. Ezek alapján a 
Duna vízminősége egyértelműen javult. Az ábrákon a már központi 

adatsorban tárolt eredmények láthatók, az OVF viszont a friss 

mérésekre alapozva válaszolt: havonta mérnek, a legutóbbi mérések 
2015 szeptemberében voltak – azaz a Duna tényleg most is tiszta. 

 

Oxigénfogyasztás (KOIps) koncentráció a Duna folyamban 

Mivel a vízminőségi paraméterek időben és térben is változóak, ezért 

évente többször, több ponton vesznek mintát, készül helyszíni és 
laboratóriumi vizsgálat. 

 

Nitrát-nitrogén (NO3-N) koncentráció a Duna folyamban 

A vizsgálatok mára nemzetközileg elfogadott módszerekkel, a 

minőségirányítási rendszernek megfelelően történnek, főként 

laboratóriumokban, korszerű, nagy érzékenységű műszerek 
segítségével. 

Magyarország nem értelmezhető önmagában 

Az ország fekvése miatt a felszíni vizek által szállított vízmennyiség 
96 százaléka külföldről érkezik, a felszíni vizeink minőségét 

alapvetően befolyásolja a határunkra érkező vizek minősége. Az 

itteni víz minősége tehát nem csak Magyarország tevékenységének 
köszönhető. 

A Duna medrének anyagában, a benne található üledékben benne van 

az úgynevezett memóriaeffektus: a szennyezések csökkenése például 
nem azonnal, hanem csak hosszabb távon mutatható ki. 

Mikor a legjobb a Duna vize? 

Általában közepes vízállásnál és hőmérsékletnél a legjobb a felszíni 
vizek minősége. Az alacsony vízállás az állandó szennyezéseket nem 

annyira hígítja fel, és a lassabb áramlási sebesség miatt kevesebb 

lebegőanyagot szállít a víz, ilyenkor szemre tisztábbnak tűnhet. 

Ha az alacsony vízállás mellett meleg a víz, és erős a napsütés, 

például a nyár végi kánikula idején, akkor a víz szervesanyag-

termelő képessége, az úgynevezett trofitás megemelkedik, emiatt a 
folyó sokkal jobban elalgásodik. 

Viszont, ha hideg van, a hidegebb víz miatt lassabban bomlik le a 

vízbe került szerves anyag, ami valamivel rosszabb vízminőséget 
jelent. Ráadásul a hideg a szennyvíztisztítók nagy részének tisztítási 

hatékonyságát is rontja. 

 

Fotó: Bődey János / Index 

A Duna igen nagy vízgyűjtő területén az egyes terhelések 
ingadozásai kiegyenlítik egymást, így a vízminőség ingadozását 

elsősorban a felsorolt jelenségek okozzák. A javuló vízminőség jobb 

életfeltételeket teremt a vízi ökoszisztémának is, ez látszik a 
mennyiségen és az összetételen is. 

Jogszabállyal tettek érte 
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A Duna vízminőségét globálisan javítja az EU vizekre vonatkozó 

törvénykezése, az úgynevezett Víz Keretirányelv. A 2000-es 

irányelv kötelező valamennyi tagországnak: a tagországok 
vízpolitikáját, benne a vízminőséget érintő kérdéseket az irányelv az 

ésszerűség mértékéig egységesíti, így a Duna vízgyűjtőjén egységes 

logika szerint csökkentik a vizek szennyezését. 

Sőt, a tagállamok összehangolják a vízminőségi értékelési 

módszereiket és rendszereiket, hogy az országhatárokon ne 

változzon a víz minősége az adminisztratív eltérések miatt.  

Saját méréseink szerint is rendben 

A Duna tisztaságát egyébként saját, 2014-es, nyilván csak néhány 

dologra kiterjedő méréseink is megerősítik: a folyóból két helyen is 
vettünk mintát, a kettő között pedig a százhalombattai olajfinomító 

van, úgyhogy ha gond lett volna, látjuk. Nem találtunk semmit. 

Ráadásul, nemcsak a Duna van rendben, hanem több folyónk, 
tavaink is. Ugyanúgy nem találtunk bakteriális szennyeződést és más, 

mérgező anyagokat sem. 

 

Csak az igazság számít, nincs más érdekünk 

Vegyszert kerestünk a Dunában, a Balatonban és a Velencei-tóban. 
Egy hónapja az EU azt közölte, hogy a súlyos a természetes vizek 

szennyezettsége. Hát mintát vettünk, és elemeztünk. Tovább 

Hidrogén előállítása napfénnyel 

2015.10.19. mernokbazis.hu 

Az új polimer fény segítségével bontja a vizet 

Rövidebb út az energiatároláshoz: egy új anyagnak csak fényre van 

szüksége ahhoz, hogy vízből kinyerje a sokoldalú energiahordozót, a 
hidrogént. A német kutatók által kifejlesztett polimer fotokatalizátor 

kémiailag robusztus, a hidrogéntermelés aránya molekuláris szinten 

szabályozható. 

A hidrogén a jövő ígéretes energiatárolója: a felesleges ökoárammal 

a víz hidrogénre és oxigénre bontható, ezek a gázok pedig 

hatékonyan tárolhatók. A környezetbarát módon előállított hidrogén 
járművek üzemanyagaként vagy üzemanyagcellák 

energiahordozójaként használható, miközben égéstermékként csak 

víz keletkezik. A technológia hátránya azonban a bizonyos 
mennyiségű veszteség az elektromos energia kémiai energiává 

történő átalakítása során. 

Egyszerűbb lenne lerövidíteni az eljárást: ahelyett, hogy a 
napfényből először áramot termelnek, majd ennek segítségével 

hidrogént állítanak elő, a fény közvetlenül szétbonthatná elemeire a 

vizet. Úgynevezett fotokatalizátorokkal ez már lehetséges 
laboratóriumi körülmények között. Az eddig használt anyagokkal 

azonban csak nagyon csekély mértékben lehet a hidrogént kinyerni, 

és a technológia messze van attól, hogy hatékony és elterjedten 
alkalmazható legyen. 

A Max Planck Társaság stuttgarti Szilárdtest-kutató Intézetének 

kutatócsoportja Vijay Vyas vezetésével egy olyan új eljárást 
dolgozott ki, amellyel nagyobb hatékonyságot lehet elérni. A 

fotokatalizátoroknak olyan elektronokkal kell rendelkezniük, 

amelyek a látható fénnyel gerjeszthetők, és ennek következtében 

viszonylag szabadon mozognak. Csak így tudnak átkerülni egy 

idegen atomra vagy molekulára. Ezek az elektronok kapcsolódnak a 

vízmolekula protonjaihoz, így jön létre az elemi hidrogén. 

Erre a célra Vyas és munkatársai úgynevezett kovalens szerves 

vázakat (COF, covalent organic framework) terveztek. Ezek olyan 

kristályos, nagymolekulájú polimerek, amelyekben bizonyos 
kiindulási molekulák nagyon szabályos, két- vagy akár 

háromdimenziós struktúrákba rendeződnek. Az ezekből a 

molekulákból álló, porszerű anyagot a kutatók vízben oldották. Ha 
látható fénnyel sugározták be a keveréket, elemi hidrogén keletkezett. 

A porszerű polimerhez azonban platina nanorészecskéket és egy 

úgynevezett elektrondonort (trietanol-amint) is hozzá kellett tenni. 
„A platinarészecskék mikroelektródaként működnek, amelyeken 

keresztül az elektronok a kovalens szerves vázról a hidrogénre 

vándorolnak” – magyarázta Vyas. „Az elektrondonor pedig a 
kovalens szerves vázban visszamaradó pozitív töltést egyenlíti ki.” 

 

A szerves vázak (COF) modellje (Kép: © Nature Communications / 
Macmillan Publishers / CC-BY-4.0) 

A felhasznált hálós polimer előnye a megfelelő optikai és 

elektronikai tulajdonsága. Emellett viszonylag nagy a felülete, ezért 
alkalmas katalizátornak. Döntő jelentőségű azonban az, hogy az 

ilyen anyagból álló fotokatalizátorokat molekuláris szinten célzottan 

lehet módosítani. 

Ezáltal a fotokatalízis folyamata irányítható, így a kutatóknak 

sikerült szabályozni azt az arányt, amelyben az anyag a hidrogént 
előállítja. „Ez az első alkalom, hogy egy kovalens szerves váz 

fotokatalitikus tulajdonságait molekuláris szinten pontosan be tudtuk 

állítani” – nyilatkozta Vyas. 

A jövőben a kutatók ezeket a felismeréseket szeretnék felhasználni 

az anyagok célzott továbbfejlesztéséhez. Céljuk, hogy jobban 

megértsék a fotokatalízis mechanizmusát ezekben a rendszerekben, 
és tovább finomítsák az egyes komponensek bonyolult 

kölcsönhatását. 

Az első sikerek ellenére ugyanis sajnos ezek az anyagok is távol 
állnak attól, hogy ipari léptékben hidrogént állítsanak elő vízből és 

napfényből. Ehhez arra lenne például szükség, hogy az anyagokat 

költséghatékonyan lehessen nagy mennyiségben gyártani, és hosszú 
időn át stabilan termeljenek hidrogént. 

Forrás: www.scinexx.de 

Garamvölgyi Ágnes 

Nyomtatható és komposztálható 

elektronika 

2015.10.07. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.vizeink.hu
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F07%2F30%2Fvegyszert_kerestunk_a_dunaban%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F07%2F30%2Fvegyszert_kerestunk_a_dunaban%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2014%2F07%2F30%2Fvegyszert_kerestunk_a_dunaban%2F
http://www.scinexx.de/
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http://index.hu/tudomany/2014/07/30/vegyszert_kerestunk_a_dunaban/
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Nyomtatóanyagok és „tinták” biológiailag könnyen lebomló 

elektronikai alkatrészekhez. 

Németországban évente közel kétmillió tonna elektronikai hulladék 

keletkezik. A nyomtatott elektronika tovább erősíti ezt a tendenciát, 

mivel csökkenti a gyártási költségeket, és az egyszer használatos 
termékekkel (interaktív csomagolások, intelligens tapaszok) új 

piacokat nyit. A Karlsruhei Technológiai Intézet (Karlsruher Institut 

für Technologie) kutatói komposztálható természetes anyagokból 
fejlesztenek ki nyomtatott elektronikai alkatrészeket, valamint ezek 

ipari méretű gyártásához keresnek megfelelő eljárásokat. 

Félvezetők és színezőanyagok növényi kivonatokból, 
szigetelőanyagok zselatinból – a kutatók biológiailag könnyen 

lebomló anyagokkal dolgoznak. „Bár ezek nem olyan hosszú életűek, 

mint szervetlen alternatíváik, ám az egyszer használatos termékek 
élettartamát károsodás nélkül kibírják” – nyilatkozta Gerado 

Hernandez-Sosa, a „Biolicht” elnevezésű kutatócsoport vezetője. 

Emellett az elektronikát élete végén egyszerűen ki lehet dobni a 
biohulladékba vagy a komposztba, ahol egy banánhéjhoz hasonlóan 

lebomlik. 

A jelenleg használt nyomtatott elektronikára, például a szerves 
fénykibocsátó diódákra (OLED-ekre) ez nem igaz. „Szervesnek 

nevezünk minden, szén alapú műanyagot. Ez a fogalom azonban nem 

árul el semmit a termék környezetbarát voltáról” – magyarázta 
Hernandez-Sosa. Például az OLED-ek hordozófóliája – az 

elektronikanyomtatáshoz használt „papír” – ugyanolyan műanyagból 

készül, mint az italos palackok. A „Biolicht” kutatócsoport azonban 
csak olyan anyagokat használ, amelyek a természetben is 

előfordulnak. Hordozófóliának megfelelő például az étkezési 

keményítő, a cellulóz és a kitin. A fémekről és félfémekről, mint 
amilyen a szilícium is, csaknem teljesen lemondanak a kutatók. A 

műanyag előnye, hogy hajlítható, költséghatékony, és kilométer 

hosszúságú nyomtatófóliává dolgozható fel. Ezzel a technológiával 
lehetséges ipari léptékben előállítani a szavatossági időt lámpával 

jelző címkéket vagy beépített érzékelőkkel ellátott olyan tapaszokat, 

amelyek a gyógyulást kísérik figyelemmel. 

Először a komposztálható fóliára kell az elektronikai alkatrészeket 

nyomtatni. Ezek funkciója a felhasznált tintától függ, amelyekben 
festékrészecskék helyett vezető, félvezető és szigetelő anyagok 

vannak feloldva. A felhordást követően megszárad a folyékony 

oldószer, és a visszamaradó réteg képezi a megfelelő alkatrészt. A 
kutatócsoport célja olyan, biológiailag lebomló tinták kifejlesztése, 

amelyek megfelelőek az új fóliaanyaghoz, ugyanakkor a meglévő 

nyomtatókkal is használhatók. „A szerves elektronikát gyártók így 
anélkül állhatnak át környezetbarát anyagokra, hogy ki kellene 

cserélniük a gépeiket” – magyarázta Hernandez-Sosa. 

A tintákhoz a kutatóknak megfelelő elektromos tulajdonsággal 
rendelkező környezetbarát anyagokat kell találniuk. Például a 

kemény zselatin, amiből a gyógyszerkapszulák készülnek, alkalmas 

szigetelésre. Az oldószer megválasztása sem egyszerű: feltétel az, 
hogy nyomtatásra alkalmas hőmérsékleten folyékony 

halmazállapotú legyen az anyag. Továbbá a hagyományos tintával 

ellentétben nem hatolhat a hordozóanyagba, hanem zárt 
folyadékfilmet kell képeznie azon anélkül, hogy leperegne. A túl 

sűrűn folyó oldószer eltömíti a nyomtató pórusait, a túl híg pedig 

szétfolyik a hordozófólián, és nem egyenletesen nedvesíti be. 
Azonban a megszáradt film tulajdonságai döntőek az elektronikai 

alkatrészek működése szempontjából: például a vastagsága, ami 

kisebb, mint egy ezred milliméter, legfeljebb 5%-ot ingadozhat. A 
kutatók számításai szerint a komposztálható szerves elektronika a 

következő három éven belül válhat széles körben alkalmazhatóvá. 

Forrás: www.pro-physik.de 

Garamvölgyi Ágnes 

Átlátszó áramforrás 

2015.08.25. mernokbazis.hu 

Egy kutatócsoportnak sikerült elérnie az átlátszó nanopapír 

továbbfejlesztésével, hogy az saját maga állítsa elő az energiát. 

Ez akár a külső energiaforrás nélkül működő, papír-alapú 

elektronika alapja is lehet. 

A papírba ágyazott elektronika fejlesztése már jó néhány éve 

foglalkoztatja a kutatókat: könnyű, rugalmas és gazdaságosan 
előállítható eszközök megjelenését várják a technikától. Egy jelenleg 

folyó kutatás célja, hogy az elektromos áramkörök műanyag- vagy 

üvegalapú hordozóanyagát a papírral – mint megújuló alapanyaggal 
– helyettesítsék. 

Ebben az úgynevezett nanopapír kulcsszerepet játszik. A 

hagyományos – mikrométernyi széles rostokból álló – papírral 
ellentétben a nanopapír cellulózszálai mindössze néhány nanométer 

szélesek. A cellulózt növényi sejtekből nyerik ki, amely a 

papírgyártás fontos megújuló alapanyagát képezi. A nanopapír a 
vékony rostoknak köszönhetően közel átlátszó, és sima, csaknem 

műanyagszerű felülete van – ami optimális feltételeket nyújt az 

elektromosvezetők felhordásához. 

 

Szén-nanocsövek 3D ábrázolása. Forrás: Wikimedia 

Commons/Mstroeck/cc-by-sa-3.0 

Azonban az előnyös paraméterei ellenére a nanopapír-alapú 
fejlesztéseknek külső áramforrásra van szükségük a működéshez. 

Legalábbis eddig így volt, ugyanis most a Marylandi Egyetem és a 

kínai Wuhan Egyetem néhány kutatója egy nanopapírból kifejlesztett 
önellátó elektromos berendezésen dolgozik – jelent meg a Chemical 

& Engineering News magazinban. 

Az átlátszó nanopapír áramforrása az elektrosztatikus indukció elve 
alapján működik: a töltések mozgása által elektromos energia 

keletkezik. A Liangbing Hu és Jun Zhou vezette kutatócsoport két 

réteg nanopapír és szén-nanocsövek segítségével elektródokat 
képzett. Az egyik nanopapírt 30 mikrométer vastag negatív töltésű 

átlátszó polietilén réteggel vonták be. Ezt követően a nanopapírokat 

egymásra helyezték, így a két lapot a negatív töltésű polietilénréteg 
választotta el egymástól. Ezen kívül a polietilén réteg és a másik 

nanopapír között egy légrést alakítottak ki, amelynek a töltések 

szétválasztásában van jelentősége. 

http://www.pro-physik.de/
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A beépített áramforrás felépítése. Forrás: American Chemical 

Society 

A következő lépés a rétegek összenyomása. Ezzel a légrés csökken 
és a negatív töltésű polietilén réteg közelebb kerül az alatta lévő 

nanopapírhoz, így a töltések között felborul az egyensúly. Ahhoz, 

hogy ez újra kiegyenlítődjön, töltésvándorlás indul a papírra felvitt 
vezetőkön keresztül. A folyamatos áram fenntartása a papírrétegek 

állandó összenyomásával és elengedésével biztosítható. A kutatók 

szerint a kísérlet során több mint 54.000 ilyen ciklust bírt ki a 
generátor. Egy 2x2 cm-es szerkezet segítségével elegendő energiát 

állítottak elő egy kisméretű LC-kijelző kivilágításához. 

Ami most a kutatócsoportnak kicsiben sikerült, a jövőben több 
területen is felhasználhatóvá válhat. Gondoljunk csak egy interaktív 

könyvre, egy protézis érzékeny felszínére vagy műalkotások és 

fontos dokumentumok biztonsági rendszerére! A közel átlátszó 

nanopapírt például festmények felületére is fel lehetne hordani. Egy 

így elhelyezett érzékelő megérintése működésbe tudná hozni a 

riasztórendszert. Ugyan kérdéses, hogy a kutatók által 95%-ra 
becsült fényáteresztő-képesség mennyire akadályozná a festmény 

élvezhetőségét. A tudósok mindenesetre az energia-független 

eszközben az okospapír és azehhez kapcsolódó elektronika 
gyártásához vezető egyenes utat vizionálják. 

Forrás: www.heise.de 

Csulikné Bengery Zsófia 

Ijesztő, mire lehetünk képesek 

 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2015.10.17. index.hu 

Az embriók génmódosításának ötlete még a téma szakértőit is 

megosztja. Az egyik fél érvei szerint az eljárás etikátlan, a 

módszertan nem elég kiforrott, és épp emiatt veszélyes is. Mások 

azzal érvelnek, hogy francba az etikával; megér némi kockázatot, 

ha végre sikerül megszabadulnunk az Alzheimer-kórtól meg egy 

csomó örökletes betegségtől. Az új génterápiás eljárások egyre 

olcsóbbak, a modern génterápiás eszközök egyre elterjedtebbek; 

hamarosan olyan lehetőségeink lesznek, mint korábban soha. 

Sokakat pont ez ijeszt meg. 

Áprilisban jelentette be egy kínai tudóscsoport, hogy a világon 

először sikeresen hajtottak végre génmódosítást egy emberi embrión 

a Crispr nevű génterápiás eljárással. A kutatók módosítottak egy 
rendellenesen működő gént, ami egy örökletes vérbetegséget, 

úgynevezett béta-talasszémiátokoz. A beavatkozást mesterséges 

megtermékenyítéssel (a továbbiakban: IVF, mint In vitro fertilizáció) 
létrehozott embriókon végezték; ezeket a helyi termékenységi 

klinikáktól kapták. 

Fontos: az embriókból nem válhatott volna életképes csecsemő. Ha 
nem használják fel őket a tanulmányhoz, még a klinikán kidobták 

volna őket. És fel sem merült, hogy beültetnék őket egy anyába. 

A Junjiu Huang vezette kutatócsoport tanulmányát a Protein and Cell 
című szaklap hozta le. Más folyóiratoknak is elküldték, de a Nature 

és a Science etikai kifogásokra hivatkozva visszadobta a cikket – 

pedig a Nature 2011-ben még az év eljárásának tartotta a génterápiát. 
Ugyanakkor pont ezekben a lapokban jelent meg az a több kutató 

által jegyzett cikk, ami a génmódosítás globális moratóriumát 

követelte. Akkor azt írták: azon túl, hogy etikai aggályaik vannak az 
efféle beavatkozással kapcsolatban, a terápiás előnyök is 

elhanyagolhatók. 

Nem biztonságos, még nem 

Ha génmódosításról van szó, a tudományos élet többnyire azért 

fogalmaz óvatosan (vagy követel teljes zárlatot), mert a beavatkozás 

hosszú távú következményei még nem ismertek. Még nem született 
génmódosított csecsemő, akinek még embriókorában módosították a 

DNS-ét. 

Még nem. De nem árt tudni, hogy előbb lesz lehetőségünk 
halálpontos génmódosításra, mint közös igényünk ugyanerre. A 

közelmúltban rengeteg, a pontos génszekvenálást segítő orvosi 

eszköz készült. Ezek hihetetlen teljesítményű, de egyszerűen 
használható berendezések; hogy mennyire biztonságosak, és hogy 

pontosan milyen célra használhatnánk őket, az már más kérdés. 

 

Fotó: Universalimagesgroup / Europress / Getty 

A génmódosítás még akkor is nagy rizikó, ha a berendezések 
hibátlanul dolgoznak, és a génsebész tudja, hogy mit csinál, mert a 

módosított gén nemcsak a célszemély életére hatna ki, hanem 

generációkon át tovább öröklődne. Pedig a módszer legnagyobb 
előnye pont az örökletes betegségek gyógyítása lenne. Mégis, 

ha nem várt hiba lép föl, a régi betegség helyett egy vadonatúj 

génhibát fogunk tovább örökíteni. 

Hiszik vagy sem, de még ez is optimista jóslat, elvégre abból indul 

ki, hogy a beavatkozáshoz adott a technikai háttér és a szakértelem. 

De pont a kínaiak tanulmánya mutat rá, hogy az eljárás még a 
legmodernebb eszközökkel sem biztonságos. A kutatók 86 embriónál 

próbálták meg kijavítani a béta-talasszémia hibás génjét, de csupán 

az embriók töredékénél volt sikeres a beavatkozás. Ők is tudják, hogy 
ez ebben a formában kudarc: Huang a Nature-nek azt mondta, hogy 

ha életképes embriókon alkalmaznák az eljárást, ahhoz közel 100 

százalékos hatékonyság kéne. 

A londoni King's College őssejtkutatója, Dusko Ilic szerint a kínai 

tanulmány elsősorban azt bizonyítja, hogy a génterápia egyelőre nem 

biztonságos. A rosszul elvégzett génmódosítás az egészséges géneket 
is károsíthatja, szóval hiába a fejlődő technika, ezek még mindig csak 

http://www.heise.de/
http://index.hu/szerzo/hegyeshalmi_richard
http://www.theguardian.com/science/2015/apr/23/scientists-genetically-modify-human-embryos-in-controversial-world-first
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.doktorinfo.hu%2Fdrinfo%2Fpid%2F0%2FbetegsegKonyvProperties%2Foid%2F0%2FKonyvReszegyseg.4_4311
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.pecsimeddoseg.hu%2Flombikbebi-kezeles-in-vitro-fertilizacio-meddoseg-ok-okok-kivizsgalas-folyamata-menete-icsi-ivf
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kezdeti szárnypróbálgatások. Azt viszont Ilic is támogatja, hogy 

folytassák a kutatásokat. 

Nem állíthatod meg a tudományt. Nem számít, milyen moratóriumot 
rendelnek el, nem akadályozhatják meg, hogy világszerte folytassák 

a kutatásokat. 

– mondta Ilic. A kínaiak tanulmányát egyébként nem tartja 
etikátlannak. 

Ezeket az embriókat két spermával termékenyítették meg. A világ 

minden termékenységi klinikája megszabadult volna tőlük. Ez ellen 
nem lehet etikai kifogást emelni. 

Az IVF-klinikákon az orvosok már most is végeznek génvizsgálatot 

az embriókon; ilyenkor genetikai rendellenességeket keresnek. Az 
anyákba csak a legegészségesebbeket ültetik be. Viszont ha 

hatékonyan, biztonsággal lehetne kijavítani a hibás gént, akár a sérült 

embriókat is meg lehetne menteni. 

 

Embrió mikroszkóp alatt egy kaliforniai embrió bankban 

Fotó: Sandy Huffaker 

A brit törvények egyelőre tiltják az embriók génmódosítását; 
ilyeneket nem ültetnének be az anyákba. Egy brit genetikus, aki név 

nélkül kommentálta a Guardiannek a kínai tanulmányt – mintha 

méltóságán alulinak érezné, hogy foglalkozik a témával, vagy éppen 
nem akart túl határozottan állást foglalni –, azt mondta: 

Mindenkinek világos volt, hogy az új eljárásokat embereken fogják 

használni, és hogy előbb-utóbb működni is fognak. Kicsit 
szenzációhajhász ez a tálalás. És persze, érvelhetünk azzal, hogy 

milyen hasznos lehet a génterápia az öröklődő betegségek 

gyógyításában, másfelől viszont nem tudjuk, hogy biztonságos-e. És 
könnyű megindulni a lejtőn: meddig fog tartani, amíg az emberek 

megpróbálják megváltoztatni a szemük és a hajuk színét, a 

magasságukat vagy az intelligenciájukat? 

Kínában azzal végeznek kísérleteket, amit a pártvezetés jónak gondol; 

ha aggályaik vannak, azok valószínűleg inkább technikai, mint etikai 

jellegűek. De nem csak őket foglalkoztatja a téma. Kathy Niakan 
őssejtkutató, a londoni Francis Crick Intézet munkatársa arra kérte a 

brit kormányt, hogy adjon engedélyt az embriók genomjának 

módosítására, illetve az embriókkal folyatott kísérletezésre. Ezekből 
továbbra sem születne gyerek: az eredményeket csak tudományos 

alapkutatásokhoz használnák. 

Lesznek még itt etikai viták. De Niakan és munkatársai hamarosan 
megkaphatják az engedélyt. 

A génmódosító eljárások három kategóriára oszthatók: 

1. A legtámogatottabb a vérképzési rendellenességek 
gyógyítását, a tüdőbetegségek kezelését, az izomfejlődést 

célozza. 

2. A második kategóriába tartozik Niakan munkája is: az 

emberi spermiumot, petesejtet és embriót módosítaná, de 

az eredményeket csak genetikai alapkutatásokhoz 
használnák. 

3. A legellentmondásosabb terület: olyan génmódosítás, 

amit IVF-klinikákon használnának, hogy kijavítsák az 
örökletes betegségeket okozó hibás géneket. 

Akik globális moratóriummal reagálnak a génterápiára – és még 

kutatási célból sem engedélyeznék az eljárást –, elsősorban attól 
tartanak, hogy a közvélemény ellenük fordul, és még az ennél 

kevésbé ellentmondásos génmódosítási eljárásoknak is keresztbe 

tesznek. Pedig ezek vadonatúj gyógymódokat kínálhatnak. 

Niakan arra készül, hogy tanulmányozza az embriót a 

megtermékenyítés utáni napokban. Ilyenkor az embrió sejtbevonatot 

növeszt magára, amiből később méhlepény lesz. A kutatások annak 
a megértését segítenék, hogy mi okozhatja egyes nőknél az idő előtti 

vetélést. 

Az így megszerzett tudás nagyon fontos lenne ahhoz, hogy megértsük, 

hogyan fejlődik egy egészséges emberi embrió. Így jobban 

megérthetjük a vetélések okát. Ez nem azt jelenti, hogy jöhetnek [a 

dizájnerbébik], mert az Egyesült Királyság roppant szigorúan 
szabályozza ezt a területet. 

– mondta Niakan. 

Az illetékes brit hatóság, a Human Fertilisation and Embryology 
Authority (HFEA) még nem végzett a kérelem felülvizsgálatával, de 

várhatóan jóváhagyja majd. (Efféle beavatkozásra csak ők adhatnak 

engedélyt, de cserébe alapos indoklást várnak.) 

 

Fotó: Bsip / Europress / Getty 

A hatályos törvények értelmében a tanulmányhoz használt embriókat 

14 nap után meg kell semmisíteni - ezeket egyébként termékenységi 

klinikáktól szerezhetik meg, szigorú titoktartás terhe mellett. Niakan 
reméli, hogy minél előbb megkapják az engedélyt, és elkezdődhet az 

érdemi munka. Azt még ő sem tudja, hogy a projekt meddig húzódhat 

el. 

Az RNS keres, a CAS9 vág 

A génmódosításhoz Niakan is egyre gyakrabban használja a Crispr-

Cas9 nevű eljárást. Ennekrészletes szakirodalma van; nekünk elég 
annyit tudnunk, hogy három éve, mióta feltalálták, forradalmasította 

az orvosbiológiai kutatásokat. A Crispr-Cas9 már egészen precíz 

változtatásokat végezhet a DNS-ben: akár életet is menthetne, ha 
sikerülne örökletes betegségekért felelős géneket javítani vele. 

Így működik: 

1. Egy RNS-molekulát, amit egy CAS9 nevű enzimhez 
csatlakoztatnak, úgy programoznak, hogy találja meg. 

2. Az RNS csatlakozik a hibás DNS-szakaszhoz, majd a 

CAS9 mindkét végén elvágja a DNS kettős spirálját. 

3. A DNS ezek után magától helyreáll; az eljárás azt is 

lehetővé teszi, hogy egy egészséges DNS-szakaszt 

illesszenek be a kimetszett rész helyére. 

http://www.theguardian.com/science/2015/sep/18/uk-scientists-seek-permission-to-genetically-modify-human-embryos
http://www.theguardian.com/science/2015/sep/18/uk-scientists-seek-permission-to-genetically-modify-human-embryos
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.neb.com%2Ftools-and-resources%2Ffeature-articles%2Fcrispr-cas9-and-targeted-genome-editing-a-new-era-in-molecular-biology
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Tudják mit, inkább nézzék meg filmen, az magáért beszél. (Meg 

angolul.) 

A Crispr-Cas9-t Niakan arra használná, hogy a fejletlen embriókban 
ki- és bekapcsolja a géneket. Mivel ezek a módosítások kihatnak a 

méhlepényképződésre, a hatásuk is észlelhető. Ezzel a módszerrel 

tanulmányozni lehetne a gének funkcióit, és így idővel pontosan 
megérthetnék az embrió működését is. 

Az olcsó, könnyen használható és hatékony génmanipulációs 

eszközök elterjedése sok kutatót tett nyugtalanná. Ők tudják a 
legjobban, hogy ez a terület túl gyorsan fejlődik ahhoz, hogy túl 

sokáig figyelembe vegyék az etikai aggályokat. Pedig indokolt az 

óvatosság, ha tudjuk, hogy a beavatkozással átalakítható az emberi 
spermium és petesejt is. Mi lesz, ha csak később, mondjuk az eljárás 

klinikai bevezetése után derül ki, hogy mégsem annyira biztonságos? 

És térjünk vissza egy pillanata a dizájnerbébikhez. Mi lesz, ha a 
család azzal állít be az orvoshoz, hogy nekik szőke szemű, kék hajú 

fiú kell, legózzák össze a szükséges géneket? Az mennyire lesz 

etikus?  

Az elfogadható és a lehetséges 

Az etikai aggályokat épp a hatékonyság söpörheti félre. Egy, a 

Hinxton Grouphoz tartozó nemzetközi szakértői csoport például nem 
támogatta, hogy génmódosított embriók szülessenek, de azt 

megjegyezték, hogy 

ha az összes biztonsági, hatékonysági és irányítási feltétel teljesül, 
akkor talán morálisan is elfogadható lesz az eljárás bevonása az 

emberi reprodukcióba. 

Még akik globális moratóriumot hirdetnek, azok is beláthatják, hogy 
a génterápiás eljárások értékes kutatási eredményeket adhatnak, és 

hogy ez nem jelenti azt, hogy kapásból intézményesítenék a 

részeredményeket. Egy fájdalomcsillapító kifejlesztése és 
engedélyezése évekig tart: miért lenne könnyebb dolga a 

génterápiának? 

Valószínűleg azért, mert a természettel szembeszállni nagyobb tabu, 
mint a fejfájással. Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet 

vezetője, Francis Collins szerint az embriók DNS-ének módosítására 

„általában úgy tekintenek, mint a vonalra, amit nem szabad átlépni”. 
Ezért az Egyesült Államokban nem kapnak kutatási támogatást az 

embrionális génmódosítással foglalkozó projektek. Egy másik 

felmérés viszont azt mutatja, hogy ha az eljárás biztonságossá válik, 
a génkezelt embriók sokat javíthatnak a közegészségügy helyzetén: 

nem lenne malária, influenza vagy Alzheimer-kór. A génterápiával, 

legalábbis elméletben, ez is megoldható. 

Niakan szerint ígéretes jelek utalnak rá, hogy a génmódosítással 

javítani lehet a génhibákat, ellenállóbbá válhatunk betegségekkel 

szemben, vagy akár vadonatúj képességeket fejlesszünk ki, amik 
alapvetően nem is találhatók meg az emberben. Ugyanakkor, ahogy 

mondta, 

a társadalmon múlik, hogy mit tart elfogadhatónak: a tudomány csak 
megmutatja, mi az, ami lehetséges. 

Más kutatók reakcióit elnézve úgy tűnik, inkább a tudomány nem 
tartja elfogadhatónak, hogy lassan mi minden lesz lehetséges. És ami 

azt illeti, igazuk is van: ha a tudomány mindenhatóságába vetett hit 

nem társul önkorlátozással, annak könnyen katasztrófa lehet a  

Monty Python halálos vicce a 

matematikában 

DZINDZISZ MAGDALENA 2015.10.16. index.hu 

Egy japán matematikus megoldotta a számelmélet egyik 

legbonyolultabb sejtését, az abc-sejtést. A gond az, hogy szinte 

senki nem érti a bizonyítást. Aki meg igen, képtelen 

elmagyarázni másnak. 

Mocsizuki Sinicsi japán matematikus 2012. augusztus 22-én 
közzétett egy ötszáz oldalas tanulmányt, tele számokkal és 

szimbólumokkal. A tanulmány, amely több mint egy évtized 

munkája, bombaként robbanhatott volna a tudományos világban, 

ugyanis azt állította, hogy megoldotta az akkor 27 éves rejtélyt, az 

abc-sejtés egyik állítását. Ha a bizonyítás helyes, az egyik 

legnagyobb eredmény lenne a matematikában ebben az évszázadban. 
Sok másik matematikai sejtést lehetne bizonyítani segítségével, és 

már meglévő bizonyítások válhatnának egyszerűbbé. 

Mocsizuki azonban nem csinált felhajtást a bizonyítás körül. 
A Kiotói Egyetem elismert tudósa még csak nem is tett nagy 

bejelentést a tanulmányról, csak közzétette a tanulmányt, és arra várt, 

hogy a világ megtalálja. 

 

Mocsizuki Sinicsi 

Fotó: Tokushima University 

Az első tudós, aki észrevette a tanulmányt, Mocsizuki kollégája, 

Tamagava Akio volt. Több kollégához hasonlóan ő is tudta, hogy 

Mocsizuki min dolgozik. Tamagava azonnal továbbította a 
tanulmányt a szintén számelmélettel foglalkozó Ivan Fesenkónak, a 

Nottinghami Egyetem matematikusának. Fesenko elkezdte 

tanulmányozni, de azt írta, lehetetlen bármit is megérteni belőle. 

A tanulmányt azonban ő is továbbküldte másoknak, a világ hamar 

tudomást szerzett a bizonyításról. Mindenki izgatottan fogott bele a 

tanulmányozásába, de úgy jártak, mint a brit egyetemen tanító 

professzor. Senki nem értette a bizonyítást, még azok sem, akiknek a 

kutatási területe közel áll Mocsizuki területéhez. Emiatt sokan 

szkeptikusak voltak, hogy Mocsizuki tényleg megoldotta-e az abc-
sejtést. 

A jövőből érkezett tanulmány 

Mocsizuki ugyanis egy teljesen új rendszert állított fel a 

bizonyításhoz. Jordan Ellenberg, a Wisconsin–Madison Egyetem 

számelméletet kutató matematikusa azt mondta a tanulmányról, hogy 
olyan, mintha a jövőből vagy a távoli űrből érkezett tanulmányt 

olvasnának. 

Három évvel később Mocsizuki bizonyítása még mindig rejtély. 
Senki nem tudta sem bizonyítani, sem cáfolni a tanulmányban 

megjelent állításokat. Maga Mocsizuki is azt gondolja, hogy egy 

szakértőnek is ötszáz munkaórájába telne megértenie munkáját, egy 
végzős matematika szakos hallgatónak pedig tíz évébe. 

Egészen mostanáig csak négy matematikus állította azt, hogy sikerült 

végigolvasnia a tanulmányt. 

A rejtély egyik oka Mocsizuki. Eddig csak japánul volt hajlandó 

munkájáról beszélni, pedig folyékonyan beszél angolul is. Elutasít 

minden nyilvános felkérést, nem beszél újságírókkal, minden 
interjúkérelmet visszautasít. Ugyanakkor válaszol kollégái emailjeire, 

és fogadja azok látogatásait, beszél velük a tanulmányról. 

Egy posztjában arról beszél, hogy a matematikusoknak át kell törni 
az agyukban évek munkájával felépített gátakat, hogy megértsék 

munkáját. Lieven Le Bruyn, az Antwerpeni Egyetem professzora 

erre azt kérdezte, hogy vajon csak ő gondolja ezt, vagy Mocsizuki 
tényleg a középső ujját mutatta fel a matematikusközösségnek. 

A tudományos közösség azonban nem adja fel, decemberben 

Oxfordban tartanak műhelymunkát a bizonyításról, ez lesz egyébként 
az első Ázsián kívüli konferencia a témában. Mocsizuki nem lesz ott 

http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnews%2Fthe-biggest-mystery-in-mathematics-shinichi-mochizuki-and-the-impenetrable-proof-1.18509
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Fnews%2Fthe-biggest-mystery-in-mathematics-shinichi-mochizuki-and-the-impenetrable-proof-1.18509
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/top-english.html
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személyesen, de vállalta, hogy Skype-on szívesen válaszol a 

kérdésekre. 

Az abc-sejtés 

Mielőtt folytatnánk, nézzük, mi is az abc-sejtés. Az abc-sejtést 

egymástól függetlenül vetette fel 1985-ben David Masser és Joseph 

Oesterle, de egyikük sem oldotta meg azt. A sejtés két állítás 
összefoglaló neve, van egy gyengébb állítás és egy szigorúbb 

kijelentés. Az első azt mondja, hogy az abc-számhármasok 

minőségének van egy maximális értéke. A másik sejtés pedig ezen 
minőségértékek számosságára tesz még szigorúbb kijelentést. 

Mocsizuki a gyengébb kijelentést bizonyította. 

Ez így még messze nem érthető annak, aki nem matematikus. Nem 
is állítjuk, hogy meg tudjuk magyarázni, így csak némi kiegészítést 

teszünk, hogy legalább valami fogalmunk legyen arról, hogy milyen 

számokról van szó. 

Az abc-számhármas három olyan különböző pozitív egész szám, 

amelyekre igaz a következő három állítás: 

1. a+b=c; 

2. a-nak és b-nek relatív prímnek kell lenniük, tehát nem lehet egynél 

(1-nél) nagyobb közös osztójuk; 

3. c-nek nagyobbnak kell lennie a három szám prímosztóinak 
szorzatánál. 

Prímszámok ugye azok a pozitív egész számok, amelyeknek a 

természetes számok között két osztójuk van, 1 és önmaguk. A 2-es 
számtól eltekintve valamennyi prím páratlan. 

Ha magát a problémát nem is értjük, azt megérthetjük, hogy milyen 

haszna lehet egy ilyen bizonyításnak. A bizonyításnak a matematika 
nagy részére nézve következményei lehetnek, sőt a titkosítás területét 

is teljesen átírhatja. Számtalan más sejtés bizonyításához nyitná meg 

az utat, és meglévő bizonyításokat tehetne egyszerűbbé. 

Egy magányos zseni 

Miért nem segít hát Mocsizuki, hogy megértsék bizonyítását? Ennek 

megértéséhez át kell futnunk a matematikus élettörténetét. Mocsizuki 

1969-ben született Tokióban, gyerekkorában az Egyesült Államokba 

költözött családja, így ő is ott tanult. New Hampshire-ben járt 

középiskolában, tehetségére hamar felfigyeltek, és még érettségi 
előtt, 16 évesen felvették a Princeton matematika szakára. Hamar 

legendássá vált eredeti gondolkodásmódja, egyenes út vezetett a 

PhD-ig. 

Akik ismerik Mocsizukit, azt mondják róla, hogy szinte 

természetfelettien képes koncentrálni. Minhyong Kim, aki az Oxford 

matematikaprofesszora még a Princetonról ismeri Mocsizuki, azt 
mondta róla, hogy már gyerekként is olyan volt, hogy felkelt, és már 

dolgozott is. Nem befelé forduló típus, egyszerűen csak nagyon rá 

tud fókuszálni a matematikára. 

A PhD után Mocsizuki a Harvardon töltött két évet, 1994-ben 

költözött vissza Japánba, mert 25 évesen állást ajánlottak neki a 

Kiotói Egyetemen. Az egyetemen meg is találta számításait, nem 
kényszerítették arra, hogy tanítson, így a következő húsz évben 

viszonylagos nyugalomban tudott kutatni. 1996-ban nemzetközi 
hírnévre tett szert, amikor megoldotta Alexander Grothendieck 

matematikus egyik feltevését. 

De nem kereste a hírnevet, egyre bonyolultabb problémák 
megoldásával foglalkozott, 2000-től már nem is vett részt 

nemzetközi konferenciákon, még Kiotót is alig hagyja el. 

Ugyanakkor kapcsolatban maradt kollégáival, akik tudták, hogy az 
abc-sejtésen dolgozott. Nem volt versenytársa a sejtés bizonyításával, 

a legtöbben távol tartották magukat a problémától, mert 

megoldhatatlannak tartották. Három évvel ezelőtt, 2012 év elején 
felröppentek olyan hírek, hogy közel jár a megoldáshoz, és tényleg 

ez történt. Augusztusban közzétette a bizonyítást. 

Mocsizuki nyelve  

A következő hónapban Ivan Fesenko (Nottinghami Egyetem) lett az 

első Japánon kívül élő matematikus, aki beszélt Mocsizukival a 

bizonyításról. Mocsizuki irodájában találkoztak. Fesenko az elmúlt 

két évet a munka tanulmányozásával töltötte, 2014-ben visszatért 

Mocsizukihoz egy újabb találkozóra. Akkor azt mondta, hogy a 

bizonyítás helyes. Ő is azt mondta, hogy másfajta gondolkodásra van 
szükség a megértéshez. 

A probléma az egésszel, hogy azon kevesek, akik megértették a 

bizonyítást (az egyik ugye Fesenko, és van még három másik 
matematikus, akiknek személyesen Mocsizuki magyarázta el), nem 

tudják elmagyarázni a szélesebb közönségnek. 

Egy nevét elhallgató matematikus úgy jellemezte a helyzetet, hogy a 
matematikusok, mielőtt elkezdenének a tanulmánnyal foglalkozni, 

érthetően érvelnek. 

Aztán hirtelen képtelenné válnak a kommunikációra. 

Olyan ez, mint a Monty Python híres jelenete a halálos viccről, 

mindenki, aki elolvassa, meghal a nevetéstől, és nem tudja 

továbbadni senkinek. 

Általánosságban elmondható, hogy amikor bizonyítanak egy 

matematikai tételt, a matematikusok elolvassák a néhány oldalból 

álló bizonyítást, és megértik azt. Néha persze hosszabbak és 
összetettebbek a bizonyítások, és eltelik néhány év, mire kiderül, 

tényleg bebizonyították a feltevést. Grigorij Perelman orosz 

matematikus megoldását a Poincaré-sejtésről például így fogadták el. 
Még Grothendieck egészen absztrakt munkáját is képesek voltak már 

ismert elméletekhez kapcsolni és megérteni. Mocsizuki megoldása 

azonban annyira újszerű, hogy problémát okoz. Az alapjaitól 
változtatja meg a matematikát, és ezt a legtöbben nem értik. 

Mocsizuki számára a decemberi oxfordi workshop lehet a 

fordulópont. A terület vezető matematikusai lesznek jelen, hogy 
képet kapjanak a japán kutató munkájáról. A néhány napos találkozó 

nem lesz elég a teljes megértéshez, de legalább kaphatnak egy olyan 

betekintőt, ami felkeltheti az érdeklődésüket. Az biztos, hogy a 
matematikusok még hosszú évekig fognak rágódni a problémán. Ha 

nem is fogadják el a bizonyítást, Mocsizuki módszerei, ötletei lassan 

átszivároghatnak a matematikai nyelvezetbe, és segíthetik más 
problémák megoldását. 

Ha esetleg kedvet kapott Mocsizuki vonatkozó tanulmányához, itt 

találja: első rész, második rész ,harmadik rész, negyedik rész. 

Nem tudtunk még jobbat kitalálni a 

hétnapos hétnél 

NAGY NIKOLETTA 2015.10.17. origo.hu 

A különböző vallásoktól eltekintve, szigorúan történelmi 

szempontból tulajdonképpen senki nem tudja biztosan, honnan 

ered a hétnapos hét, azzal viszont tisztában vagyunk, hogy nem 

túl hatékony, mégsem találtunk még ki használhatóbbat. Miért 

nem tudunk és akarunk megszabadulni a hétfőtől vasárnapig 

tartó körforgástól? 

Valójában annak, hogy hét napos hetet számolunk, semmi gyakorlati 

értelme nincsen. Nagyon ritkán esik egybe a logikailag felépített és 
kiszámolt hónapok számozásával, és nincs semmi köze az idő 

mérésére használt 60-as alapú másodperc-, perc- és 
óraszámításunkhoz.  

 

A hét felosztásának nincs semmi köze az idő mérésére használt 60-
as alapú másodperc-, perc- és óraszámításunkhoz, amiben bőven van 

logika 

http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20I.pdf
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20II.pdf
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20III.pdf
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~motizuki/Inter-universal%20Teichmuller%20Theory%20IV.pdf
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Forrás: rtve.es 

A világ nagy része ezt használja 

Vallástól és naptárhasználattól függetlenül a világ nagy része a 
hétnapos hetet használja. A zsidók, akik holdnaptár szerint élnek, 

amely 12 vagy 13 hónapból áll, ugyanúgy hétfőtől vasárnapig 

számolnak, mint a bahái hittel élők, akik a tavaszi napéjegyenlőséget 
tekintik az év első napjának – igaz,a bahái napok napnyugtakor 

kezdődnek,de a mágikus hetes szám megmaradt. 

Valószínűleg a babilóniaiaktól ered 

Az eredetéről igazából nem sok mindent tudunk: az általánosan 

elfogadott vélekedés jelenleg az, hogy Kr. e. 6. század környékén 

vagy a babilóniaiak, vagy a zsidók vezették be először – valószínűleg 
egyébként a mai Irak területén élő babiloni társadalom volt az értelmi 

szerző, ugyanis az ő mitológiájukban a hetes szám szentként 

szerepelt. 

 

Szemiramisz függőkertje, Babilon. Valószínűleg a babilóniai 
mitológiához köthető a hetes szám bevezetése 

Forrás: Wikipedia 

Ez ahhoz köthető, hogy a babilóniaiak hét égitestet ismertek 
koruknak meglehetősen fejlett asztronómiai eszközeiknek hála: a 

Jupitert, a Vénuszt, a Szaturnuszt, a Merkúrt, a Marsot, a Napot és a 

Holdat. A birodalomban ekkor már mérték a hónapok múlását, így 
valószínűleg gyakorlati oka is volt a hét kifejlesztésének: az átlagban 

29 napos hónapot elnegyedelve nagyjából 7 egységes periódust 

kapunk.  A babilóniai asztronómia egyébként nagyban a holdciklusra 
épült,a birodalom naptára rendszeresen beiktatott egy közbeékelt 

napot azért, hogy a hónap utolsó hetét össze tudja egyeztetni az 

újholddal. 

A többiek is átvették 

Babilóniában ebben az időszakban elég sok zsidó raboskodott, így 

történészek feltételezik, hogy ők is innen építették bele a hetet 
mitológiájukba. A birodalom hatalmasnak és befolyásosnak 

számított ekkoriban, így hamarosan a görögök, az indiaiak, a kínaiak 

és a perzsák is átvették a hétnapos hét fogalmát. Persze pontos 
adataink nincsenek arról, melyik nép volt igazából az első, amely így 

osztotta fel a hónapokat, de az biztos, hogyaz eredeti ötlet ebből az 

időszakból és a mesésen fejlett Közel-Keletről érkezett. 

A rómaiak elhagyták a nyolcast 

A rómaiak eleinte nyolcnapos heteket használtak, minden hét utolsó 

napja egy „vásárnap” volt, amikor a birodalom polgárai megvehették 
és eladhatták tulajdonaikat, és beraktározhattak élelemből a 

következő hét napra. 

 

Constantinus megkeresztelkedése, Rafaello festményén. A császár 

313-ban kiadott milánói ediktuma után néhány évtized alatt a 

kereszténységből kizárólagos államvallás lett 

Forrás: Origo 

Valamiért azonban a Julián naptár bevezetése után (Kr. e. 45.) a 

nyolcnapos hét egyre inkább népszerűségét vesztette a hétnapos 
javára – egy időszakban azonban, bár nehéz elképzelni hogyan, 

mindkét számítási módszer érvényben volt. A nyolcnapos hetet I. 

Constantinus törölte el 321-ben véglegesen. 

A szovjet naptár 

Persze időről időre megpróbálja valaki megváltoztatni ezt az 

értelmetlen, de megszokott hétnapos mintát – legutóbb például a 
Szovjetunió tett rá kísérletet, hogy egy hét öt-hat napig tartson. 

 

A szovjet naptár hatnapos hetekkel 

Forrás: Wikimedia Commons 

A szovjet naptár 1929 és 1940 között használatban volt, bár ekkor 

sem törölték el a hivatalos hét napot, de használták a saját 
kalendáriumukat is. A fő különbség az volt a Gergely-naptár és a 

szovjet naptár között, hogy utóbbinál a szünnapok nem vasárnapra, 

hanem a hét előre meghatározott ünnepnapjaira estek. A módszer 
leginkább azért bukott meg, mert rendszertelen volt – sokszor egy 

családon belül nem egyszerre kaptak szünnapot a tagok, és bonyolult 

volt követni, ki mikor maradhat otthon. 
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A szombati szabadnap új találmány 

Újdonságnak számít maga a hétvége fogalma is – nagyrészt minden 

rendszerben, a világ minden táján heti egy nap pihenés általánosnak 
számít, a szombat-vasárnap édes kettős szünnapé azonban már 

kevésbé. Az Egyesült Államokban például csak a 20. század korai 

szakaszában vezették be a szombati pihenőt, méghozzá a nagy zsidó 
munkaerővel rendelkező gyáraknál. Az első úttörő egy New 

England-i gyár volt 1908-ban.Magyarországon a szabad szombatot 

1982-ben vezették be,ekkor lett ötnapos a munkahét, 1978-ban még 
csak kéthetente maradhatott otthon az ember szombaton. 

 

Gyakorlatilag semmi más okunk nincs a hétnapos hétre mint az, hogy 

nem tudtunk még jobbat kitalálni 

Forrás: AFP/Fayez Nureldine 

Még nem találtunk ki jobbat 

Bárhogyan csűrjük-csavarjuk azonban, a hétnapos hétre egyáltalán 
semmi logikai magyarázat nincs azon túl, hogy szükség volt egy 

rendszerre a napok csokorba gyűjtésére. Az igazán meglepő az, hogy 

még nem sikerült sokkal gyakorlatiasabb és következetesebb 
rendszert létrehoznunk – de talán évezredek gyakorlata után már 

igazán nehéz lenne kinevelni bárkiből is a hétfőtől vasárnapig tartó 

körforgáshoz ragaszkodást. 

Idegen civilizációt sejtenek egy távoli 

csillagnál 

STVORECZ ADRIÁN 2015.10.18. origo.hu 

"Idegen megaépítményt találtak a tudósok?" – tette fel a kissé 

szenzációhajhásznak tűnő kérdést egy bejelentéssel 

kapcsolatban számos internetes és nyomtatott bulvárlap az 

elmúlt időszakban. Való igaz, az egyik tőlünk távol található 

csillag különösen viselkedik, ami termékeny táptalajt kínál a 

higgadtabb és vadabb találgatásoknak egyaránt. Annyi biztos, 

hogy nagy és szokatlan dolog van a fénylő égitest közelében, az 

Origónak nyilatkozó szakértők szerint azonban kicsi az esély 

arra, hogy ez idegen civilizációhoz lenne köthető. 

Hamar az újságok címoldalain találta magát az (egyelőre) 

meglehetősen fantáziátlan névre keresztelt KIC 8462852 csillag. A 
tőlünk majdnem 1500 fényévre lévő égitest azzal állította magát 

reflektorfénybe, hogy szokatlan fényességváltozásokat produkál. A 

bizarr jelenség arra enged következtetni, hogy valami óriási méretű 
és szabálytalan alakú objektum rendszertelen időközönként halad el 

a csillag előtt. Találgatások sora indult el, és persze ahogyan az 

ilyenkor lenni szokott, előkerültek a „kis zöld emberkék” is. 

Szerencsére az érdekes jelenséget a múlt hónapban publikáló Planet 

Hunters nevű csoport felfedezését nemcsak az összeesküvés-

elméletek vak hívei kapták fel, hanem a szakma is, így a 
közeljövőben további értelmes és előremutató kutatások 

kezdődhetnek a témában. Külön öröm a hazai szív számára, hogy a 

tanulmány készítésében magyarok is részt vettek. 

 

A média a bejelentés nyomán felkapta a "kis zöld emberkéket", pedig 

semmi sem támasztja alá, hogy az ő művükre bukkant a Kepler-
űrteleszkóp 

Forrás: AFP/Frederic J. Brown 

Két társszerzőt, dr. Szabó M. Gyulát, az ELTE Gothard Asztrofizikai 
Obszervatórium igazgatóját és dr. Szabó Róbertet, az MTA Magyar 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos 

főmunkatársát a felfedezés hátteréről, a rejtélyes csillag 
tulajdonságairól, a lehetséges magyarázatokról és az idegen 

civilizációval kapcsolatos elméletről kérdezte az Origo. 

Amatőr csillagászok horgára akadt 

Sokféle eljárás létezik, a Kepler-űrteleszkóp négyéves küldetése 

azonban vitathatatlan sikersztorinak bizonyult a Naprendszeren 

kívüli égitestek felderítésében. 

Ez alatt az idő alatt az űreszköz az égnek egyetlen területét figyelte 

folyamatosan, közben pedig 160 ezer csillag fényességét mérte 

megszakítás nélkül. Az űrteleszkóp segítségével felfedezett bolygók 
száma 2014 végére meghaladta az 1000-et is. „Nagyságrendekkel 

pontosabbnak és hatékonyabbnak bizonyult, mint a Földről végzett 

megfigyelések, amelyek precizitását számos tényező gátolta: többek 
között a nappalok-éjszakák váltakozása és az időjárás szeszélyei is 

torzították a kapott eredményeket. Olyan folyamatokat is elkezdtünk 

tehát látni, amelyeket nem lehetett a bolygónk felszínéről észlelni” – 
mesélt az űrteleszkóppal kapcsolatos pozitív tapasztalatokról Szabó 

M. Gyula. 

 

A Kepler-űrtávcső 2009-ben állt szolgálatba, azóta több mint 1700 

exobolygót fedeztek fel a segítségével 

Forrás: Origo 

A folyamatos megfigyelés egyik nagy előnye, hogy nagyon pontos 

fényességmérést készít egy adott csillagról az űreszköz, így az 

égitestek legapróbb fényváltozásai is detektálhatók. Hatalmas 
mennyiségű adat gyűlt össze, és ezek nyilvánosan is elérhetők az 

érdeklődő bolygókutatók számára. 

A Kepler a következő módszerrel dolgozik: amikor a bolygók 
áthaladnak a napjuk előtt, akkor központi csillaguk fénye kicsit 

elhalványul. Ezt a halványodást látni lehet a fénygörbékben (fedési 

módszernek, vagy tranzitmódszernek nevezzük az eljárást). A 
masszív adathalmaz értelmezésében automatikus szoftverek 

mailto:stvorecz.adrian@origo.hu
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3271546/Have-researchers-alien-MEGASTRUCTURE-Researchers-reveal-bizarre-star-say-huge-unknown-object-blocking-light.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://arxiv.org/pdf/1509.03622v1.pdf


Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 11. szám 

  

 

 

26. oldal 

segédkeznek, amelyek megtalálják azokat a néhány óráig tartó piciny 

elhalványulásokat is, amit a központi csillaguk előtt áthaladó 

bolygók okoznak. 

Ez a rendszer idáig viszonylag eredményesnek bizonyult, akadnak 

azonban olyan planéták, amelyek ugyan a Kepler látómezejébe 

kerülnek, de a detektáló algoritmusok nem észlelnek. Így jön a képbe 
a Planet Hunters nevű, főként önkénteseket, amatőr csillagászokat 

tömörítő csoport, amelynek tagjai a Keplerből letöltött adatokat 

„kézileg” elemzik. Szabó M. Gyula szerint az emberi tényező fontos, 
hiszen a szokatlan mintázatok felismerésében még mindig 

eredményesebb, mint bármely mai mesterséges intelligencia. 

 

Forrás: David A. Aguilar / Harvard-Smithsonian Asztrofizikai 

Központ 

A kereső-elemző munka közben akadt a Planet Hunters horogára a 
KIC 8462852 katalógusnevű csillag, ami úgy produkált szokatlanul 

nagy fényváltozásokat, hogy azt nyilvánvalóan nem bolygók 

okozzák – magyarázta Szabó M. Gyula. 

Nagymértékű, szabálytalan fényváltozások 

Nem feltétlenül csak egy planéta takarása okozhat elhalványodást. 

Egy csillag fényességében vannak többé-kevésbé szabályos 
váltakozások, hullámzások – például a csillag tengely körüli forgása 

vagy pulzációja miatt -, ezek azonban a csillagok többségénél 

ezreléknyi mértékűek és jól megmagyarázhatóak. 

A bizarr csillag esetében azonban elég extrémek voltak a 

tapasztalatok. „A KIC 8462852 fényességmenete nagyon speciális, 
mert vannak ugyan elhalványodások, de ezek nem periodikusan 

következnek be, vagyis nem mindig azonos idő elteltével látunk 

fényváltozást, márpedig ez a bolygómozgás egyik várt 
jellegzetessége – mondta Szabó Róbert. – Néha látunk egy kis 

(néhány ezreléknyi – a szerk.) elhalványodást, aztán egy évig semmit, 

majd jön egy nagyobb elhalványodás aztán megint sokáig semmi” – 
tette hozzá a kutató. Előfordult, hogy a csillagászok egymás után, 

egy-két hét különbséggel nagyon sok elhalványodási eseményt 

tapasztaltak. 

 

Egy bolygó kitakarja a csillagja egy részét (illusztráció). A 

csillagászok szerint biztos nem ilyen jelenséget tapasztaltak a KIC 
8462852 csillag rendszerében 

Forrás: NASA 

Ráadásul olykor igen jelentős fényességcsökkenést lehetett észlelni. 
„Az adatsor vége felé a csillagból jövő fénymennyiség egyötöd részét 

(20-22 százalékát) valami blokkolta” – mondta Szabó Róbert. Ez 

nagyon nagy szám, mert egy Jupiter méretű óriásbolygó maximum 

1-2 százalékos fényességcsökkenést képes okozni, egy Földhöz 
hasonló méretű planéta ennél pedig százszor kisebbet.  

Húszszázalékos fényességcsökkenés esetén nagyjából fele akkora 

kiterjedésű átlátszatlan tárggyal kellene eltakarni a KIC 8462852-t, 
mint maga a csillag” – tette hozzá Szabó M. Gyula. Természetesen 

arra nincs bizonyíték, hogy összefüggő „monstrumról” beszélhetünk, 

és nem sok kisebb, sűrűn elhelyezkedő objektumról, a méretek 
viszont így is elképesztőek. 

A kételyek és találgatások ellenére egyvalami biztosra vehető. „Az 

elhalványodás mértéke és szabálytalansága egyből valószínűvé tette, 
hogy nem bolygóról, bolygórendszerről van szó” – magyarázta 

Szabó Róbert. 

 

Az elhalványodás mértéke és szabálytalansága egyből valószínűvé 
tette, hogy nem bolygóról, bolygórendszerről van szó 

Forrás: NASA/JPL-Caltech 

Mi állhat a háttérben? 

Az általunk megszólaltatott szakértők szerint a csillagászok nagyon 

sok lehetőséget megvizsgáltak, több elméletet is teszteltek, de egyik 

sem ad tökéletesen elfogadható magyarázatot a megfigyelt jelenségre. 

Az egyik hipotézis az volt, hogy a furcsa elhalványulásokat a 

születőben lévő csillagok körül megfigyelhető, a bolygókeletkezés 

színhelyéül szolgáló anyagkorong okozza.Ez a korong infravörösben 
erőteljesen sugároz, ennek nyomát azonban az asztronómusok nem 

találták. Ezenkívül többek között szóba került egy lehetséges 

kisbolygó-övezet tagjainak ütközése, feldarabolódása, vagy nagyobb 
bolygókezdemények karambolja is, ezeket azonban különböző okok 

miatt – hasonlóan az anyagkorong-hipotézishez – elvetették. A 

műszerhibákat ugyancsak kizárták.  

Ebben a detektívmunkában a hazai kutatók (összesen nyolcan) is 

kivették a részüket, többek között a szóban forgó csillag jobb 

megértése érdekében a Mátrában található Piszkés-tetői 
Obszervatórium Schmidt-távcsövét is bevetették. 

Jelen pillanatra egyetlen, többé-kevésbé életképes magyarázat 

maradt: egy rakás, borzasztóan nagy üstökös kering a rendszerben, 
amelyek ütköznek és feldarabolódnak. 

 

Forrás: NASA 

A mi Napunk körül, a bolygópályákon túl is sok kométa található, 
amelyek időnként elindulnak a Naprendszer belseje felé. Fiatal 

csillagok esetében azonban még nagyobb számban, még termetesebb 

üstökösök juthatnak a rendszer belsejébe, ezek pedig sűrűn 
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összeütközhetnek egymással. A kozmikus katasztrófák nyomán 

tekintélyes mennyiségű por haladhat el a csillagkorong előtt, ami 

elméletben megmagyarázhatja az elhalványulást. Szabó Róbert 
azonban hozzátette: további mérések szükségesek ahhoz, hogy 

szilárdabb magyarázattal lehessen szolgálni a jelenség hátteréről. 

Annyi biztos, hogy a Keplerrel már nem fogják figyelni a csillagot, 
ezt a feladatot várhatóan a 2024-ben indítandó PLATO űrtávcső 

fogja ellátni. 

 

Az egyik terv szerint így nézne ki az új űrtávcső 

Forrás: Thales Alenia Space, European Space Agency, Digitized Sky 
Survey 2 (STScI) 

A PLATO űrtávcső 

A PLATO (angolul Planetary Transits and Oscillations of stars, azaz: 
Bolygófedések és a csillagok oszcillációi) az ESA tervezett 

űrtávcsöve, amelyet a Naprendszerünkön kívüli bolygók 

(exobolygók) keresésére terveznek megépíteni, és amelynek 
előkészítésében magyar szakemberek is részt vesznek (Szabó Róbert 

a PLATO legfelsőbb döntéshozó szervének, a Boardnak a tagja). Ha 

megkapja a szükséges támogatást, 2024-ben indítják Szojuz-Fregat 
hordozórakétával. Az exobolygókat a Keplerhez hasonlóan fedési 

módszerrel fogja keresni, és 1 millió csillagot fog megvizsgálni. 

Szabó M. Gyula elmondta, hogy az igazi segítség az lenne a 
takarásért felelős objektum (vagy objektumok) meghatározásában, 

ha színképeket vennének fel a csillagról (spektroszkópia). Ehhez 

dedikált távcső és program kellene, ráadásul a színképelemzéssel 
párhuzamosan folyamatosan külön műszerrel kellene vizsgálni a 

csillag váratlan fényváltozásait, hogy a rendkívüli események esetén 

sűrű legyen a mintavétel. Mindemellett a színképelemzés azt is 
lehetővé tenné, hogy a titokzatos jelenséget molekuláris szinten is 

tanulmányozzák. 

 

Forrás: David A. Aguilar (CfA) 

Mi a helyzet a földönkívüliekkel? 

Konkrét magyarázatok híján persze az emberi fantázia is rögtön 

szárnyra kapott, egymás után jelentek meg a bulvárosabbnál 
bulvárosabb címek az önmagára kevésbé igényes sajtóban egy 

földönkívüli „megaépítmény” létezéséről. 

A tudomány képviselői között is akadt olyan, akit elragadott a hév - 

az idegen civilizációk utáni kutatások oszlopos képviselői, a 

Pennsylvania Állami Egyetem tudósai, köztük az intézet professzora 
Jason Thomas Wright például rádiótávcsöveket akar ráállítani a 

gyanús csillagra. Az idegenek mindig a legutolsó elmélet, ami 

ilyenkor felmerülhet, de ez pont úgy néz ki, mint amit egy idegen 

civilizáció építene” – vélekedik Wright. Az intelligens technológia 
kereséséről és Wright kutatócsoportjának munkájáról korábbi 

cikkünkbenolvashat részletesebben. 

 

Fantáziarajz egy csillag körüli idegen építményről 

Forrás: SPAR/Deviantart 

Az általunk megkérdezett magyar csillagászok jóval 

szkeptikusabbak a földönkívüliek hipotézisével kapcsolatban. „Én 
erősen a sci-fi kategóriába sorolom ezt a dolgot” – mondta Szabó M. 

Gyula. „Ráadásul a fényváltozás is nagyon összetett. Ha be akarok 
menni a tudományos fantasztikum utcájába, azt mindenképpen fel 

kellene tenni, hogy nem egyetlen nagy létesítményről beszélhetünk, 

hanem nagyon sok, milliószámú mesterséges űreszközről. Ha ezek 
egy kupacban keringenének, csak akkor lehetne ilyen mértékű 

fényváltozást megfigyelni” – tette hozzá félig a fantázia mezsgyéjén 

mozogva a szakértő. 

Hasonló álláspontot képvisel Szabó Róbert is. Úgy véli, a 

mesterséges objektummal kapcsolatos elmélet legalább olyan 

valószínűtlen, mint sok elvetett hipotézis, és szerinte inkább 
természetes okokkal magyarázható a jelenség. A csillagász elmondta, 

hogymár az is hatalmas eredmény lenne, ha egyszerűbb, bakteriális 

szintű életet fedeznénk fel más égitesten, például a saját 

Naprendszerünkben. 

Magának a Kepler-programnak az elsődleges célja pedig az volt, 

hogy az életre alkalmasnak tűnő planéták után kutasson távoli 
naprendszerekben. A szakértő hozzátette: amennyiben Wrightnak és 

csapatának sikerül az elkövetkezendő időszakban értelmes életre 

utaló rádiójeleket fogni a csillag környékéről, akkor természetesen 
érdemes az elrugaszkodottabb lehetőségeket is számba venni és ebbe 

az irányba folytatni a kutatásokat.  

 

Illusztráció a Kepler 452b-ről és csillagáról. A bolygót a Kepler 

űrtávcső találta meg és sokak szerint erősen emlékeztet 

szülőbolygónkra 

Forrás: NASA 

Könnyen átléphetünk a tudományból a sci-fibe 

Szabó M. Gyula szerint Wright elismert csillagász, tehát nem elszállt 
sci-fi hívő lázálmáról szól az idegen civilizáció megtalálását célzó új 

kutatás. 

http://www.origo.hu/tudomany/20150528-intelligens-civilizacio-urkutatas-csillagaszat-elet-galaxis.html
http://www.origo.hu/tudomany/20150528-intelligens-civilizacio-urkutatas-csillagaszat-elet-galaxis.html
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Az amerikai asztronómusok abból indulnak ki, hogyha létezik egy 

intelligens civilizáció a világegyetemben, akkor az valamilyen 

módon megpróbálhat hírt adni magáról– és most ők ehhez az 
elmélethez keresnek mérési adatot. Az egyik lehetőség, hogy ez a 

civilizáció rádiójeleket bocsájt ki az űrbe, jelenleg főként ilyen 

szignálokat keresünk itt a Földön. Ezzel a módszerrel az a nehézség, 
hogy folyamatos energiát, üzengetést igényel. 

A 60-as évekig visszanyúló előzményekkel azonban egy másik 

megközelítés is napvilágot látott. Abban az esetben, ha a hipotetikus 
idegen civilizáció épít egy megastruktúrát a saját naprendszerében, 

aminek az a célja, hogy időről időre eltakarja a csillag fényét a külső 

szemlélő számára, akkor ezzel ő tud üzenni a másik félnek saját 
létezéséről. Ez azonban csak akkor lehetséges,ha olyan típusú 

megastruktúrát épít, ami extrém és bizarr fényváltozásokat 

eredményez.Ellenkező esetben természetes folyamatokkal 
magyarázható a fényváltozás, az idegenek pedig kudarcot vallanak. 

 

Valóban üzennének nekünk, ha léteznek? 

Forrás: AFP/Sciencec Photo Library 

Jason Wright az utóbbi megközelítést vette elő: itt a KIC 8462852, 

extrém fényváltozásokat produkál, és van egy hipotézisünk is, ami 

szerint, hogy ha egy civilizáció a csillag fényességét manipuláló, 
folyamatosan működő automatikus üzenő rendszert készít, akkor 

legalább ilyen bizarr dolgot látnánk, mint az említett csillag esetében. 

Ha ebből a szemszögből nézzük a KIC 8462852-t, akkor ideális terep 
az idegen civilizációk utáni kutatómunkának. 

Szabó M. Gyula szerint a felvetés sci-fi ízű, de van benne logika. A 

magyar szakember a veszélyt abban látja, hogy a hasonló kutatások, 
érvelések idővel kicsúsznak a tudományos keretből, és önálló életet 

kezdenek élni, megtermékenyítve az amúgy is gazdag fantáziával 

megáldott ufókutatók képzeletvilágát. Ráadásul annak is megvan a 
veszélye, hogy ha bármilyen különös csillagászati jelenséget 

tapasztalunk a közeljövőben,azonnal radikális elméletekhez fogunk 

nyúlni a puszta racionalitás helyett. 

Szabó M. Gyula elmondta, hogy a Wright kutatását összefoglaló 

sajtóközlemény is alaposan hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi 

napokban, a nemzetközi sajtóban a tudományosan hiteles tények 
helyett a „kis zöld emberkék” kapták a főszerepet, kiváltva ezzel 

számos kutató döbbenetét. Az eset jól példázza, hogy a 

tudománykommunikáció milyen érzékeny terület: nehéz 
egyensúlyozni a hitelesség és az érdekesség határmezsgyéjén. 

Az ITER lehozza a Napot az égről 

http://mta.hu/tudomany_hirei/az-iter-lehozza-a-napot-az-egrol-

136962/ 

Az Európai Unió fúziós kutatási programja jelentős lépés lehet a 

földi fúziós erőművek megvalósulása felé. A világ egyik 

legnagyobb kutatás-fejlesztési együttműködésében az MTA 

Wigner Fizikai Kutatóközpont és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem munkatársai is részt vesznek. 

Hogyan zabolázzuk meg a csillagok energiáját, és milyen 

szerepet játszanak ebben a magyar kutatók? 

A fúziós energiatermelés régi vágya az emberiségnek, egy pozitív 
energiamérlegű fúziós erőmű megépítését célzó kutatások régóta 

folynak. A cél megvalósítására összefogtak a Föld népességének 

több mint felét befogadó országok, és létrehozták az ITER projektet, 
a világ egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési együttműködését. Tagjai 

az Egyesült Államok, India, Dél-Korea, Japán, Kína, Oroszország és 

az Európai Unió. 

Lehozni a Napot – a fúzióról dióhéjban 

A fúzió könnyű atommagok egyesítését jelenti, a hozzánk 

legközelebb eső természetes fúziós reaktor pedig nem más, mint a 
Nap. A Nap fúzió segítségével állítja elő azt a hatalmas mennyiségű 

energiát, amely a földi életet is táplálja. Éjszaka felnézve a derült 

égboltra ezernyi fúziós reaktort láthatunk, hiszen az univerzum 
összes csillaga ilyen módon állítja elő az energiát. A számos működő 

példa, és az évtizedek óta folyó kutatások ellenére egy pozitív 

energiamérlegű, az atommagok egyesülésén alapuló reaktor földi 
megvalósítása még várat magára. Gyakorlatilag a Napot szeretnénk 

lehozni a Földre, ami nem kis feladat, viszont biztonságos, 

kifogyhatatlan és környezetbarát energiaforrást kínál. 

A sokféle fúziós reakció közül a Földön más folyamat valósítható 

meg gazdaságosan, mint ami a Napban történik. A Napban főképpen 

két egymással párhuzamosan zajló energiatermelő ciklus termeli a 
fúziós energiát. Az egyik a proton-proton (pp) ciklus, a másik a szén-

nitrogén-oxigén (CNO) ciklus. Földi körülmények között két 

hidrogénizotóp, a deutérium és a trícium fúziója (D-T reakció) 
valósítható meg a legkönnyebben, ennek reakcióterméke egy 

héliumatommag és egy neutron. 

 

Egy fúziós erőmű elvi felépítése 

Forrás: EUROfusion 

Háztáji tríciumtenyésztés és mágneses plazmatartályok 

A deutérium a Földön szinte mindenhol megtalálható, mivel 

nagyjából minden hatezredik vízmolekula egyik hidrogénje 
deutérium. A trícium ezzel szemben csak nyomokban fordul elő, 

ezért azt meg kell termelni, szakszóval élve „tenyészteni” kell. Ez a 
fúziós reakció termékeként előálló neutronnal lehetséges úgy, hogy 

egy lítiumatommagot alakítunk át magreakcióval héliummá és 

tríciummá. Ilyen módon a reaktor magának termeli majd az 
üzemanyag egy részét lítiumból, ami szintén korlátlan mennyiségben 

megtalálható, kivonható a tengervízből, illetve számos vulkanikus 

kőzetből. 

A fúzió megvalósításánál a nehézséget az okozza, hogy a D-T fúzió 

bekövetkezésének a valószínűsége 100 millió fokos - a Nap magjánál 

tízszer melegebb - közegben a legnagyobb. Ilyen magas 
hőmérsékleten az anyag teljesen ionizált állapotba kerül, azaz az 

atommagokról leszakadnak az elektronok, ezt az állapotot hívják 

plazmának. A magas hőmérsékletű plazmát földi körülmények 
közöttmágneses térrel kell összetartani ahhoz, hogy ne érjen hozzá a 

berendezés falához. Ilyen mágneses összetartású kísérleti 

berendezésből jelenleg nagyjából negyven üzemel szerte a világon. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/az-iter-lehozza-a-napot-az-egrol-136962/
http://mta.hu/tudomany_hirei/az-iter-lehozza-a-napot-az-egrol-136962/
http://www.iter.org/
http://magfuzio.hu/tanulmanyok/fuzios-reakciok/
http://magfuzio.hu/tanulmanyok/magneses-osszetartas/
http://magfuzio.hu/tanulmanyok/a-kulso-magneses-ter-eloallitasa/
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Az ITER is egy mágneses összetartású kísérleti 

berendezés,megépítése mérföldkőnek számít a fúziós kutatásokban, 

mivel számos fizikai folyamat, illetve műszaki megoldás itt lesz 
először kipróbálható. Többek között célja, hogy 50 MW 

fűtőteljesítmény mellett 500 MW fúziós teljesítményt produkáljon, 

ezzel demonstrálva a fúzió energetikai felhasználásának lehetőségét. 
Itt tesztelik először a tríciumtenyésztési módszereket, továbbá 

megalapozza majd egy hálózatra is termelő energetikai reaktor 

koncepcióját. 

Megbízható mérések százmillió fokon - magyarok az ITER 

projektben 

Az Európai Unió fúziós kutatási programjának tagjaként az ITER 
projektben az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és a BME 

munkatársai is részt vesznek. Több mint tíz magyar fizikus és mérnök 

járul hozzá számos részfeladat megvalósításán keresztül ehhez a 
hatalmas - az Eiffel-toronynál háromszor nehezebb - Dél-

Franciaországban épülő berendezéshez. 

 

Az ITER, 2015 szeptemberében 

Forrás: iter.org 

  

A magyar csapat legnagyobb feladata olyan komponensek, kábelek, 
kábelvezetők, csatlakozók, vákuumátvezetők fejlesztése, amelyekkel 

aztán az egész berendezés magjában, a 100 millió fokos 

plazmaközelében elhelyezett mérőeszközöket bekábelezik. Az 
alkatrészeknek olyan speciális követelményeknek kell megfelelniük, 

mint például, hogy húsz évig karbantartás nélkül kell üzemelniük, 

illetve a csatlakozókat úgy kell megtervezni, hogy távvezérelt 
robotokkal cserélhetőek legyenek. 

Ehhez a magyar csapat - egy nemrégiben aláírt megállapodás 

keretében - több mint 400 000 euró támogatást kap a következő két 
évre. A kutatók még két ITER-diagnosztika, a plazma fúziós 

teljesítményét mérő, úgynevezett töltéscsere-spektrométer és a 

plazma sugárzását mérő bolométer-tomográf fejlesztésében is részt 
vesznek, amihez szintén tetemes összegű támogatást nyújt az 

Európai Unió. 

  

 

Magyar mérnökök az ITER-nél: Baross Tétény, Kiss Gábor, Bede 
Ottó, Nagy Dániel, Palánkai Miklós 

Az ITER a dél-franciaországi Cadarache-ban található 

berendezésénél öt magyar mérnök is dolgozik a helyszínen. Bede 

Ottó gépészmérnök így vélekedik arról, milyen érzés magyar 
mérnökként részt venni a világ egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési 

projektjében: „Mindenki örömmel végez olyan feladatot, aminek van 

értelme, kézzelfogható eredménye. Különösen jó érzés, hogy a 
munkánk hasznán nem egy szűk befektetői kör fog osztozni, hanem 

az egész emberiség. Itt Cadarache-ban nap mint nap megéljük, ahogy 

a nemes cél érdekében összefogó kollégák felülemelkednek a napi 
politikai vagy akár a több évtizedes nemzetközi feszültségeken, 

ellentéteken.‟ 

Az ITER építése összesen 6,6 milliárd eurójába kerül az Európai 
Uniónak; összehasonlításképpen az Airbus A380-as utasszállító gép 

fejlesztése 25 milliárd euróba került. Egy EU-s állampolgárnak az 

ITER építése körülbelül évi 1 euró költséget jelent. Az ITER-hez 
kapcsolódó fúziós kutatási programot az Európai Unióban 

az Eurofusion konzorcium fogja össze, amelyre az Unió évi 140 

millió eurót fordít. 

Infografika a magfúzióról - nagyobb felbontásért kattintson a képre! 

 

Forrás: EURATOM 

http://magfuzio.hu/tanulmanyok/a-jovo-magneses-fuzios-kiserletei/
http://wigner.mta.hu/node/21
http://magfuzio.hu/tanulmanyok/a-plazma-futese-2/
http://magfuzio.hu/tanulmanyok/a-plazma-futese-2/
https://www.youtube.com/watch?v=Z5OtgBnPMNQ
http://magfuzio.hu/eurofusion-magfuzio-mindennapos-hasznalatra/
http://mta.hu/data/cikk/13/69/62/cikk_136962/Magfuzio_nagy.jpg
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 Egészségesebb rovarokat enni, mint 

marhasteaket 

ORIGO 2015.10.13.  

Egy európai tanulmány összehasonlította, mi az egészségesebb, 

az ehető rovarok vagy a hagyományos fehérjeforrások, amilyen 

a csirke, sertés, marha fogyasztása. Az eredmény meglepő: 

tápérték tekintetében a rovarok felülmúlják az emlősöket és a 

madarakat. 

Az Oxfordi Egyetem kutatói a tápérték kifejezésére két különböző 

mértékrendszert használtak. Az első, az úgynevezett Ofcom modell 

1-től 100-ig értékeli a tápanyagokat azok kalória-, nátrium-, cukor- 
és telítettzsír-tartalma alapján 100 grammra vonatkoztatva. A 

második, a Nutrient Value Scores (NVS) hasonlóan pontoz, mint az 

Ofcom, de figyelembe veszi a táplálék vitamin- és ásványianyag-
értékét is. 

Vitamindús ennivaló 

Az Ofcom teszt nem mutatott jelentős eltérést a rovarok és a 
haszonállatok értékelésekor. Amikor azonban a vitaminokat és az 

ásványi anyagokat is figyelembe vették az NVS értékeléshez,a 

tücskök, a pálmaormányosok (a pálmák bogárkártevői), a háziméhek 
és a lárvák sokkal magasabb értéket kaptak,mint – kiemelten – a 

baromfik és a szarvasmarha, írták a kutatók a European Journal of 

Clinical Nutrition folyóiratban. 

 

A rovarok tápértéke az NVS-skálán felülmúlja a haszonállatokét 

Forrás: Nature 

Sok helyen ínyencfalatok 

Noha a rovarok egyelőre nem töltenek be túl nagy szerepet az európai 

konyhaművészetben, egyes országokban, például Kínában, 

Mexikóban és Thaiföldön gyakran szerepelnek az étlapon. 

Lassanként az USA élelmiszerboltjainak polcaira is kezdenek 

beszivárogni a rovarokból készült élelmiszerek, amilyenek például a 

tücsökfehérjeporok és energiaszeletek. 

 

A rovarevésé a jövő 

Forrás: Flickr - alpha 

A rovarok az évezred fő fehérjeforrásai lehetnek 

A rovarevés propagálói szerint a rovarokat kellene az évezred 

előnyben részesített fehérjeforrásának megtenni. Egyik csoport úgy 

érvel, hogy ha a vegánok rovarokkal helyettesítenék a növényeket, 

kevesebb állatnak ártanának. Mások azt mondják, hogya rovarevés 

véget tudna vetni az éhezésnek a világon,figyelembe véve a 
fenntarthatósági előnyöket és a rovarok magas fehérjetartalmát. 

Ha az ember képes túltenni magát a csúszó-mászó tényezőn (valaha 

a homárokat is gusztustalan tengeri lényeknek tekintették, amelyek 
csak a szegényeknek felelnek meg), akkor jóval érdekesebb lehet az 

étrendje, és ráadásul még sok vitaminhoz is juthat. 

Minden, amit a rákkeltő szalonnáról tudni 

akart 

 

KOLBERT ANDRÁS 2015.10.27. index.hu 

Sejteni lehetett, hogy óriási hullámokat vet, ha a WHO 

hivatalosan is rákkeltő anyagnak mondja ki a vörös húsokat és a 

feldolgozott hústermékeket, és tessék, nem is kellett sokáig várni, 

hogy megérkezzenek az első vádak például a Sertéshús 

Terméktanácstól. De vajon mennyire igaz az, hogy 

tudománytalan az ítélet, illetve mit is jelent ez az egész? Segítünk. 

Szóval, mi ez az egész? Rákot okoz a kolbász? 

A pácolt és feldolgozott húsok ugyanabba a kategóriába kerültek, 

mint az azbeszt, az arzén, az alkohol és a dohány. A WHO, vagyis az 
Egészségügyi Világszervezet rákkal foglalkozó részlege, az 

International Agency for Research on Cancer (IARC) szerint elég 

bizonyíték van arra, hogy a feldolgozott húsokat mostantól a rákkeltő 
anyagok első csoportjába sorolják, mivel egyértelmű a kapcsolat: 

fogyasztásuk összeköthető a bélrák kialakulásának kockázatával. 

 

Fotó: Marjai János 

Ugyanez a vizsgálat a vörös húsokat a „valószínűleg rákkeltő” 

kategóriába sorolta, mert emberkísérletekben még nem sikerült 

közvetlen kapcsolatot találni, de az állatkísérletek már hoztak erős 

bizonyítékokat. 

De milyen tudományosság már az, hogy a kolbász ugyanúgy 

rákkeltő, mint a cigifüst? 

Rákkeltő, de nem ugyanúgy. Az IARC besorolásánál a négy 

kategória nem a kockázat, hanem a tudományos bizonyíték minősége 

alapján osztályoz. A 800, a húsokkal és hústermékekkel kapcsolatos 
vizsgálat során felhasznált tanulmány elég alapot adott arra, hogy a 

fenti kijelentéseket megtegyék, vagyis abban nincs vita, hogy tényleg 

rákkeltő-e a szalámi meg a sonka, viszont csak ez alapján vannak egy 
csoportban a cigifüsttel és a napsugárzással. 

Az 1. csoportba sorolt anyagok mind bizonyítottan képesek rákos 

megbetegedéseket okozni az emberi szervezetben, de nem 
ugyanolyan mértékben. 

http://www.nature.com/ejcn/journal/vaop/ncurrent/full/ejcn2015149a.html
http://www.nature.com/ejcn/journal/vaop/ncurrent/full/ejcn2015149a.html
http://index.hu/szerzo/kolbert_andras


Tudományról egyszerűen  VII. évfolyam 11. szám 

  

 

 

31. oldal 

Van, ami gyakrabban (cigifüst), és van, ami nem olyan gyakran 

(szalámi), de ettől még tény, hogy mindkettő karcinogén, vagyis 

rákkeltő. Tehát ha valaki azzal támadná az IARC bejelentését, hogy 
pff, tudománytalan ez az egész, hát milyen lista már az, amin a 

napfény meg a cigifüst mellett vannak a szalámik, azt a valakit 

nyugodtan hagyjuk figyelmen kívül. 

Utóbbi azért került a listára, mert az IARC vizsgálata szerint napi 50 

gramm feldolgozott hús (ami lehet bármi, amit sóznak, pácolnak, 

ízesítenek, füstölnek, vagy bármi egyéb módon feldolgoznak) 18 
százalékkal növeli meg a rák kialakulásának kockázatát. 

18 százalék az baromi sok! 

Igen és nem. Alapvetően egy embernek 5 százalék esélye van arra, 
hogy rákos legyen, de ez akkor igaz, ha semmi olyan nem történik 

vele, ami veszélyforrás. Nem dohányzik (és mások sem dohányoznak 

mellette), nem iszik alkoholt, rendszeresen mozog, nem stresszel, 
nem Csernobilban él, és/vagy nem szív azbesztport mindennap, nem 

napozik túl sokat, ilyesmi. Na, ezt az 5 százalékot növeli meg 18 

százalékkal a rendszeres szalámi- vagy kolbászevés, vagyis aki 
ilyesmit eszik, de amúgy egészséges, az 5 helyett 5,9 százaléknyi 

veszélyt hoz össze magának. A vörös húsoknál ugyanez napi 100 

gramm és 17 százalék, de ez további igazolásra vár. 

 

Fotó: Oláh Tibor 

Ha ugyanezt a ciginél nézzük, brit adatok szerint a 2012-ben 

regisztrált 44 488 új tüdőrákos eset közül 86 százalék volt a 
dohányzással kapcsolatos, egyes kutatások szerint a cigi az összes 

rákos megbetegedés 19 százalékáért felelős. Ha ezt összeadjuk, kijön, 

hogy a cigi hirtelen eltüntetése 64 500 eset megelőzéséhez vezethetne 
– ugyanez a feldolgozott húsnál 8800 eset lenne. 

Jó, akkor most soha többet ne együnk húst? 

Egyrészt dehogynem: csirke, pulyka és hal mehet (egész pontosan 
azok rákkeltő hatását most nem vizsgálták), másrészt meg a lényeg 

az, hogy aki napi 50 grammnál többet fogyasztott ilyesmikből, az 

vegyen vissza, vagy legalábbis legyen tisztában a kockázatokkal. A 
WHO közleménye is kiemeli, hogy a húsfélék értékes tápanyag-, 

fehérje- és vitaminforrások, fontos részét alkotják a kiegyensúlyozott 

táplálkozásnak. 

Amúgy meg a vega dolgok sem túl egyértelműek, egy másik 

vizsgálat például azt mutatta meg, hogy a vega virslik 10 

százalékában van hús, illetve emberi DNS. 

De a hús terméktanács azt mondta, hogy... 

Igen, furcsa is lett volna, ha ők kibírják csendben, hiszen nekik elemi 

érdekük, hogy minél több disznóhúst adjanak el, és nem is lenne 
abban semmi, ha normális nyilatkozatokkal próbálnák csökkenteni a 

pánikot. Fontos, hogy bár a sertéshúsipar képviselői a sertéshús 

zsírtartalmának csökkentéséről beszélnek, az IARC nem a 
zsírtartalom alapján mondta ki, hogy a feldolgozott hústermékek 

rákkeltőek. A tudomány szerint a feldolgozás során keletkező, illetve 

a hústermékbe kerülő rákkeltő anyagok a veszélyesek. A vörös húsok 
esetén sem a zsírra élezték ki a dolgot, hanem azt állítják, hogy a 

gyanú szerint az ilyen húsok elkészítése (főzése, sütése) közben is 
rákkeltő anyagok keletkezhetnek, policiklusos aromás 

szénhidrogének, például. Érdemes elolvasni a tanulmányt, ingyenes 

regisztráció kell hozzá. 

De akkor mi értelme volt alaposan ráijeszteni a népekre? 

A rákkal kapcsolatos legfontosabb dolog, hogy jelenleg sokkal-

sokkal egyszerűbb megelőzni, mint gyógyítani, jobban ismerjük a 

kockázatokat, mint a gyógymódokat (egy csomó esetben nem is 
ismerünk gyógymódot), ezért az ilyen tanulmányok is a megelőzés 

fontosságára hívják fel a figyelmet. 

 

Fotó: Czeglédi Zsolt 

Rákkutató szakemberek szerint a legfontosabb, hogy az ember 

 ne dohányozzon, 

 lehetőleg ne igyon alkoholt, 

 viszont mozogjon rendszeresen. 

Ez a három dolog a legnagyobb kockázatú dolgokat le is fedte, 
viszont nem jelenti azt, hogy nincs még egy halom kisebb kockázatú 

veszélyforrás. De van, ilyen a napfény, a kolbász vagy épp a több 

műszakos munka. Eddig is sejtettük, hogy a hot dog meg a szalámis 

kenyér nem a világ legegészségesebb ételei, és az üzenet továbbra is 

csak annyi, hogy ha tudunk, együnk egészségesen. Sok rost, sok 

zöldség és gyümölcs, kevés vörös vagy feldolgozott hús, só és 
alkohol. De nem, nem abba halunk bele, ha néha eszünk egy finom 

szendvicset, a mértékletesség a lényeg. 

Koktélkeserű pirított tücsökből 

ORIGO 2015.10.20.  

Az elmúlt években az USA-ban egyre több vállalkozás 

próbálkozik rovarból készített élelmiszerek piacra dobásával. 

Most két fiatal lány rendez gyűjtést tücsökből készült 

koktéladalékának gyártásához. 

A Critter Bitters koktélkeserű gyártó vállalkozás alapítója Julia 

Plevin és Lucy Knops a Kickstarter honlapon igyekeznek 25 000 
dollárt összegyűjteni a gyártás beindításához. 

Cél a tökéletes recept 

A két lány fejében akkor született meg az ötlet, amikor még a New 
York-i School of Visual Arts hallgatói voltak. Azóta folyamatosan 

tökéletesítik a receptet, és úgy érzik, most már érdemes piacra lépni 

vele. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Fgazdasag%2F2015%2F10%2F26%2Fsertestanacs_tudomanytalan_elkepzelhetetlen_es_felhaborito_a_who-jelentes%2F
http://www.sciencealert.com/vegetarian-hot-dogs-found-containing-traces-of-meat-and-human-dna
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanonc/PIIS1470-2045(15)00444-1.pdf
https://www.kickstarter.com/projects/1555345374/critter-bitters-cocktail-bitters-made-with-toasted
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Íme a kétféle tücsökkeserű Forrás: Critter Bitters 

„Eredetileg négyféle ízt készítettünk” – mondta Knops. „De 

mostanra leszűkítettük a célkitűzéstegyetlen recept tökéletesítésére, 
amely magában foglalja a tücsök elem esszenciáját.” 

Jót tesz az emésztésnek 

A feltalálók szerint a pirított tücsökből készült koktélkeserű 

édeskés, mogyorós zamatot ad az italoknak. 

Állítólag jót tesz az emésztésnek evés előtt vagy után fogyasztva. 

Az állatok felhasználása szeszes italokban egyébként nem újdonság. 
Valószínűleg sokan hallottak a mexikói mezcalba tett kukacokról 

vagy a kígyókat tartalmazó kígyópálinkákról. Azt viszont 

valószínűleg kevesen tudják, hogy a híres Campari is eredetileg a 
bíbortetűtől kapta jellegzetes színét. 

 

Ezekből az adalékokból készül a Critter Bitters 

Forrás: Critter Bitters 

Daiquiri tücsökkeserűvel 

Végül álljon itt egy eredeti Critter Bitterses Daiquiri-recept: 

2 egység jó minőségű rum 

1 egység friss lime-lé 

¾ egység Agavé mix 

3 csepp teljes Critter Bitters 

Tegyük az összes alkotórészt fém shakerbe. Töltsük meg jéggel és 

rázzuk erőteljesen 8-10 másodpercig. Öntsük jéggel töltött pohárba. 

Díszítsük lime-szeletekkel és szórjuk meg vaníliás tücsökporral. 
Egészségére! 

Legyen ön is vegán vámpír! 

 

HANULA ZSOLT  2015-11-02 index.hu 

Idén tavasszal robbant be az amerikai és nyugat-európai 

egészségbizniszbe, nyár végére pedig Magyarországra is 

megérkezett az év bioslágere, a nyírfavíz. 2500 forint körül 

mérnek belőle fél litert, az íze olyan, mint a cukros vízé, és az 

ígéretek szerint nagyjából minden betegségre jó, ami valaha 

létezett a Földön. A megdönthetetlen bizonyíték: a nyírfa levét 

évszázadok óta fogyasztják Észak- és Kelet-Európában és 

Oroszországban. Ahogy például a vodkát is, arról mégsem 

jelentette ki még egyetlen egészségguru sem, hogy hazáig kergeti 

az ebolavírust. 

A nyírfavíz vagy nyírfanedv, népies nevén virics pontosan az, amire 
a neve utal: a nyírfa nedve, amit kora tavasszal lehet lecsapolni úgy, 

hogy egyszerűen fúrunk egy lyukat a fába, és beledugunk egy csövet. 

Ami kifolyik, az a nyírfanedv, tulajdonképpen a fa vére, aminek 
rögtön óriási pozitívuma, hogy a segítségével a keményvonalas 

vegetariánusok is játszhatnak vámpírt. A fák megcsapolása és a nedv 

elfogyasztása nem mai találmány, így készül például a juharszirup is. 

Kanadában és Alaszkában a nyírfa nedvéből is 

hagyományosan szirupot készítenek, Észak-Európában, 

Oroszországban azonban inkább frissen megisszák (másképp nem is 
nagyon lehet, mert hamar megromlik). Magyar nyelvterületen is 

komoly hagyománya van a nyírfavíznek, a csángóknál a mai napig 

élő tradíció a fogyasztása, erről nemrég a Pécsi Tudományegyetemen 
született egy tanulmány. 

A néphagyomány mindenféle gyógyító hatásokat tulajdonít a 

nyírfanedvnek, néprajzkutatók ezt szépen összegyűjtötték, elég 
szórakoztató megfigyelni a variációkat. A magyar folklór például 

gyomorbántalmakra és szeplők eltüntetésére ajánlotta, a bolgárok 

hajnövesztésre, a svédek vesekőre, a skótok reumára, és így tovább. 
Ez persze mind semmi ahhoz képest, ahogy ma a bioboltokban a 

bioanyuk ajánlgatják egymásnak egészen elképesztő dolgokra: 

szembe cseppenteni sejtépítésre, vagy lábgomba ellen, esetleg 
csecsemőknek a kötelező védőoltással kapott mérgek kivezetésére, 

és hasonlók. 

 

Fotó: nordickoivu.com 

Az egészséges (vagy annak kikiáltott) szupervizek piaca óriási üzlet. 
Amerikában és Nyugat-Európában a jelenlegi kedvenc a kókuszvíz, 

aminek az éves amerikai forgalma félmilliárd dollár körül van. Elég 

vicces, hogy miközben a célközönség ezeket főként azért issza, hogy 
elmondhassa magáról, hogy nem kólát és hasonló egészségtelen 

vackokat fogyaszt, a három piacvezető márkát valójában a Coca-

Cola, a Pepsi, és a Red Bull gyártja. További tréfás adalék, hogy 
amikor a Coca-Colát beperelték a Vitamin Water megtévesztő 

reklámja miatt, a cég ügyvédei azzal védekeztek a bíróságon, hogy 

épeszű ember nem gondolhatja azt, hogy ez a cucc tényleg egészséges 
lenne. 

http://index.hu/szerzo/hanula_zsolt
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMaple_syrup%23Processing
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBirch_syrup
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fpbsociety.org.pl%2Fjournals%2Findex.php%2Fasbp%2Farticle%2FviewFile%2Fasbp.2014.011%2F2951
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fpbsociety.org.pl%2Fjournals%2Findex.php%2Fasbp%2Farticle%2Fview%2Fasbp.2012.036
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fbionom.hu%2Fbiobolt%2Fnyirfanedv.html
http://qz.com/202259/the-american-coconut-water-craze-in-one-health-nut-approved-chart/
http://www.businessinsider.com/coca-cola-glacau-vitaminwater-misleading-advertising-lawsuit-2014-10
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Hát erre az előrejelzések szerint idén egymilliárd dollárosra 

bővülő piacra próbál betörni nagy erőkkel a nyírfavíz (Ukrajnában és 

Oroszországban egyébként régóta lehet már kapni palackozva, 
fillérekért). Tőlünk nyugatabbra komoly marketing támogatja, 

nálunk egyelőre inkább bioboltokban hódít, illetve csináldmagad-

módszerrel az internet Antalvali, Mindenegyben és 
Szabadonébredők által meghatározott mélysötét Bermuda-

háromszögében.  

Ez már éppen elég ok arra, hogy megnézzük, mi a fene van valójában 
a nyírfavízben, és az mire jó. 

Mindent gyógyít? Mindent IS! 

Első körben egyszerű érdeklődő vásárlóként felkerestem pár offline 
és online bioboltot, és megkérdeztem tőlük, mire ajánlják a 

nyírfavizet. Rendkívüli dolgokat sikerült megtudni, a teljesség 

igénye nélkül: 

 Magába zárja a salakanyagokat, ezért vértisztító, és 

méregtelenítő hatású, így alkalmas például a 
védőoltásokban levő méreg semlegesítésére is. 

 Benne van a fa immunrendszere, és ezzel megerősíti az 
ember immunrendszerét, ezért lehet anyatej, sőt, infúzió 

helyett is adni. 

 Kiöblíti a nyirokcsomókat, ezzel helyreállítja az 

anyagcsere belső egyensúlyát. 

 Sejtszinten regenerálja a szerveinket, és extra oxigénnel 
látja el a sejteket. 

 Megelőzi a rákos daganatok kialakulását. 

Különösen érdekes volt, hogy amikor visszakérdeztem a 

hatásmechanizmusra, vagyis arra, hogy konkrétan milyen hatóanyag, 

miért és hogyan éri el ezeket a csodás hatásokat, a reakció minden 
esetben ugyanaz volt: értetlen tekintette/hangsúllyal elismételték a 

legutóbbi mondatot. 

Hogyhogy hogyan, hát sejt-szin-ten adja az oxigént az im-mun-rend-
szer-nek, és így véd meg a rák ellen, természetesen. 

Gondolom, senkinek nem kell különösebben magyarázni, hogy 

ezeknek a felvetéseknek egyesével sincs az égvilágon semmi 
értelmük, hát még együtt. 

 

Második nekifutásra az internet kicsit tudományosabb szintjét 

hívtam segítségül. A nemzetközi sajtó nem bulvár részeiben csupa 
olyan szakértő nyilatkozatát találtam, akik azt mondták, hogy a 

nyírfavízzel kapcsolatban elég kevés tudományos kutatás zajlott a 

világban, azok pedig nem mutattak fel semmilyen bizonyítékot arra, 
hogy szuperegészséges vagy gyógyító hatású lenne. A 

PubMed adatbázisában egyáltalán nincsenek a nyírfavíz emberi 

fogyasztásával kapcsolatos kutatások, a Google Scholar is leginkább 
csak olyan tanulmányokat dob ki, amik a nyírfanedvben található 

cukor kémiai összetételét boncolgatják. Egy lengyel tanulmány utal 

arra, hogy Oroszországban, még a szovjet időkben valóban folytak 
tudományos kutatások annak kiderítésére, hogy jó-e a nyírfa leve rák, 

tuberkulózis és még vagy másfél tucatnyi betegség ellen, és létezett 

is nyírfanedvből előállított orvosság. 

Teheneknek adták, hogy növeljék a tejhozamukat. 

A tanulmány azzal zárul, hogy a nyírfanedv kora középkorig 

visszavezethető fogyasztása a cukor- és ebből fakadó 
energiatartalmának, az édes íznek és a könnyű hozzáférhetőségének 

volt köszönhető, arra pedig nincs bizonyíték, hogy valaha bármilyen 

betegséget gyógyított volna. 

Jó, de mi van benne? 

Ezt szerencsére egészen pontosan tudjuk, egy aránylag friss 

lett tanulmánynak hála, amiben az utolsó molekuláig kielemezték, 
mit tartalmaz a nyírfanedv. Víz. Némi cukor (nagyjából 11 gramm 

egy literben), kevés C-vitamin (tényleg kevés, egy literben 3,2 

milligramm, ugyanennyi narancslében simán megvan 400 is), és egy 
csomó ásványi anyag. Most jön a trükk: 

Az ásványi anyagok mennyisége és összetétele nagyban függ a 

talajtól, amiben az adott fa gyökeredzik. 

Ami persze abszolút logikus dolog, de egyúttal meg is torpedózza az 

univerzális csodatevő hatást, ha a hatóanyagok a nyírfavízben 

gyökeresen eltérhetnek már attól, hogy a fának, amiből csapolták, 
éppen melyik erdő melyik sarkában sikerült kihajtania. 

„Ez alapvetően cukros víz pár ásványi anyaggal, aminosavakkal és 

C-vitaminnal. A C-vitamin elég jó cucc, de azért nem váltja meg a 
világot, pláne ilyen mennyiségben. Minden más, ami benne van, 

egyáltalán nem tűnik különlegesnek. Viszont az elég biztosnak 

látszik, hogy legalább nem kártékony. Persze nem zárhatjuk ki, hogy 
valami olyan csodacucc van benne, amit ebben a cikkben nem mértek 

meg, vagy jól eltitkolták, és az ment meg mindenkit mindentől. 

Mindenesetre ha választhatnék, én inkább a juharlét kóstolnám meg, 
abban a tanulmány szerint több a C-vitamin és a cukor is, szóval 

biztos finomabb” – foglalta össze az általunk megkérdezett biológus 

a véleményét, amikor megkértük, hogy segítsen értelmezni a 
tanulmányt. 

Továbbmentünk, és két dietetikust is megkerestünk, hogy kiderüljön, 

mi fog történni, ha az ember nekiáll nyírfavizet inni. Egybehangzó, 
óvatos válaszokat kaptunk: nagyon kevés az értékelhető 

szakirodalom a nyírfavízről, de az összetétele alapján (ami ráadásul 

eredet szerint elég sokban változhat) különösebb pozitív élettani 
hatása valószínűleg nincs. 

 

Fotó: Dea / G. Carfagna 

Végül eljutottunk dr. Csupor Dezsőhöz, aki a Szegedi 

Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának adjunktusa és 
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság gyógynövény-

szakosztályának elnöke. Ha van Magyarországon ember, aki ért a 

különféle növények gyógyító hatásaihoz, akkor ő az. Hardcore 
természetgyógyászat-hívők szeretik úgy elképzelni a modern 

orvostudományt, hogy az minden természetközeli módszert elvből 

elutasít. Ehhez képest: „Sok példát lehetne említeni olyan 
növényekre, amelyek népi gyógyászatban használt növényből váltak 

modern gyógynövénnyé (a modern ez esetben bizonyított 

hatásosságot jelent). Az ilyen növényeket a tradicionális 
medicinában általában valamilyen markáns, specifikus hatásuk miatt 

használták, és ez jelentette a modern alkalmazás alapját is. Ha a 

felhasználás céljai nagyon szerteágazóak – mint például a nyírfavíz 
esetén –, az arra utalhat, hogy az anyagnak nincsenek olyan jelentős 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fleisure%2F2015%2F02%2F02%2Fwater-tapped-from-birch-trees-may-replace-coconut-water-as-it-beverage%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.foxnews.com%2Fleisure%2F2015%2F02%2F02%2Fwater-tapped-from-birch-trees-may-replace-coconut-water-as-it-beverage%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymail.co.uk%2Ffemail%2Farticle-2828686%2FForget-coconut-water-BIRCH-water-craze-obsessed-2015-detoxing-super-liquid-reduce-cellulite.html
http://abcnews.go.com/Lifestyle/claim-birch-water-super-water-benefits/story?id=28246071
http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/may/07/birch-water-so-called-superfood-superdrink-sustainability
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F%3Fterm%3D%2522birch%2Bsap%2522
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fscholar.google.hu%2Fscholar%3Fhl%3Den%26q%3D%2522birch%2Bsap%2522%26btnG%3D%26as_sdt%3D1%252C5%26as_sdtp%3D
http://www.academia.edu/2343701/Uses_of_tree_saps_in_northern_and_eastern_parts_of_Europe
http://www.degruyter.com/view/j/prolas.2013.67.issue-4-5/prolas-2013-0069/prolas-2013-0069.xml
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célzott hatásai, amelyek a gyógyításban kiaknázhatóak" – kezdte a 

szakember. 

A nyírfavízről a véleménye egybevág a többi megkérdezettel: 
„Előállítását tekintve a nyírfavíz különleges termék, összetétele 

alapján azonban nem mondható annak. Fő összetevőként literenként 

néhány gramm cukrot (ennek többsége szacharóz, azaz répacukor) és 
legfeljebb pár száz milligramm fehérjét tartalmaz. Ásványianyag-

tartalma nem magasabb egy átlagos ásványvízénél, C-vitaminból 

jóval kevesebb van benne literenként, mint egy pohár almalében.” 

„Ettől még a nyírfavíz joggal tekinthető egy egészséges, különleges 

ízű üdítőitalnak, de csodát, gyógyulást ne várjunk tőle. A nyírfavízzel 

kapcsolatos tudományos vizsgálati eredmények (hiánya) sem 
támasztják alá a gyógyászati felhasználás létjogosultságát. Az 

viszont óvatosságra int, hogy szennyezett talajon növő fák nedveiben 

nagy mennyiségben jelennek meg nehézfémek, így ismeretlen 
eredetű, ellenőrizetlen összetételű termékek esetén az ebből fakadó 

kockázattal is számolni kell. Persze ezt a veszélyt nem érdemes 

túlbecsülni, de a teljes képhez ez is hozzátartozik. Természetesen 
nem meglepő hogy azok, akik a nyírfaviricsre alapozzák a 

vállalkozásukat, nem érdekeltek abban, hogy ezt a terméket reálisan 

mutassák be a vásárlóközönségnek” – mondta dr. Csupor Dezső. 

Inni vagy nem inni 

A csodavízről tehát nagyjából a következőket tudtuk meg: 

 Ártani nem árt (bár ha ellenőrizetlen forrásból származik, 
lehetnek benne olyan csúnyaságok, amik a szennyezett 

talajból jutottak a fába). 

 Egészségesnek egészséges, bár nem annyira, mint egy 
átlagos gyümölcslé. 

 Csodatevő gyógyító hatásai egészen biztosan nincsenek 
(olyan hatásai, amikkel reklámozva el akarják adni, 

konkrétan semminek nincsenek). 

Ha mindez megér önnek literenként ötezret, igyon egyet a mi 
egészségünkre is. 

Tényleg léteznek a titokzatos kazah Nazca-

vonalak 

LICA 2015.11.01. index.hu 

Műholdakról készített felvételek bizonyítják az ősi 
óriásalakzatokat Kazahsztánban. Az egészében csak levegőből 

látható formák, amelyek között körök, négyzetek, keresztek is 

vannak, akár nyolcezer évesek is lehetnek. A legnagyobb egy kőkori 
település mellett található, egy óriási négyszöget ábrázol, az 

egymással szemben lévő szögek össze vannak kötve. Az egész 
nagyobb területet foglal el, mint a Kheopsz piramis Egyiptomban. 

Az alkotások Kazahsztán északi részén, a Tugrai régióban találhatók. 

Tavaly Isztambulban konferenciát rendeztek a témáról, itt mutatták 
be a több mint 260 ábrát. Nem olyan rajzokról van szó, mint 

amilyenek a perui Nazca-vonalak. Inkább hosszú 1 méteres 

földkupacoknak képzeljük el ezeket.  

 

Fotó: NASA 

A rajzokat nem olyan régen fedezték fel, 2007-ben egy kazah 

közgazdász és amatőr régész, Dmitrij Dej nézegette a területet 

Google Earth-ön. Ő figyelt fel először a szabályos alakzatokra. Egy 
dokumentumfilmet nézett, amelyben azt állították, hogy az egész 

világon, még Kazahsztánban is vannak piramisok. Kíváncsiságból 

elkezdte nézegetni a műholdfelvételeket. Piramisokat ugyan nem 
talált, de felfedezett egy hatalmas X-et. Először azt hitte, hogy valami 

szovjet építmény, de tovább kutatva még több hasonló jelet talált. Év 

végéig összesen nyolc különböző formát talált, 2012-re ezek száma 
260-ra nőtt. 

Két héttel ezelőtt a NASA jó minőségű műholdas képeket tett közzé 

a területről, amelyeken világosan látszanak a titokzatos vonalak. A 
NASA még a Nemzetközi Űrállomáson lévő űrhajósoknak is azt az 

utasítást adta, hogy minél több képet készítsenek a területről. 

A NASA eléggé kalandos úton került a történetbe. Ronald E. LaPort, 
a University of Pittsburgh kutatója betegségek után kutatott 

Kazahsztánban, amikor belefutott a képekbe. Először azt hitte, 

hoaxról van szó, de azért kutatni kezdett a témában. Sikerült 
megtalálnia Dmitrij Dejt, az ő képei és dokumentációja győzte meg 

a felfedezés fontosságáról. Azonnal felvették a kapcsolatot a 

KazCosmos-szal, a kazah űrügynökséggel, hogy további képeket 
kérjenek. Az UNESCO-tól pedig azt kérték, hogy nyilvánítsák a 

világörökség részévé a területet. Eddig sikertelenül. 

 

Fotó: NASA 

A terület sztyeppéin nagyon sok kőkorszaki törzs élt. Dej 

feltételezése szerint a 7000 és 5000 között virágzó Mahandzsar 

kultúrához köthetők az ábrák. De a tudósok kétlik, hogy az akkori 
nomád törzsek elég ideig maradtak egy helyben, hogy megalkossák 

ezeket az óriási rajzokat. A kupacok egykor elérhették a három 

méteres magasságot is, manapság azonban inkább egy méter körüliek. 

http://index.hu/szerzo/dzindzisz_magdalena
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2015%2F11%2F03%2Fscience%2Fnasa-adds-to-evidence-of-mysterious-ancient-earthworks.html
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2015%2F11%2F03%2Fscience%2Fnasa-adds-to-evidence-of-mysterious-ancient-earthworks.html
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Persis B. Clarkson, a University of Winnipeg régésze szerint az 

ehhez hasonló képződmények megváltoztatják az egykori 

nomádokról kialakított képünket. Át kell gondolniuk, hogy milyen 
társadalmi szervezettség és mekkora létszám kell ahhoz, hogy ilyen 

nagy projekteket vigyenek véghez. 

Giedre Motuzaite Matuzeviciute, a Cambridge régésze tavaly eljutott 
két helyre is, ahol ilyen építményeket találtak. Bár még nagyon sok 

kutatás van hátra, annyit ki mer jelenteni, hogy nem geoglifokról van 

szó, mert azok inkább művészi céllal készültek, nem gyakorlati 
haszon miatt. Az is biztos, hogy a két megvizsgált építmény nem 

temetkezési hely. 

A koruk is érdekes, Matuzeviciute szerint az egyik időszámításunk 
előtt 800-ban keletkezhetett. Más tanulmányok azt feltételezik, hogy 

a legősibb akár 8000 éves is lehet. Megint mások a középkorra teszik 

a keletkezésüket. 

 

Fotó: NASA 

A New York Timesnak sikerült elérni Dmitrij Dejt, szerinte ezek az 
alakok nem azért készültek, hogy felülről nézegessék őket. Azt 

feltételezi, hogy néhány építmény olyan funkciót tölthetett be, mint 

a Stonehenge Angliában. Igaz, a Stonehenge-ről még nem sikerült 

minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy miért és kik építették. 

Dej kazah régészek véleményét is kikérte, de senki nem látott még 

csak hasonlót sem. Amikor beleástak az egyik halomba, semmit nem 
találtak. De találtak a közelben egy kőkori települést, amely 6000-

10000 között létezhetett. Az azonban a régészek is elismerték, hogy 

nem áshatnak fel minden egyes halmot, inkább modern eszközökre 
lenne szükségük, hogy feltárják a titokzatos kazah formák titkait. 

 


