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A memória kialakulásának egyik 

kulcsfontosságú lépését fedezték fel 

http://mta.hu/tudomany_hirei/a-memoria-mukodesenek-egyik-titkat-
fedeztek-fel-106813 

Miként tudunk emlékezni? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához 
jutottak közelebb az MTA és a Szegedi Tudományegyetem közös, Berényi 
Antal által vezetett kutatócsoportjának tagjai. Sikerült ugyanis 
azonosítaniuk azt az agyterületet, amely azoknak a ritmusoknak a 

keletkezéséért felelős, amelyek alvás közben a rövidtávú memóriából 
áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú memóriába. Eredményüket a 
Neuron című folyóirat tette közzé. 

2016. SZEPTEMBER 9. 

„A most azonosított agyterület a hippocampus eddig negligált, keskeny 
CA2 régiója. Itt keletkeznek azok a sharp-wave ripple ritmusok, amelyek 
elnevezését magyarul talán éleshullám-fodorként fordíthatnák” – 

mondta Berényi Antal, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa, az SZTE-
MTA Lendület Oszcillatorikus Neuronhálózatok Kutatócsoportját vezető 
agykutatója a Szegedi Tudományegyetem sajtóosztályának. „Azt az 
agyterületet vizsgáltuk, amely az egyik legnehezebben gyógyítható 

epilepszia típusért, a rángógörcsökkel és tudatvesztéssel járó roham miatt 
közismert, úgynevezett temporális lebeny- epilepsziáért felelős. Ennek 
kialakításában ugyanaz a hippocampus vesz részt, mint a  
memóriafolyamatok szervezésében”. 

A kutatók eredményeit összegző cikk itt elérhető  

Szövettani fotó. Zölddel világítanak azok a sejtek, amelyek – a Berényi 

Antal és csoportja által vizsgált – CA2 régióhoz tartoznak. Forrás: 
http://www.cell.com/neuron/ 

Mint mondta, olyan sejtcsoportokat kerestek, amelyek képesek ritmusokat 
indítani az agyban, mivel ezek lehetnek a kiindulópontjai az epilepsziás 

rohamoknak. A memóriátvitel elfogadott modellje szerint az agyban a 
rövidtávú emlékezetért a hippocampus a felelős, míg a hosszú távú tárolás 
máshol, a homloklebeny környékén történik. 

http://mta.hu/tudomany_hirei/a-memoria-mukodesenek-egyik-titkat-fedeztek-fel-106813
http://mta.hu/tudomany_hirei/a-memoria-mukodesenek-egyik-titkat-fedeztek-fel-106813
http://www.cell.com/neuron/abstract/S0896-6273(16)30500-1
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Sematikus illusztráció a CA2 régió Berényi Antal és kutatócsoportja által 

feltárt kapcsolatrendszeréről Forrás: http://www.cell.com/neuron/ 

„Mivel sok agyterületet tudunk egyszerre megfigyelni, rájöttünk, hogy 
bizonyos sejtek aktiválódását mindig ezek az úgynevezett shrap-wave 
ripple ritmusok kialakulása követi, ami az emléknyomok áttöltésének a 

kulcseleme. Azért fontos annak az agyterületnek az azonosítása, ahonnan 
az említett speciális ritmusok kiindulnak, mert ezután célzottan lehet 
kísérleteket végezni például annak érdekében, hogy meggátoljuk, vagy 
éppen fölerősítsük ezeket a ritmusokat. Az agy megismeréséhez járul hozzá 

a felfedezésünk, ami lehetővé teszi annak megértését, miként tudunk 
emlékezni” – összegezte az eredmény jelentőségét Berényi Antal. 

Azahara Oliva Gonzalez, Antonia Fernandez-Ruiz és Berényi Antal

   Fotó: Bobkó Anna 

A további epilepszia-kutatást is ösztönözheti a Neuron-cikkben leírt  
megfigyelés. Fölvetődik a kérdés: ezeknek a nagyon ingerlékeny sejteknek 
mi lehet a szerepük az epilepszia-roham elindításában? A kutatás további 

útvonala lehet, hogy az emberi agyat megpróbálják befolyásolni például 
koponyán keresztüli elektromos ingerekkel annak érdekében, hogy az 
agyműködést befolyásolják: például leállítsák az epilepsziás rohamot vagy 
éppen elősegítsék a tanulást. 

Berényi Antal neurofiziológus 2013-tól folytatja az MTA támogatásával 
kutatásait a Szegedi Tudományegyetemen. A korábban az Agy díjas 
Buzsáki György akadémikus New York-i laborjában is dolgozó agykutató 
fő célja egy új, az epilepsziás rohamok gyakoriságát és időtartamát 

csökkentő kezelési eljárás megalapozása. Berényi Antal még 2013-ban 
elnyerte az Európai Kutatási Tanács(ERC) fiatal kutatókat segítő, Starting 
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Grants pályázatának támogatását is. Az általa vezetett kutatócsoport 

eredményét összegző Neuron-cikk első szerzője, az SZTE spanyol PhD 
hallgatója, Azahara Oliva González. Társszerzői a posztdoktorként 
Szegeden dolgozó Antonio Fernández-Ruiz és Buzsáki György, utolsó 
szerzője pedig Berényi Antal. 

A test legbonyolultabb rendszere: az idegsejtek 

hálózata 

O RIGO 2016.09.22.  

Az emberi idegsejtek olyan bonyolult hálózatot alkotnak, amelynek 
kialakulásáról, fejlődéséről és működéséről a mai napig teljesen új 
információk kerülnek napvilágra, sokszor megcáfolva a korábban 
biztosnak hitt tényeket. Most például az derült ki, hogy a fejlődő 

neuronok nem csak "kiszagolják" az agy kémiai jeleit, de a 
környezetüket is érzékelik - ez a felfedezés pedig rengeteg idegsejt-
képződéssel kapcsolatos betegség gyógyításában segíthet. 

Érzékszerveinkkel navigálunk a világban: ha az ember lemegy a 
tengerpartra, egyszerre több érzékszervével fogadja be az élményt: érzi a 
bőrén a szél fuvallatát, a talpa alatt a forró homokot, a tenger sós illatát, 
hallja a hullámok moraját.  

 

Egy idegsejt képe Forrás: University of Lund 

Hasonlóan (persze nem pontosan ugyanígy) "éreznek" a neuronok is 

fejlődésük során - legalább is ez derül ki a Cambridge-i Egyetem friss 
kutatásából, amely kimutatta, hogy a neuronok nem csak a kémiai 
változásokra, de fizikai környezetükre is reagálnak. Eddig úgy gondolták, 
hogy fejlődés során csak a kémai ingereket "szagolják ki" - most kiderült, 

hogy a fizikai környezet is nagyban meghatározza, jó irányba indulnak-e el. 

A neuronok is figyelik a környezetüket 

Elfogadott tényként kezelték évtizedeken keresztül, hogy a neuronok 
fejlődését apró jelzőmolekulák irányítják, amelyek megmutatják a 

neuronnak, merre érheti el a végcélját. A friss felfedezés átírhatja azt, amit 
eddig a neuronok fejlődéséről tudtunk, és a segítségünkre lehet az olyan 
betegségek megértésében, amelyek az idegsejtek fejlődési 
rendellenességéből eredeztethetők. Eddig a kutatók is csak a sötétben 

tapogatóztak - nem is csoda, hiszenaz agy fejlődése során 100 milliárd 
neuron jön létre, amelyek több mint 100 billió kapcsolatot hoznak létre 
egymás között.Ezen fejlődés pontos megértése, majd egy betegség okának 

felkutatása nagyjából a "tű a szénakazalban" elven történik.  

Neuronok és neurogliák 

A neuron egyébként az idegrendszer legkisebb egységét jelöli, az idegsejt 
és összes nyúlványának összességét értjük alatta. A neuron ingerlékeny sejt, 

feladata az ingerfelvétel és az ingerátadás, amelyet nyúlványai segítségével 
hajt végre. 

http://www.cam.ac.uk/research/news/neurons-feel-the-force-physical-interactions-control-brain-development
http://www.cam.ac.uk/research/news/neurons-feel-the-force-physical-interactions-control-brain-development


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 10. szám 

  

 

 

5. oldal 

 

Így működnek a neuronok (kattintson a nagyításért) Forrás: Murányi 

János 

Az úgynevezett dendritek azok a nyúlványok, amelyeknek az információ 
felvétele és elvezetése a feladata, az axonnak nevezett nyúlványok pedig az 
idegsejttől távolodva vezetik az információt. A neuron fejlődése során 

nagyon fontos, hogy az axon precízen meghatározott irányban fejlődjön, és 
végül a megfelelő területhez kapcsolódjon, különben komoly 
rendellenességeket okozhat a szervezetben. 

A neuronok alakjukban és méretükben változatosak, de mindegyikük 

rendelkezik sejttesttel és nyúlványokkal, amelyeket sejthártya vesz körül. 
Az idegrendszerben találhatóak még nem ingerlékeny sejtek is: ezek a 
neurogliák, amelyeksokkal kisebbek, mint a neuronok, de 5-10-szer több is 
van belőlük. 

Az emberi idegrendszer neuronok tömegéből áll, amelyek érző 
végződésekkel (receptorok) fogják fel az ingereket, 
központi  kapcsolórendszerükben értékelik és feldolgozzák őket, majd a 

megfelelő utasításokat továbbítják a végrehajtó szerveken található 

idegvégződéseknek. Mint korábban említettük, ez egy óriási rendszer: 100 
milliárd neuront és 100 billió szinapszist, azaz sejt  közötti kapcsolódási 
helyet rejt magában.  

Hubokba gyűlnek a neuronok 

A Német Főemlőskutató Központ (German Primate Center, DPZ) idén 
augusztusban hozott nyilvánosságra egy tanulmányt arról, hogy az agyban 
található neuronok csoportokat, azaz hubokat hoznak létre, amelyek 
mindegyikének van néhány domináns neuronja. A hubok szinkronizált 

ritmusban küldik az ingereket egymásnak, így végzik el a szükséges 
feladatokat. 

 

Újonnan keletkezett neuronok (fehér színnel jelölve) épülnek be a 
hippokampuszba Forrás: Jason Snyder 

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/08/160825084853.htm
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A kutatás során majmokon tesztelték, hogyan viselkednek a neuronjaik, ha 

egy egyszerű, fogást igénylő feladatot kell megoldaniuk. A kutatók 
megfigyelték, hogy az anterior intraparietális kéreg, a premotoros kéreg és 
a primer motoros kéreg hubjai működtek együtt ahhoz, hogy a mozdulat 
előkészítését és kivitelezését megvalósítsák. A ritmikus információátadás 

segítségével ez gyorsan és hatékonyan sikerült is. 

A ritmikus ingerkibocsájtás szerepét a hubok között azért tartják fontosnak, 
mert ezen működés megértésével közelebb kerülhetünk az idegrendszert 
érintő betegségek,különösképp a skizofrénia és az autizmus jobb 

megértéséhez. 

Persze ezek a kutatások valószínűleg még csak a jéghegy csúcsát 
kapargatják - az idegrendszer és az idegsejtek hálózata a neurológia 
számára még számos meglepetést tartogathat. Hiába a fejlett  

orvostudományunk, még mindig képtelenek vagyunk mit kezdeni rengeteg, 
az idegrendszert érintő, vagy azt támadó betegséggel szemben - minden 
ehhez hasonló eredmény azonban egy lépéssel közelebb visz minket afelé, 

hogy megértsük, pontosan hogyan is működik az emberi idegsejtek 
hálózata. 

Ha megértjük az agyi rendszerek összjátékát, 

közelebb kerülhetünk az Alzheimer-kór 

leküzdéséhez 

Hogyan működnek a tanulás során összerendezetten az agykéreg alatti, 

úgynevezett neuromodulátoros rendszerek? Ezt a kérdést szeretné 
megválaszolni Hangya Balázs, az MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézetben működő Lendület Rendszer-neurobiológia 
Kutatócsoport vezetője, aki az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting 

Grant pályázatán 1,5 millió eurós támogatást nyert kutatási projektjére. 
A kutatások távlatilag hozzájárulhatnak az Alzheimer- és a Parkinson-
kórban jelentkező kognitív zavarok megértéséhez. 

2016. SZEPTEMBER 30. 

„Egy ilyen pályázat megnyerésének egyik leglényegesebb előfeltétele, 
hogy a kutató valóban fontos, jó és izgalmas kérdést tegyen fel, hogy olyan 
aktuális problémával foglalkozzon, ami jelenlegi tudásunk és eszköztárunk 
segítségével megválaszolható” – vélekedik Hangya Balázs. Kutatásai 

távlatilag nagyon ígéretesek a kognitív funkciók sérülésével járó olyan 
neurodegeneratív betegségek szempontjából, mint amilyen az Alzheimer- 
vagy a Parkinson-kór. „E betegek ellátása rendkívül nagy terhet ró mind az 
egészségügyre, mind az érintett családokra. Az Alzheimer-kórban 

szenvedő betegek számát például világszerte 35 -40 millióra becsülik, 
kezelésük éves közköltsége 600 milliárd dollárra tehető” – mutatott rá a 
kutató. 

Hangya BalázsFotó: Gilicze Bálint 

Hangya Balázs meggyőződése szerint a sikerben közrejátszott a Magyar 
Tudományos Akadémia Lendület -pályázatán való sikeres szereplése is, 

http://mta.hu/tudomany_hirei/ha-megertjuk-az-agyi-rendszerek-osszjatekat-kozelebb-kerulhetunk-az-alzheimer-kor-lekuzdesehez-106862
http://mta.hu/tudomany_hirei/ha-megertjuk-az-agyi-rendszerek-osszjatekat-kozelebb-kerulhetunk-az-alzheimer-kor-lekuzdesehez-106862
http://mta.hu/tudomany_hirei/ha-megertjuk-az-agyi-rendszerek-osszjatekat-kozelebb-kerulhetunk-az-alzheimer-kor-lekuzdesehez-106862
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amelynek nyomán 2015-ben az MTA KOKI-ban önálló kutatócsoportot 

alapíthatott. 

„A kutatói karriernek ebben a szakaszában, amikor az ember épp csak 
megalapítja saját laboratóriumát, s még nem bizonyította széleskörűen, 
hogy képes az önálló témavezetésre, egy ilyen pályázat, mint a Lendület, jó 

tanúsítvány, hogy a kutató képes független források megszerzésére” – 
mondta. 

Megismerni a kéreg alatti rendszerek „vezérlését” 

A kutatás elsősorban a tanulás folyamatát vizsgálja, így kerülnek képbe a 

kognitív funkciók sérülésével járó betegségek. „A tanulás folyamatában, 
ami új információk megjegyzését jelenti, illetve a memóriában , azaz az 
adatok tárolásában és előhívásában az agykérgen kívül a kéreg alatti 
területek is részt vesznek. Közülük is a legfontosabbak azok a régiók, 

amelyek különböző neuromodulátoros vegyületekkel működnek, olyan 
molekulákat, modulátorokat használva a kommunikációra, amelyek hatása 
nem sorolható egyértelműen sem a gátló, sem a serkentő csoportokhoz. 

Működésük sokkal bonyolultabb, összetettebb, egyszerre több időskálán 
valósul meg” – magyarázta a kutató. 

A neuromodulátoros rendszerek közül az ismertebbek közé tartozik a 
dopaminerg, a kolinerg, a szerotonerg és a noradrenerg rendszer. Emellett 

létezik több kevésbé ismert neuromodulátoros rendszer is, amelyek 
funkcióját, jelentőségét még nem térképezték fel kellőképpen a 
neurobiológusok. Hangya Balázs munkatársaival első lépésként a 
klasszikus neuromodulátoros rendszerek közül kettőre fókuszál: a kolinerg 

rendszerre, amelynek fontos szerepe van a tanulásban, a figyelemben, 
illetve a dopaminerg rendszerre, amely a jutalmazási rendszer fontos eleme, 
s ezáltal részt vesz a tanultak megerősítésében. A kutatók azt vizsgálják, 
hogy működésük miként rendeződik össze a tanulás folyamatában, 

hosszabb távon pedig Hangya Balázs szeretné kiterjeszteni a kísérleteket 
más neuromodulátoros rendszerekre, mindenekelőtt a szerot onerg és a 
noradrenerg rendszerre. 

 

Kolinerg idegsejt konfokalis mikroszkópban látható képe Fotó: 

Hangya Balázs 

„Kérdés, hogy miért van ennyiféle rendszer, amelyek hasonló kognitív 
funkciókat vezérelnek? A neuromodulátoros rendszerek, ebben az esetben 
a kolinerg és a dopaminerg rendszer ugyanúgy hordoz információt a 

jutalomról, a büntetésről és az előrejelzésről. Ezek mind a tanulás 
szempontjából hatásos információk. Azt nem tudjuk még – pedig fontos 
lenne –, hogy ezek a hasonló információk hogyan vezetnek különböző 
folyamatokhoz a kolinerg, illetve a dopaminerg rendszer esetében. Ezt úgy 

lehet megállapítani, ha egyszerre vizsgáljuk a két rendszert: ez a pályázat 
újdonsága. Nem nagyon volt eddig példa arra, hogy ugyanabban a 
rendszerben, ugyanabban a »tanuló« egérben vizsgálják a két 
neuromodulátoros rendszert” – mondta a kutató. 

Jutalmazás vagy büntetés? Hogyan tanul az egér? 

„Különböző transzgenikus, azaz genetikailag módosított egértörzseket 
alkalmazunk, a kísérleteket az optogenetika módszerével végezzük. A 
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génmódosítás lényege abban áll, hogy specifikus fehérjéket fejeztetünk ki 

a dopaminerg, illetve a kolinerg sejtekben. Ez ad a vizsgálatok során 
lehetőséget a sejtek azonosítására – elvezetjük és mérjük a sejtek aktivitását, 
miközben az egér a feladatokat végzi” – magyarázta Hangya Balázs. 

Ismertetése szerint az egereket különféle feladatokra tanítják, amelyek 

során az állatoknak mindig valami újat kell elsajátítaniuk. Például bizonyos 
hangok a jutalmat, mások a büntetést jelzik. Időnként viszont bejátszanak 
egy-egy új hangot, amelyet korábban az egér soha nem hallott, s mivel 
semmit sem tud róla, meg kell tanulnia, hogy az új hang jutalmat vagy 

büntetést ígér. 

Tetten érni az „agyban élő matematikust” 

„Az agy alapvetően előrejelzésre tervezett eszköz, olyan matematikai 
értelemben vett automata, amelynek az a feladata, hogy minél nagyobb 

valószínűséggel jelezzen előre jövőbeli eseményeket. Ez a tanulás esetében 
halmozottan igaz, a dopaminerg sejtekről tudjuk, hogy nagyon jól 
válaszolnak úgynevezett prediktív ingerekre – olyan ingerekre, amelyek 

előre jelzik a jutalmat vagy annak hiányát. Sokszor viszont, amikor 
megjelenik a jutalom, amelyet az inger teljes biztonsággal előre jelzett, a 
dopaminerg sejtek már semmilyen reakciót nem mutatnak, hiszen az agy 
korábban tudta, hogy a jutalom elérhető-e, vagy sem. Emiatt a kísérlet 

jelentős részét építem matematikai modellezésre – mondta el a kutató. – A 
pályázat egyik megfogalmazott célja, hogy érjük tetten az agyban élő 
matematikust, amelynek elképzeléseink szerint sokkal szélesebb körű 
feladatai vannak, mint csupán a döntési bizonyosság előrejelzése, és 

vizsgáljuk meg, hogy hogyan mutatkozik ez meg a tanulásban, illetve 
miként írható le matematikai modellekkel a neuromodulátoros rendszerek 
viselkedése. Remélem, hogy  az ötéves kutatási projekt végére 
fundamentálisan új információkhoz jutunk, látni fogjuk, hogy miként 

működik együtt, illetve szabályoz különböző folyamatokat a tanulás során 
a dopaminerg és a kolinerg rendszer. Tudjuk, hogy ezek különböző 
időskálán működnek, de azt is tudjuk, hogy sokszor nagyon hasonló 
információt hordoznak. Megválaszolandó kérdés még, hogy két különböző 

neuromodulátoros rendszer esetében miért jelenik meg az információ eltérő 

időskálán, és hogy vajon ugyanaz az információ jelenik-e meg, majd kerül 
továbbításra különböző agyterületek felé, vagy valójában eltérő 
információk hasonló lecsapódásáról van-e szó” – sorolta a még megoldásra 
váró kérdéseket Hangya Balázs. 

Mit kell tudni az optogenetikáról? 

Az idegtudományt forradalmasító optogenetika fényérzékeny fehérjéken 
alapul. A genetikailag módosított idegsejteket rövid 
lézerfényimpulzusokkal célzottan „kisütik” – ezzel a módszerrel az 

idegrendszer tetszőleges elemeit lehet bekapcsolni és kikapcsolni. Az így 
nyert megfigyelésekből pedig pontosan meg lehet állapítani az egyes 
agyterületek és sejttípusok szerepét különféle idegélettani folyamatokban. 

Hangya Balázs MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 

hangya.balazs@koki.mta.hu 

Az élesztőbe írott történelem 

TÁTRAI PÉTER 2016.09.10. origo.hu 

A sör, a bor, a kenyér sok évszázados története elválaszthatatlanul 
összefonódik az élesztőgombáéval – és e történetnek izgalmas részletei 
olvashatók ki a modern ipari élesztőtörzsek DNS-éből. 

Az apró mikrobák nélkül nem lenne sem kenyér, sem pedig sör 

Az élesztőgomba különböző törzsei nélkül elképzelhetetlen lenne ma az 
ipari léptékű sör-, bor-, kenyér- vagy bioüzemanyag-előállítás, mégis 
keveset tudunk e törzsek evolúciós történetéről. A nagy presztízsű Cell 

folyóirat szeptemberi számában jelent meg az a közlemény, amelyben a 
Leuveni Egyetem (Belgium) kutatói végre feltárják az ipari élesztőtörzsek 
leszármazási viszonyait. 

mailto:hangya.balazs@koki.mta.hu
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Vizsgálódásaikat a sörélesztőre összpontosítva olyan fontos történeti 

kérdéseket válaszoltak meg, mint hogy mikor került először sor az élesztő 
„háziasítására", és hogyan formálta az emberi használat e sokoldalú 
mikroba evolúciós pályáját. 

 

Sörszökőkút Szlovéniában. Az élesztő nélkül sörivás sem lenne Forrás: 

AFP/Jure Makovec 

A sörnek elsődlegesen az élesztő alakítja az aromáját" – magyarázza Kevin 
Verstrepen, a Leuveni Egyetem és a Flamand Biotechnológiai Intézet 
(Vlaams Instituut voor Biotechnologie, VIB) élesztő-genetikusa. – „Hogy 

ma ilyen jó söröket ihatunk, azt az ősi sörfőző mesterek bölcsességének 
köszönhetjük, akik anélkül fogtak bele az élesztő irányított tenyésztésébe, 
hogy tudták volna, pontosan mit is csinálnak. Akkoriban ez valódi 
művészet volt." 

Egy kis é lesztő-evolúció 

A VIB és a Ghenti Egyetem Steven Maere vezette bioinformatikus-

csapatával, valamint a kaliforniai White Labs sörkutatóival összefogva 
Verstrepen és munkatársai 157 különféle élesztőtörzs genomját 
szekvenálták meg. 

A törzseket a legváltozatosabb felhasználási területekről válogatták össze: 

a csokorba egyaránt bekerültek sör, bor, égetett szeszesital, japán szake, 
kenyér és bioetanol előállításához használt változatok, valamint kutatási 
célú laboratóriumi tenyészetek. 

 

A régi sörfőző mesterek anélkül, hogy ismerték volna  az élesztőgombákat 

tapasztalataikat felhasználva nemesítették azokat Forrás: Picture-
Alliance/AFP/Frank May 

A 157 törzs genetikai állományának összevetése kirajzolta a faj evolúciós 
történetének főbb vonalait. A genom feltérképezésén túl a tudósok az 

élesztőváltozatok egyes fenotípusos tulajdonságait – például a 
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stressztűrésüket – is megvizsgálták, kapcsolatot keresve az élesztő genomja 

és viselkedése között. 

 

Forrás: Facebook/Élesztő 

A kutatás kiderítette, hogy valamennyi ma használatos ipari élesztőtörzs 
mindössze néhány ősi törzsből származik. A legnagyobb genetikai 

választóvonalakat követve a mai törzseket öt csoportra osztották, ami 
nagyjából megfelel a törzsek ipari felhasználásának is. 

A finomabb léptékű csoportosításban már a földrajzi tagolódás is 
leképeződik: a sörélesztők nagyobb csoportján belül például a Belgiumban 

és Németországban használatos törzsek egymással közeli rokonságban 
állnak, ám az Angliában és az Egyesült Államokban használatosaktól 
láthatóan elkülönülnek. 

A sör ízének misztikuma 

A sörfőzők egyazon élesztőtörzs felhasználásával több különböző sört is 

elő tudnak állítani, így nem meglepő, hogy a brit  sör-alaptípusokhoz, mint 
a könnyebb, világosabb és gyümölcsösebb ale, illetve a magasabb 
alkoholtartalmú, sötétebb színű és kesernyésebb aromájú stout, nem 
rendelhető külön-külön élesztő-variáns. 

Azonban akad néhány igazán speciális tulajdonságokkal rendelkező 
sörtípus, mint például a füstös, szinte csípős aromájú német búzasör 
(Hefeweizen), amelyek saját egyedi élesztőtörzsüknek köszönhetik 
megkülönböztetett jellegüket. 

 

Génmódosított élesztő Forrás: William DeLoache at UC 
Berkeley 

A genomi adatok elemzése alapján Verstrepen és kollégái megállapították, 
hogy a mai összes ipari sörélesztő ősének evolúciós útja az 1500-as 

években vált el végleg a vadon élő törzsekétől. 
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Ez még jóval azelőtt történt, hogy a mikrobák létére fényt derített volna az 

emberiség. 

„Amikor a régi korok sörkészítőinek különösen jól sikerült egy főzet, elég 
szemfülesek voltak ahhoz, hogy félretegyék az élesztő-üledéket, és azzal 
oltsák be a következő adagot. Tették ezt persze anélkül, hogy sejtelmük lett 

volna afelől, mi alkotja azt az üledéket" – mondta el Verstrepen. 

 

Élesztőgomba törzsek tenyésztése Forrás: AFP/Alexander 

Nemenov 

– „Azzal, hogy ugyanazt az élesztő-tenyészetet nemzedék nemzedék után 
újra és újra a készülő sörbe oltották, a benne élő gombákat teljesen 
leválasztották a természetes környezetükről. Ezeknek az élesztőknek a 

sörfőzde lett az evolúció színtere." 

Az élesztő háziasítása 

A kutatók több olyan genetikai jellegzetességet is azonosítottak, amely az 

élesztő háziasításával hozható összefüggésbe. 

A vadon élő élesztő éhezés vagy egyéb stressz hatására ivaros szaporodásba 
kezd, ám a mai sörélesztők elvesztették ezt a képességüket.  

Mivel évszázadok óta kényelmes, tápanyagban gazdag és stresszmentes 

közegben élnek, nyugodtan megengedhették maguknak, hogy az ivaros 
szaporodáshoz szükséges génjeik funkcióképtelenekké váljanak. 

 

Eelektronmikroszkópos kép élesztősejtekrőlForrás: AFP  

De a házi élesztők nemcsak ősi, feleslegessé vált tulajdonságokat vedlettek 

le, hanem eközben újakra is szert tettek. Ahogy a kutyafajták testfelépítését 
formálta tenyésztőik szeszélye, úgy alakította a sörélesztő biokémiai 
sajátságait a sörfőzők ízlése. „A négy évszázadnyi emberi használat oly 
módon is nyomot hagyott az élesztő genetikai állományában, hogy 
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létrehozott vagy megerősített a sörfőzés viszonyai között előnyös 

tulajdonságokat" – ismertette Maere. – „Az egyes sörélesztő-törzsek 
genomjában tetten érhető, ahogy egyes gének megsokszorozódtak, mások 
törlődtek, megint mások módosultak a fermentorban való optimális 
növekedés vagy a kellemesebb íz érdekében."  

Tudomány a sörfőzésért 

Különösen jó példa a sörspecifikus módosulásokra egyfelől azoknak a 
géneknek a megsokszorozódása, amelyek a sörfőzetben jellegzetesen 
előforduló cukrok lebontásáért felelnek, másfelől annak a metabolikus 

útvolalnak az elvesztése, amely a vad élesztőkben a 4VG (4 -vinilguaiakol) 
nevű, kellemetlen ízű vegyületet termeli. „ 

Tudtunkkal nem létezik olyan természetes szelekciós nyomás, amely a 
4VG termelése ellen hat" 

– állítja Verstrepen. – „Úgyhogy ha a mai sörélesztők kevés 4VG-t  
termelnek, az a sörfőző-nemzedékek gondos válogatásának köszönhető, 
akik megkóstolták az italt, és azt mondták: ez finom, ezt újra használom; 

ez nem jó, ezt eldobom."  

Söröző Budapesten Forrás: Origo 

A borélesztők is kifejlesztettek egy speciális alkalmazkodást a hordóbéli 
körülményekhez: ellenállókká váltak a rézzel szemben, amit a 
szőlősgazdák évszázadok óta használnak a szőlőt megtámadó kártékony 
gombafertőzések kiirtására, s amelynek nyomai ezért elkerülhetetlenül a 

mustban végzik. 
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Forrás: Zirig Árpád – TáfelspiccVerstrepen és csapata a frissen szerzett 

tudást új, az ipari felhasználás szempontjából előnyös tulajdonságokkal 
rendelkező élesztőtörzsek kitenyésztésében szeretné kamatoztatni. 

Laboratóriumukat rövidesen egy valódi sörfőzdével bővítik, ahol a 
kísérleteket „élesben" végezhetik. „Az élesztővel folytatott elméleti 

kutatómunkáról igazán nem nagy ugrás átnyergelni arra, hogy jobb 
sörélesztőket fejlesszünk" – indokolta a kutató. 

Rövid hírek, érdekességek 

Ön 99,9%-ban Orbán Viktor, és 60%-ban 

banán 

TÓTH BALÁZS 2016.09.12. index.hu 

Genomunk 3 milliárd bázispárból áll, ezek határozzák meg testünk 

tulajdonságait, például a magasságunkat, a szemünk vagy a bőrünk színét, 
és hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosabbak. 

A genetikai építőkockákból azonban elképesztően kevés egyedi, szóval 
bárki is ül le mellénk a metrón, tekintsünk rá úgy, hogy   99,9 százalékban 

a hasonmásunk. 

Dns-ünknek ugyanis ekkora része pontosan  megyegyezik. 

A genetika a kutya-macska vitára is pontot tesz azzal, hogy a macskával a 
genomunk 90 százaléka közös, míg az ember legjobb barát jának tartott 

kutya csak 84 százalékot tud felmutatni. Ennél még az egerek is jobbak!  

A vacsoraként tálalt steakben, vagyis a szarvasmarhában a génjeink 80 
százalékát találhatjuk meg, a fölötte köröző muslicában csupán 61 
százalékot. 

Persze az igazán nagy hír az, hogy 60 százalékban banánok vagyunk. 

 

http://www.businessinsider.com/comparing-genetic-similarity-between-humans-and-other-things-2016-5/#when-it-comes-to-insects-dna-humans-have-a-bit-less-in-common-for-example-fruit-flies-share-61-of-disease-causing-genes-with-humans-which-was-important-when-nasa-studied-the-bugs-to-learn-more-about-what-space-travel-might-do-to-your-genes-6
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Fotó: Jan Sochor/con / Getty Images Hungary 

A méhek életkoruk alapján töltenek be 

munkaköröket 

LICA 2016.09.26. index.hu 

A méheknek igencsak szervezett az életük, úgynevezett államalkotó rovar, 
több tízezer példány él egy családban. A méhcsaládot különböző funkciót 
betöltő egyedek alkotják és igazi jövőképet adnak utódaiknak. Ez azt jelenti, 
hogy a takarító nem marad örök életében takarító és a dajka is előlép őrző-

védővé, ha elég idős lesz hozzá. 

 

A méhek életkoruk alapján kapják feladataikat. 

A méhkirálynő kivételezett helyzetben van, ő akár öt évig is élhet és napi 
ezerötszáz-kétezer petét is lerakhat. A dolgozók ezekből a 

megtermékenyített petékből alakulnak ki. Messze nem élnek olyan hosszú 
ideig, mint anyjuk, átlagosan 4-6 hétig élnek. 

Rövid életük alatt  végigjárják a ranglétrát is. Születésük utáni első és 

második napon takarítók lesznek, ekkor tisztítják meg a méhsejteket, vagyis 
a lépeket alkotó szabályos, hatszögletű cellákat. A sajátjukkal kezdik. 

Már három naposan átképzik magukat dajkává, az első néhány napon még 
az idősebb még ki nem kelt utódokat gondozzák, hatnapos koruktól pedig 

már a fiatalabb ivadékokat is rájuk  merik bízni. Nagyjából 10-12 napos 
korukig bébiszitterkednek a kaptárban. 

Amikor 12 naposak lesznek, testük elkezd méhviaszt termelni, ami a lép 
építéséhez szükséges. Ekkor tehát átvedlenek építésszé, lépet építenek, 

élelmiszert szállítanak és más hasonló feladatokat látnak el.  

A fiatal méhek háromhetes korukig maradnak a kaptárban, ennek az 
időszaknak a végén már annyira megbíznak bennük társaik, hogy őrzővédő 
feladatokat kapnak. A méhek 18-21 napos korukban a kaptárat, vagyis 

annak röpnyílását őrzik az esetleges ellenségektől. 

Három hetes korától aztán kiengedik végre a szabadba, hogy méhpempőt, 
virágport, nektárt és vizet gyűjtsenek. Egészen halálukig, 40 -45 napos 

korukig ez marad a feladatuk. A dolgozó méhek állítólag annyira 
kimerülnek a folyamatos munkától, hogy ritkán élnek ennél tovább.  

A macska, akiből fizikus lett 

LICA 2016.09.09. index.hu 

Egy F.D.C. Willard nevű macska volt a társszerzője annak a tanulmánynak, 
amely 1975-ben jelent meg egy fizikai szaklapban. És nem is 
akármelyikben, hanem az egyik legrangosabban, a Physical Review 

Lettersben. És nem viccnek szánták a megjelenést. 

Jack H. Hetherington, a Michigan State University fizikaprofesszora 
komoly eredményeket ért el a hélium-3 izotóp viselkedésének 
vizsgálatában, a megfigyeléseit és megállapításait ma is idézik tudományos 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=https%3A%2F%2Fhu.wikipedia.org%2Fwiki%2FH%25C3%25A1zim%25C3%25A9h
http://www.mehesz.eu/hu/mehekrol/a-mehcsalad/index.php
http://www.sciencealert.com/in-1975-a-cat-co-authored-a-physics-paper
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munkákban. Publikálni is akarta az eredményeit, de akadt egy apró 

probléma. 

 

Fotó: jawshouamoua / flickr 

Mielőtt elküldte volna a szaklapnak a tanulmányt, a fizikus megkérte egy 
kollégáját, hogy olvassa el. A kolléga jónak találta, de észrevett egy hibát, 
ami miatt veszélybe került az egész megjelenés. Hetherington ugyanis 

mindenhol királyi többes számban fogalmazott, a "mi" névmást használta 
az "én" helyett. 

A szaklapnak pedig volt szigorú szabálya: ha többes számban íródik egy 
tanulmány, annak legalább két szerzőjének kell lennie (ez egyébként 

egészen logikus). Mivel akkoriban még elég nehézkes lett volna átírni az 
egészet szöveget egyes szám első személybe, hiszen írógépen készült az 
egész, Hetherington úgy döntött, bevesz egy társszerzőt: a család macskáját. 

A sziámi macskát Chesternek hívták, az apját pedig, ami szintén a fizikus 

családjánál élt , Willardnak. Így lett a fiktív társszerző neve F. D. C. Willard, 
teljes nevén Felis Domesticus (ez eddig a házimacska latin neve) Chester 

Willard. A tanulmányt elfogadták ezzel a két szerzővel, utána se néztek, 

hogy létezik-e mind a két ember. Itt  látható, hogy publikálták is és két 
szerzője van: Jack H. Hetherington és F.D.C Willard. 

Felmerül a kérdés, hogy a tudós miért nem kérte fel valamelyik kollégáját, 
hogy legyen a társszerzője a tanulmánynak. Valószínűleg azért, mert nem 

akart másokkal osztozni a sikerben, hiszen egyedül dolgozott éveket a 
témán. Még olyan vicces szituációkba is belekeveredett a szokatlan  
publikálás miatt, hogy más kutatók és újságírók Willard professzor 
elérhetőségét próbálták nála megszerezni. Hetherington ma sem sajnálja, 

hogy így döntött - persze a szaklap szerkesztői kevésbé találják viccesnek 
az egész történetet. 

Vízre is lehetünk allergiásak 

INDEX 2016.10.04.  

Eleinte az orvosok is furcsállták, hogy egy ember allergiás lehet a vízre, és 
még most sem teljesen biztosak abban, hogy mi áll a jelenség hátterében, 
de a megfigyelések önmagukért beszélnek: vízallergia létezik. 

Akik ezzel a betegséggel élnek, azoknak a vízzel való érintkezés – legyen 
az eső, verejték vagy könnycsepp – órákon át tartó fájdalmas viszketést 
okozhat. Nem tudnak felmosni, ritkán zuhanyoznak, de még a busz után se 
futhatnak, mert az izzadság ugyanolyan kellemetlen nekik, mint a tiszta 

víz.  

Hogyan lehet életben maradni víz nélkül, amikor ez az élet alapja, és az 
emberi test 60 százaléka is ebből áll? Az aquagenic urticaria néven ismert 

állapot szörnyen elviselhetetlen, de túlélhető. A testben lévő, vagy  oda 
bejutó víz nem is okoz fájdalmas reakciókat, csak amikor a bőrrel 
érintkezik a folyadék. Akkor is, ha minden vegyszertől, sótól vagy más 
egyéb anyagtól mentesített, t iszta desztillált víz ér a bőrhöz. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fjournals.aps.org%2Fprl%2Fabstract%2F10.1103%2FPhysRevLett.35.1442
http://www.bbc.com/future/story/20160915-the-woman-who-is-allergic-to-water?ocid=aofut
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Fotó: MTI 

Sokáig csak feltételezések voltak azzal kapcsolatban, hogy mi okozza a 
betegséget. Az biztos, hogy szó szoros értelmében nem allergiáról van szó, 
hanem valószínűleg egy hibás immunválasz okozza a bajt. 

Az egyik első elmélet szerint a legkülső – elhalt bőrsejtekből álló – réteggel 
érintkezve toxikus vegyületek szabadulnak ki, és ez generál immunválaszt. 
Mások szerint a víz egyszerűen csak feloldja a külső bőrrétegben lévő 
kemikáliákat, ami lehetővé teszi, hogy mélyebbre hatoljanak, és ez okozza 

a reakciót. 

Az már kiderül, hogy amikor a bőrt vegyi oldószerekkel kezelik, és ezáltal 
több víz hatol be ebbe a rétegbe, akkor a helyzet sokkal rosszabb. A 
legkülső réteg teljes eltávolítása után azonban a reakció normális.  

Az orvosok megpróbálkoztak antihisztaminos kezeléssel, mintha allergiás 
reakcióról lenne szó, de ez nem vált be. Ezuán megpróbálták az IgE 
antitestet blokkolni, amely szintén az allergiával van összefüggésbe, mert a 

laboratóriumi tesztek arra utaltak, hogy a vízallergiások is ebből az 

antitestből állítanak elő sokat, csak nem egy külső allergénre reagálva,, 
hanem a saját testükben lévő valamivel szemben.    

Jó hír, hogy az aquagenic urticaria kialakulásának esélye csupán 1:230 000 
000, vagyis körülbelül 230 millió emberből egy szenved ebben a 

betegségben. Az is jó hír, hogy találtak egy asztmagyógyszert, amely az 
IgE termelésére hat, és az urticaria többféle változatát sikerült gyógyítani 
vele. A rossz hír az, hogy az omalizumab nevű hatóanyagot csak asztmára 
írják fel az orvosok, és a vízallergiásoknak havi több mint ezer euróba kerül, 

ha használni akarják. 

Hány óra van az antarktiszon? 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.02.02. index.hu 

Hány óra van? – hangzik el a kérdés napjában több milliárdszor a Föld 
majdnem összes kontinensén. Leszámítva az Antarktiszt és az Északi-
sarkot, mert ott legfeljebb az ott dolgozó kutatók kérdezgethetnék 
egymástól, nekik meg tökmindegy. A sarkvidékeknek ugyanis nincs saját 

időzónájuk, így időszámításuk sincs. 

Az Antarktiszon és az Északi-sarkon gyakorlatilag az összes időzóna 
áthalad, amihez a Föld országaiban alkalmazkodnak. Azt az időszámítást 
használják, amelyiket akarják. Ha két kutató találkozik az Antarktiszon, és 

megkérdezik egymástól, hogy mennyi az idő, a másik visszakérdezhet, 
hogy miért, mennyi kell? 
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A WISSARD kutatóbázis a Whillans tónál Fotó: WISSARD 

Na jó, nem. A sarkvidékeken több ország is üzemeltet kutatóállomásokat: 
az itt  dolgozók többnyire az anyaország időszámításához alkalmazkodnak. 
Kivételek persze akadnak: az amerikai McMurdo és Palmer állomások a 
legközelebbi lakott területek időzónájához igazítják az órájukat (a chileihez 

és az új-zélandihoz). 

Az időzónák létrehozásának részben az volt a célja, hogy a világ 
országaiban nagyjából hasonló időben keljen fel és nyugodjon le a nap. (Ez 
nem mindig sikerül: Kínában például egyetlen időzóna van, így a nyugati 

országrészben reggel még töksötét van, keleten viszont a téli hónapokban 
már félhomályban ebédelnek.) A sarkvidéken ezek a gyakorlatias okok nem 
számítanak. A téli hónapokban egész nap sötét van, nyáron viszont 24 órán 
át süt a nap. Nyári időszámítás sincs, azt részben az energiatakarékosság 

miatt vezették be. De a pingvinek mivel takarékoskodjanak? 

Az Északi-sarkon más okokból nincsenek időzónák: ott ugyanis még annyi 

értelme sem lenne, mint az Antarktiszon. A sarkvidék nagy részét a sodródó 
tengeri jég teszi ki, így az Északi-sark igen nehezen megközelíthető. Aki 
mégis odavetődik – többnyire kutatók és látogatók –, azok a saját országuk 
időszámítását használják. 

Eltüntették a HIV-et egy fertőzött ember 

szervezetéből 

O RIGO 2016.10.03. 

Brit kutatók egy lépéssel közelebb kerültek a HIV legyőzéséhez. Úgy 
tűnik, egy Londonban élő 44 éves szociális munkás szervezetéből 
sikerült teljesen eltüntetni a vírust. Egy kísérleti fázisban lévő terápiás 
módszer segítette a kutatókat. 

A kezelés első fázisában a páciens egy vakcinát kapott, ami abban segítette 
az immunrendszerét, hogy felismerje a fertőzött sejteket. Ezt követően a 
Vorinostat nevű gyógyszerrel aktiválták a sejtekben megbújó vírust, így 

azok nem tudtak tovább rejtőzni, az immunrendszer megsemmisíthette 
őket.  
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Forrás: AFP   

Hosszú az út még a terápia széles körű alkalmazásáig 

A kutatók szerint még nagyon hosszú út áll az előtt, hogy az eljárást 
tömegesen alkalmazni lehessen a pácienseken. Az egész komplex terápia 
egyelőre csak kísérleti stádiumban létezik, amely ötven önkéntest foglal 

magába. Mostanáig csak egyetlen ember esetében értek el sikert, ezt 
szeretnék megismételni a szakemberek a maradék 49 páciensnél. A 
vírusmentesnek tűnő személyek állapotát ezt követően öt éven keresztül 
nyomon fogják követni a tudósok, hogy megbizonyosodjanak arról, 

valóban eltűnt-e a HIV a fertőzöttek szervezetéből.  

A HIV (Human Immunodeficiency Virus, magyarul emberi immunhiány-
előidéző vírus) az emberi szervezetbe jutva szaporodni kezd, majd beépül 
a genetikai állományba. A fertőzöttség egy életen keresztül megmarad, a 

konkrét betegség, az AIDS viszont akkor alakul ki a HIV-pozitívakban, 
amikor a szervezet védekezőképessége annyira leromlik, hogy nem lesz 
képes szembeszállni az egészséges immunrendszerű embereket ritkán 

megbetegítő opportunista fertőzésekkel.  

Az orvostudománynak köszönhetően a HIV ma már nem jelent egyet a 

halálos ítélettel. Ha gyógyítani nem is lehet, modern terápiákkal hosszú 
évtizedekkel megnövelhető a betegek élettartama.  

A fahéj a gyomor hűtésével javítja 

egészségünket 

O RIGO 2016.10.04.  

Egy új kutatás szerint a fahéj étrendbe iktatása akár két Celsius-fokkal 
is hűtheti a gyomrunkat, és a fűszer az általános egészségi állapot 

javításához is hozzájárulhat. 

Ausztrál kutatók sertéseken végzett kutatása szerint a fahéj segít fenntartani 
a gyomorfal épségét, és csökkenti a gyomor, valamint az egész szervezet 
hőmérsékletét. Az eredmények aScientific Reports folyóiratban láttak 

napvilágot. 

A fahéj csökkenti a gázképződést 

„Amikor a sertéseket szobahőmérsékleten etetik, szén -dioxid gáz 

termelődik a gyomrukban – mondta Kourosh Kalantar-zadeh a melbourne-
i RMIT Egyetem professzora, a tanulmány vezetője. – A táplálékukba 
kevert fahéj csökkenti e gáz mennyiségét oly módon, hogy gátolja a 
gyomorsav és a pepszin kiválasztását a gyomorfalból. Ez viszont lehűti a 

disznók gyomrát az emésztés folyamán.” 

„Amikor a disznóknak melegük van, szaporábban lélegeznek, ez csökkenti 
a CO2-termelést – folytatta Kourosh Kalantar-zadeh. – Fahéjas kezeléskor 
a CO2 még tovább csökken. Ez nemcsak lehűti a sertéseket, hanem 

jelentősen javítja az általános egészségi állapotukat.” 

http://www.nature.com/articles/srep33387
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Forrás: Thinkstock 

Népszerű a meleg éghajlaton 

A fahéj akár 2 Celsius-fokkal is csökkentheti a gyomor hőmérsékletét. Nem 

csoda, hogy a fahéj olyan népszerű a meleg éghajlatú területeken, hiszen 
hatására jobban érzik magukat az emberek, és hűvösebbnek érzik a testüket, 
mondta a kutatás másik résztvevője, Csien Csen-ou (Jian Zhen Ou). 

A kutatás egy nagyobb program részterülete, amelyben saját fejlesztésű, 

lenyelhető gázérzékelő kapszulákkal vizsgálják a bél egészségét. A 
bélgázok az emésztés melléktermékei, amelyek elemzése sokat elárul a bél 
működéséről és egészségi állapotáról, mondta Kalantar-zadeh. 

Nem a képzelet szüleménye az északi fény 

hangja 

MTI 2016.10.04. origo.hu 

Finn kutatók kimutatták, hogy az északi fénnyel, az aura borealisszal 

kapcsolatban emlegetett hang nem az emberi képzelet szüleménye, 
hanem valóban létezik, különleges elektromágneses jelenség okozza. 

Unto Laine finn akusztikaprofesszor és kutatócsoportja megállapította, 
hogy a hang az úgynevezett hőmérsékleti inverzió szintjéről, a talajtól csak 

mintegy 70 méterre keletkezik. A hőmérsékleti inverzió az a meteorológiai 
jelenség, amikor - a szokásostól eltérően - a meleg légtömeg a hidegebb 
légtömegre siklik fel. 

A felső légkör Nap által ionizált tartománya, az ionoszféra pozitív 

elektromos töltései az inverziós szinten összeütköznek a talaj szintjéről 
felemelkedő töltésekkel. A reakció erős hangjelenséggel jár, amely a 
felszínhez közelítve kerepeléshez, dörgéshez hasonlít. 

Akkor a legvalószínűbb a hang, ha az időjárás tökéletes nyugalomban van 

egy erős geomágneses vihar idején. Az optimális feltételek ritkák, ám 
amikor fennállnak, majdnem száz százalékosan bizonyos, hogy hang 
keletkezik- mondta Laine az Yle csatorna adásában hétfőn. A professzor 17 

éve kezdett a projektbe, mert zavarta az emberi észlelés és a tudományos 
tények közötti konfliktus. 
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Forrás: Twitter / Astro_Kimiya Korábban az emberi képzelet 

szüleményének tartották 

A kutatócsoport friss eredményeit a finnországi Kumóban egy északi 
fényről szóló szemináriumon ismertették nemrég. Az 1900-a évek elején a 
tudósok úgy vélték, hogy a tényleges elektromágneses jelenség sosem 

játszódik le a talajtól számított 80 kilométernél alacsonyabban. Az emberi 
fül valószínűleg semmit sem hall meg ilyen messzeségből, ezért az északi 
fényhez kapcsolt hangjelenséget a mérőfelszerelések rúdjai által keltett 
zajnak tulajdonították, vagy úgy gondolták, az a felszíni mágneses vihar 

hangja. 

Az északi fény hangjának létezését végül az amerikai űrkutatási hivatal 
(NASA) vetette el végérvényesen az 1960-as években, ezután évtizedeken 
át az emberi képzelet szüleményének tekintették. Kutatásának elején  

felkészült arra, hogy a hang az emberi fül mágneses vihar alatti élettani 
jelensége az erre érzékenyeknél - mondta Laine professzor a Yle 
műsorában. 

A projektet a sodankylai geofizikai obszervatóriummal együtt indították, 

eleinte a professzor maga finanszírozta, mert mások nem hitték el, hogy az 
északi fény hangja valóban létezik. 

115 ezer éve nem volt ilyen meleg a Földön 

MTI 2016.10.04. origo.hu 

Most a legmelegebb a Föld az elmúlt 115 ezer évben, ennek oka a 
klímaváltozás, ilyen meleg utoljára az egyik jégolvadási időszakban, 
vagyis interglaciálisban volt, amikor 6-9 méterrel volt magasabb a 

tengerszint, mint most – állapították meg klímakutatók. 

James Hansen, az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) korábbi vezető 
klímakutatója és 11 szakértőtársa szerint 2016 globális hőmérséklete 
valószínűleg 1,25 Celsius-fokkal lesz magasabb, mint az iparosodás előtti 

időkben volt, ha a melegedés az elmúlt 45 év tendenciáját követi, melyben 
évtizedenként 0,18 fokkal nőtt a globális hőmérséklet. 

Ez a melegedési ütem olyan hőmérsékletet hozhat a Földre, amilyen az 
utolsó jégkorszakot megelőző, meleg Eemian interglaciális időszakban volt, 

amely 115 ezer éve ért véget. Ekkor a tengerszint 6 -9 méterrel volt 
magasabb a mainál. 

Tanulmányukat megvitatásra átadták az Earth System Dynamics című 
szaklapnak, ám ott még nem hagyták jóvá. 

Kifutunk az időből 

A kutatás azért készült, hogy támogassa egy csoport fiatal perét az amerikai 
kormány ellen. Tavaly 21, 8 és 19 év közötti fiatal pert indított az Obama-

kormány ellen, mondván az nem tesz eleget a klímaváltozás lassításáért. Az 
Oregon államban indított perben – amelyben Hansen és unokája is részt 
vesz – azt állítják, a kormány megsértette a fiatalok élethez, szabadsághoz 
és tulajdonhoz való jogát – olvasható a The Guardian brit napilap honlapján. 

http://www.inkl.com/news/planet-at-its-hottest-in-115-000-years-thanks-to-climate-change-experts-say
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Hansen, aki 2013-as nyugdíjazása óta egyre erőteljesebben szólal fel a 

klímaváltozás ügyében, azért sürgette tanulmányuk eredményeinek 
szokatlan, idő előtti publikálását és peres ügyben való felhasználását, mert 
attól tart, a melegedés üteme miatt "kifutunk az időből". 

A klimatológus szerint a bíróságoknak kell rákényszeríteniük a 

kormányokat, hogy tegyenek a globális felmelegedés ellen, mivel őket nem 
befolyásolják az érdekcsoportok. 

Megismételte felhívását, amelyben globális adó kivetését követeli a szén-
dioxid-kibocsátásra, mert szerinte a fosszilis tüzelőanyaggal foglalkozó 

cégeknek éppúgy fizetniük kell, mint a dohányipari társaságoknak a 
cigaretta egészségkárosító hatásai miatt.A tudomány álláspontja világos, 
néhány évtized alatt  fokozatosan fel kell számolni a szén-dioxid-
kibocsátást"- mutatott rá Hansen. 

 

Forrás: Origo 

Lehetetlen feladat? 

Számos friss tanulmány kételkedik abban, hogy sikerül a tavalyi párizsi 

klímacsúcson elfogadott célt  elérni, vagyis a globális felmelegedést 2 
Celsius-fok alatt  tartani, még kevésbé azt, hogy a melegedés lehetőleg 1,5 
Celsius-fok alatt  maradjon. A kutatók szerint úgy tűnik, a célkitűzés 
megvalósítása olyan, még nem létező technológiáktól függ, amelyek 

kivonják az üvegházhatású gázokat a légkörből. 

Az amerikai Országos Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) múlt heti 
közlése szerint a légköri szén-dioxid koncentrációja már nem fog a 
szimbolikus 400 ppm-es küszöbérték alá esni a mai felnőttek életében. A 

jelenlegi a legmagasabb koncentráció a hárommillió évvel ezelőtti p liocén 
kor óta. 

Abban a korban a tengerszint nagyjából 19 méterrel volt magasabb a mainál, 
az Északi-sark közelében fák nőttek, mert nem volt jég. 

A nagyobb aggyal összefüggő új géneket 

találtak 

O RIGO 2016.10.05.  

Brit kutatók számos új kapcsolatot találtak egyes géncsaládok és az 
agyméret között. Ez teljesen új utakat nyithat meg az agyfejlődés és 
egyes betegségek, amilyen az időskori e lbutulás megértését célzó 

kutatások előtt. 

Eltérő méretű neokortexek 

A Bath-i és a Lincolni Egyetem kutatói 28 olyan emlős genomját 
hasonlították össze, amelyeknek különböző méretű volt a neokortexe, azaz 

azon agyterülete, amely a magasabb rendű gondolkodásért – például a 
nyelvért és a döntéshozatalért – felelős. 
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E terület mérete jelentősen eltérő a fajok között, és ez az agynak az a része, 

amely a legjobban megnövekedett az emberi leszármazási vonalban az 
evolúció folyamán. 

 

Idegvégződések az emberi agyban, Forrás: Wikipedia 

A Royal Society Open Biology folyóiratában megjelent tanulmány számos 

géncsaládot azonosított – ezek génduplikációval, illetve -delécióval 
képesek növekedni vagy összemenni –, amelyek a nekortex agyhoz 
viszonyított méretének növekedésével kibővültek. 

Az agyfejlődésben szerepet játszó új gének 

A kutatók egy sor új gént is kiemeltek, amelyeket korábban nem hoztak 
összefüggésbe az agyfejlődéssel. Ezek között vannak olyanok is, 
amelyekről tudják, hogy szerepet játszanak a sejtek jelzőrendszerében és az 
immunválaszban. 

 

Az emberi agy Forrás: Wallpaperfolder.com 

A kutatók azt remélik, hogy a felfedezés elősegít i annak jobb megértését, 
mely gének játszanak kulcsszerepet az agy fejlődésében. Ennek alapján 

talán azt is kideríthetik, mi siklik félre egy sor mentális betegség, például 
az időskori elbutulás (demencia) esetében. 

Melyik a világ legerősebb biológiai anyaga? 

O RIGO 2016.09.13.  

Látta már a darwini kéregpókot? És a hálóját? Ha arachnofóbiás, még 
örülhet is, ha nem futott bele soha a nyolclábúba: egy kifejlett példány 
akár 22 centiméteres is lehet, a hálóját pedig akár 25 méter hosszúra is 

képes kifeszíteni. De nem ez az igazán érdekes benne, hanem az, hogy 
a pókselyem, amiből a hálót készíti, ellenállóbb a kevlárnál is – annál 
az anyagnál, amelyet golyóálló mellények készítéséhez használnak fel. 
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2010-ben jelent meg a PLoS ONE tudományos folyóiratban az a tanulmány, 

amelyből kiderül: egészen addig (és a mai napig is) a természetben 
előállított legerősebb anyagért a darwini kéregpók (Caerostris darwini) 
felelős, amelynek pókselyme még a kevlárnál is sokkal erősebb.   

 

A darwini kéregpók Madagaszkáron él Forrás: EOL Learning and 
Education Group 

A kevlárnál is sokkal erősebb 

Minden pók által termelt pókselyem kivételesen erős – a kutatók ezt az 
anyag erejével (mekkora súlyt képes elbírni, mielőtt elszakadna) és a 
rugalmasságával mérik. A legtöbb pók selyme erősebb,  mint ugyanannyi 

mennyiségű kevlár – a darwini kéregpóké azonban  extrém módon 

túlteljesíti a golyóálló mellényekhez is felhasznált anyagot.  

A Puerto Ricó-i Egyetem kutatói kifejezetten a pókfaj tanulmányozását 
tűzték ki célul, és elutaztak Madagaszkárra, a darwini kéregpók hazájába, 
hogy tüzetesebben megvizsgálhassák az állat hálóját. Ingi Agnarsson, a 

tanulmány fő szerzője korábban tanulmányai alatt már találkozott ezzel a 
fajjal, és feltételezte, hogy egy akár 25 méteres hosszúságú hálóhoz 
elképesztő erősségű pókselyemre lehet szükség.  

 

A pók nem kifejezetten nagy, de akár 25 méteres hálót is készíthet

 Forrás: Harvey Barrison/Harvey Barrison  
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Csak a nőstények dolgoznak 

Amikor laboratóriumi körülmények között is megvizsgálták a háló anyagát, 
azt találták, hogy az a legerősebb anyagúak közé tartozik, és kétszer olyan 
rugalmas, mint bármelyik pókháló, amit eddig megfigyeltek. Ez a két 
tulajdonsága teszi a legerősebb biológiai anyaggá, ami természetes úton 

állítódik elő.  

A rekordméretű hálókat egyébként kizárólag a nőstények szövik, a hímek 
csak fiatalon próbálkoznak hálókészítéssel, kifejlett korukban már csak a 
párzás érdekli őket. A faj gyakran folyók fölé feszíti fel a csapdát, és az így 

fennakadt rovarokkal táplálkozik.  

A cukorlobbi keserű győzelme  

Molnár Csaba, 2016. szeptember 14 mno.hu  

 

Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet 

Ö tvenéves levelezésre bukkantak a legnevesebb amerikai egyetemek 

archívumaiban, amelyek bizonyítják: annak idején a cukoripar 
lobbistái egyszerűen megvették a kutatókat, hogy azok ne a cukrot, 
hanem a telített zsírokat okolják az elhízásért, a szívbetegségekért. Az 
így született hazug cikkek fél évszázad táplálkozási ajánlásaira 

gyakoroltak hatást, és áttételesen sok ember halálát okozták.  

Láttunk már ilyet. Adott egy milliókat, sőt milliárdokat termelő iparág, 
amelynek tevékenysége – a cég részvényesein kívül – mindenkire káros 
hatást gyakorol. Legyen az egy környezetszennyező gyár, hatástalan vagy 

veszélyes orvosságot gyártó gyógyszercég vagy a dohányipar, egyiküknek 
sem érdeke, hogy az emberek megtudják az igazságot, hiszen az ártana az 
üzletnek. A laikusok a tudósoktól várnak útmutatást, és általában 
megbíznak bennük. A köztudatban ugyanis általában az a kép alakult ki a 

kutatókról, hogy ők függetlenül, csak a tudomány szent törvényeit szem 
előtt tartva keresik az Igazságot. 

A legtöbbjük kétségtelenül így tesz, de – ahogy mindenütt – közöttük is 

vannak korrupt, vagy legyünk megengedőbbek: esendő emberek. Tavaly 
írtunk a Magyar Nemzet Magazinban arról, hogy a jelenleg általános 
megbecsülés övezte Selye János karrierjének is van egy kevésbé feltárt, de 
meglehetősen kifogásolható vetülete. Selyét a modern stresszelmélet 

megalapozójaként tisztelik. Néhány éve azonban az American Journal of 
Public Health szakfolyóirat pályafutásának egy  kevésbé hangsúlyozott 
részéről közölt iratokkal alátámasztott cikket A stressz atyja találkozása a 
nagy dohánycégekkel [big tobacco] címmel. 

Kimutatták, hogy Selye 1958-tól munkásságának végéig kapcsolatban állt  
a dohányipar lobbistáival. Bőkezűen támogatták kutatásait, ő pedig jól 
kiválogatott adatokat adott át nekik, amelyek cáfolták a dohányzás és a 
tüdőrák összefüggését. Ezeket a dohányipar ügyvédei fel is használtak 

azokban a perekben, amelyeket a betegek indítottak a dohánycégek ellen. 

Az elmúlt évtizedekben minden kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a 
dohányzás talán a legsúlyosabb környezeti ártalom, amelyet az ember maga 
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ellen elkövethet. De van sok más, a szervezetre ható faktor, amelyek 

egészségügyi szerepe még korántsem tisztázott ennyire egyértelműen. Ne 
gondoljuk, hogy más iparágak lobbistái szemérmesebbek vagy 
erkölcsösebbek lennének a dohánycégekénél, ha gazdáik profitjáról van szó. 

A cukor és a zsír évtizedek óta ádáz harcot vív egymással a 

legegészségtelenebb tápanyag megtisztelő címéért. Hosszú ideig a zsírt, 
különösen a telített zsírsavakat tekintették az elhízás illetve a szív - és 
érrendszeri betegségek fő okozójának. Az utóbbi években azonban a cukor 
kezdi átvenni a fő bűnös szerepét. Javában írják át a világ összes 

táplálkozási ajánlását, sok dietetikai kiadvány mehet a kukába. Kérdés, 
hogy hogyan tévedhettek ekkorát fél évszázadon keresztül a kutatók? A 
hiba ugyanis bizonyosan rengeteg ember elhízásához, sikertelen 
fogyásához, és az ebből származó számtalan szövődmény kialakulásához  

járulhatott hozzá. 

Nos e hiba gyökere a Journal of the American Medical Association (JAMA) 
Internal Medicine folyóirat hétfőn megjelent száma szerint két korrupt 

harvardi tudós áldozatos munkásságában keresendő. A Harvard, az Illinois-
i és más egyetemek könyvtáraiban bukkantak olyan dokumentumokra, 
amelyek arról tanúskodtak, hogy az amerikai cukoripar lobbiszervezete, a 
Sugar Research Foundation [Cukorkutatási Alapítvány] 1967-től kezdve 

lefizetett táplálkozáskutatókat, hogy ők szakcikkeikben a zsírokat hozzák 
ki a szívbetegségek és az elhízás fő okozóinak, miközben a cukrok szerepét 
kenjék el, és hiteltelenítsék az ezt bizonyító kutatásokat.  

Az egész azzal kezdődött, hogy 1967-ben 14 millió mai forintnak megfelelő 

dollárt fizettek három elismert, a Harvard Egyetemen dolgozó kutatónak, 
hogy írjanak a korábbi kutatások eredményeit átfogó és összességében 
értékelő (úgynevezett review) cikket a zsír kontra cukor témában. A 
felhasználandó cikkeket a lobbisták válogatták össze, a tanulmányt pedig 

az egyik legtekintélyesebb orvosi szaklapban, a New England Journal of 
Medicine-ben közölték, olvasható a The New York Timesban. A tanulmány 
végkövetkeztetései kitalálhatók: a bűnös a zsír, miközben a cukor és az 
elhízás kapcsolata nem bizonyítható. Bár elég hamar fény derült arra, hogy 

a kutatókat a cukorlobbi pénzelte, erre nem sokan figyeltek, a tanulmány 

(és az elkövetkező évtizedek hasonlóan irányított irományai) viszont 
meghatározó jelentőségű maradt ötven évig. 

A hajdani cikk szerzői már meghaltak. Egyikük az amerikai szövetségi 
mezőgazdasági minisztérium táplálkozástani igazgatója lett , és 

közreműködött a táplálkozási ajánlások kialakításában is. Másikuk a 
Harvard Egyetem táplálkozástani tanszékének vezetője volt. A mostani 
leleplező tanulmány mögött álló kutatók több ezernyi dokumentumot 
találtak arról, hogy hogyan egyeztettek ők a cukoripar megbízottjaival. 

Az összeesküvés központi alakjának egy bizonyos John Hickson tetszik, 
aki cukoripari vezetőként kitalálta, hogy szponzorált kutatással és az 
emberek „tájékoztatásával” ellensúlyozhatják azokat a kezdeti 
eredményeket, amelyek elkezdték pedzeni a cukor igen ártalmas hatásait. 

1965-ben meg is találta az erre legmegfelelőbb embereket a harvardi 
kutatók személyében, és le is írta nekik kerek perec, elvárja, hogy a 
végkonklúzió a cukorra nézvést pozitív legyen (más idők jártak akkor, 

manapság az efféle ügyekben minden szereplő szavak nélkül is megérti 
egymást). 

A kutatók pedig válaszoltak a megbízásra: „Mi mind tisztában vagyunk az 
önök különleges érdekeivel, és igyekszünk a lehető legjobban megfelelni 

ennek” – írták a válaszukban. Az írás közben minden korai vázlatot 
megmutattak Hicksonnak, aki kijavíthatta a „hibákat”, de nem volt szükség 
sok javításra. A tanulmány tökéletes lett . A megbízó ezzel nyugtázta a 
végső verziót: „Hadd biztosítsam önöket afelől, hogy ez [a tanulmány] pont 

olyan, mint amilyenre gondoltunk. Alig várom már, hogy megjelenjen 
nyomtatásban is”. A megjelenés átütő sikert hozott, és évtizedekre 
elnyomta a vitát a zsír és a cukor szerepéről. 

De korántsem ők voltak az egyetlenek. Korábban már nyilvánossá vált, 

hogy annak idején a Coca-Cola is fizetett kutatóknak azért, hogy 
kimutassák: nincs kapcsolat a cukros üdítők és az elhízás között. A 
cukorkákat gyártó cégek pedig olyan tanulmányokat vásároltak, amelyek 
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egyenesen azt bizonygatták, hogy a sok cukorkát fogyasztó gyerekek 

körében ritkább az elhízás. 

A Cukorkutatási Alapítvány utódszervezete és a többi, most igen 
kellemetlen helyzetbe került egyetem, kutatóintézet és hatóság azzal 
védekezik, hogy a hatvanas években még nem voltak olyan szigorú 

szabályai annak, hogy egy kutató kitől fogadhat el támogatást, és ezt 
mennyire kell bevallania. Meg különben is, ha elég állami támogatást 
kapnának, akkor nem lenne szükségük ipari szponzorációra.  

De a hazugság ettől még hazugság marad. 

Egy régi világ csődje – egy új világ körvonalai 

Puzsér Róbert, 2016. szeptember 15. mno.hu 

 

 Nicki Minaj amerikai popsztárról mintázott Barbie baba 

Szerelmi konfliktusaik során nagyszüleink nemzedékét három nagy külső 
erő igazította el: a vallás, a hagyomány és lakókörnyezetük közösségének 

helyi szabályai. A vallás intézményének a felvilágosodás, a tradicionális 

kultúrának a szex, a drogok és a rock and roll új szentháromsága, a 
közösségeknek pedig az urbanizáció, az általános individualizálódás és 
elidegenedés, valamint a technológia egymást követő forradalmai csaptak 
oda kíméletlenül. 

A modern ember fia és lánya ott áll az információs szupersztráda mellett, 
hóna alatt filléres Oravecz Nóra-idézetekkel, háromszázötven Facebook-
baráttal, és enerváltan bámulja, hogy az aktuális pophercegnő miként 
csapatja szét az arcát drogokkal meg spermával a tizennyolcadik 

születésnapján. A modern ember fia és lánya magányos, döntésképtelen, 
elköteleződésképtelen, ha pedig nem az, akkor biztosan súlyos sérülésre 
van ítélve. 

Magunkra maradtunk. Isten után lassan a művészet is halott. A vallás és a 

tradíció többé nem képes releváns válaszokat adni a vívódásainkra, a 
szexualitás és nyomában a párkapcsolatok rohamos leértékelődésére, mert 
a vallás meg a t radíció többé nem autentikusak, nem ihletettek, nem alulról 

táplálnak, hanem felülről gyártják és diktálják őket. 

A vallás tanait többé nem szenvedélyes próféták vagy bölcs mesterek 
közvetítik, hanem olyan huszonéves, szélhámos szektavezérek, mint 
Oravecz Nóra, aki követőinek úgy ad nap mint nap életvezetési tanácsot, 

erkölcsöt és életstratégiát, hogy nem pusztán Istenről vagy a spiritualitás 
mibenlétéről nincs fogalma, de még csak olyan személlyel sem beszélt 
életében, akinek a szókincse elérte volna a hatezret. Csakhogy őt ez cseppet 
sem zavarja, csak úgy okádja ki magából a bestsellereket a 

könyvforgalmazó cégek és a félanalfabéta olvasók legfőbb örömére.  

A művészet többé nem irodalmat, zenét vagy színházat képez, hanem 
show-bizniszt. Nem teremtő zsenit kíván, hanem kreatív producert. Nem 
autonóm művészeket termel, hanem futószalagon gyártott, profitot felhajtó 

nyilvános senkiket. Az egykori művészet produkciós gépezetének fő 
tevékenysége ma már a másolás és a csomagolás. Ha a pillanatnyi üzleti 
érdek úgy kívánja, leszerződtetik a kor Mozartját az aktuális reklámfilmhez, 
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azt viszont nem képesek ipari mennyiségben sokszorosítani, ami nincs. 

Annak meg kellene születnie. Valahol itt kellene lennie egy új eljövetelnek, 
amely képes felülírni mindazt, amit jelenleg a valóságból látunk. Amilyen 
Krisztus volt. Vagy amilyen Buddha volt. 

Csakhogy egy ilyen szellemi forradalom vajon hogy robbanhat ki abban a 

világban, ahol a tömegszórakoztatás meg a morál mértéke a Viva televízió 
és a vele teljesen kompatibilis Oravecz Nóra lett? A rendszer nem akar 
kísérletezni, nem akar új utakat, forradalmi gondolatokat keresni, csakis a 
prolisorban tengődő tömegek nem létező ízlését tovább deformálni tetemes 

profit  reményében. 

Mintha egy – külsőre megtévesztésig élethű játék mobiltelefonokat gyártó 
– kínai fröccsöntő üzemtől várnánk, hogy kifejlessze a kommunikációs 
eszközök új generációját. Hiába: ők képtelenek bármi újat létrehozni. Csak 

arra alkalmasak, hogy ötéves gyerekek számára legyártsanak egy pont 
olyan kinézetű játék kütyüt , amilyet valaha Steve Jobs megálmodott, és a 
kissrác faterja megvett. Amelynek a belsejéből éppen úgy hiányzik a 

mérnöki géniusz, ahogy Shakirából, Rihannából, Nicki Minajból meg a 
többi fröccsöntött szuperszemétből a lélek. 

A minket körülvevő világrend mérnökei ennek az állapotnak a 
fenntartásában érdekeltek, hisz a szexuálisan frusztrált, kulturális 

rabságban tartott, érzelmileg és lelkileg fogyatékos tömegember a 
kétségbeesetten üldözött boldogság reményétől hajtva maga az ideális 
fogyasztó, s egy személyben a gépsor vagy monitorsor mögött 
költekezésének forrását nap mint nap megtermelő tökéletes profitgyártó 

biorobot. 

A pokoli játszma végét egy új szemlélet jelentené. Egy olyan gondolkodás, 
melynek alapján a dolgozó egy állásinterjú során többé nem jövedelmének 
alsó határát szabja meg, miszerint „ennél kevesebbel nem érem be, mert 

ennyit ér a munkám és a szakértelmem”, hanem a felső határát, mondván, 
„ennél többet nem fogadok el, mert fontosabb a magánéletem és a lelki 
békém”. Egy ilyen paradigmaváltás egyaránt volna az egyén 

felszabadulásának aktusa, valamint a bolygót sújtó globális túltermelés és 

túlfogyasztás egyetlen elképzelhető féke. 

Az új szemlélet nyomán a férfiak felismernék, hogy a tízes skálán kilences 
külsejű cicababával kilences szintű anyagi elvárások és kilences mértékű 
párkapcsolati vérszívás jár, a nők pedig belátnák, hogy az ajándékba kapott 

drága ékszerekkel és a sorozatos egzotikus utazásokkal egy csomagban 
törvényszerűen bukkannak fel a szeretők ruhadarabjai és a nyomukban járó 
keserű megaláztatás. Lassan kikopna a szótárakból a „még”, és világhódító 
útjára indulna a megváltó erejű fogalom: „elég”. 

A régi idők illatát igyekszik megőrizni egy 

kutatónő 

O RIGO 2016.09.22.  

Meglehetősen ügyesek vagyunk történelmünk megőrzésében hangban, 
képekben vagy akár tapintható formában. A régi receptek 
meglehetősen jól képesek közvetíteni az ízeket, de ritkán – ha 

egyáltalán – gondolunk arra, hogy konzerváljuk a körülöttünk 
örvénylő szagokat. Ezen próbál változtatni egy brit kutatónő. 

Cecilia Bembibre, a londoni University College doktorandusza oly módon 
akarja megőrizni a történelmet, ahogy előtte nagyon kevesen, írja az Atlas 

Obscura ismeretterjesztő portál. A szagokat katalogizálja. 

A szagok közelebb hozzák a történelmet 

A szagok emberibb módon segítenek számunkra összekapcsolódni a 
történelemmel"– mondta Bembibre, akinek munkájába beletartozik a kémia, 

az elektromos orrok használata és az évszázados angol vidéki házak 
látogatása. 

Bembibre történelmi helyeken és történelmi tárgyak szagát rögzíti szerte 
Angliában. Olyan helyeket keres fel, amelyek kulturálisan is jelentősek és 

http://www.atlasobscura.com/articles/meet-the-woman-who-is-preserving-the-smell-of-history?utm_source=Boomtrain&utm_medium=email&utm_campaign=20160921&bt_email=pesthyg@gmail.com&bt_ts=1474465782761
http://www.atlasobscura.com/articles/meet-the-woman-who-is-preserving-the-smell-of-history?utm_source=Boomtrain&utm_medium=email&utm_campaign=20160921&bt_email=pesthyg@gmail.com&bt_ts=1474465782761
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erős, jellegzetes az illatuk. Kutatásai jelenleg két helyre koncentrálódnak. 

Egyik a Knole House, egy olyan angol ingatlan, amelyet ugyanaz a család 
lak felépítése, a 15. század óta. A másik a Szent Pál székesegyház 
könyvtára, egy kellően fojtott atmoszférájú terem, tele sok száz éves 
könyvekkel és bútorokkal. 

 

Szagmintagyűjtés a Szent Pál katedrális könyvtárában  Forrás: Cecilia 
Bembibre 

Bembibre a Knole House-ban kiválasztott egy maréknyi tárgyat és 
atmoszférát, amelynek szagát elemezni és megörökíteni kívánja. Ilyen 

például egy pár 1800-as évekből származó kesztyű, a bútorok fényezésére 
használt viasz, a „velencei követ" szoba illata, egy öreg könyv és néhány 
modernebb szag, amilyen például a családi gyűjteményből származó 
bakelitlemez. 

Hogyan lehet rögzíteni a szagokat? 

Bembibre több különböző módszert használ a szagok befogására. Az egyik 

az úgynevezett Headspace technika, amelynél egy tárgyat tiszta, szeleppel 
ellátott, lezárt zacskóba teszik, hogy meggátolják az illó szerves vegyületek 
(ISZV) távozását. Ez után egy abszorbens szénszálat helyeznek a szelepbe, 
hogy felszívja a bent izolált ISZV-ket. 

 

Cecilia Bembibre szagmintát gyűjt egy régi könyvről Forrás: HMahgoub 

A másik általa használt módszer az úgynevezett passzív diffúzió, aminél 

egyfajta speciális szénszivacsot hagynak egy térben, ahol magába szívja a 
körülvevő szagokat. 

Szagreceptek 

A mintavétel után Bembibre gázkromatográfiás tömegspektrométerbe 
helyezi a mintákat. Ezt a berendezést ő csak „nagy orrnak" nevezi. A végén 
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egyfajta EKG-hoz hasonló mintát kap, amelynek alapján azonosítani lehet 

a szagokat alkotó különféle vegyi anyagokat. 

Olyan, mintha egy receptünk lenne, és talán évszázadok múlva, ha valaki 
reprodukálni akarna valamilyen szagot, akkor  megteheti ezt e recept 
alapján"– mondta a kutatónő. 

 

Mintavizsgálat gázkromatográfiás tömegpektrométerrel Forrás: 
Cecilia Bembibre 

Egy régi könyv illatát például olyan vegyületek adják, amelyen az 
ecetszagú ecetsav, a furfurol (amelynek kenyér- és mandulaszaga van, 

nagyon kellemes könyvillatot ad), a benzaldehid (nagyon édeskés, 
mandulás, fahéjas illat), a vaníliaszagú vanillin és a hexanol, amelynek 
olyan illata van, mint a frissen vágott fűnek. Ezeket a vegyületeket 
megfelelő arányban összekeverve újra létrehozhatjuk a könyvszagot. 

Molekuláris masinák megalkotói az idei kémiai 

Nobel-díjasok 

Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart és Bernard L. Feringa 
kutatásai nyomán egész molekuláris gépészeti eszköztár született, amely a 

kémia teljesen újszerű alkalmazását teszi lehetővé. 

2016. OKTÓBER 5. 

A kémia világában teljesen megszokottak a kovalens (vagyis elektronok 
atomok közti megosztásán alapuló) kötések, ugyanakkor a hétköznapi 

életben ismert mechanikai kapcsolat - különösen az ember által tervezett 
vegyületekben -ritkaságnak számít. Az első ilyen, tudatosan létrehozott 
molekula szintézise az idei első kémiai Nobel-díjas, Jean-Pierre Sauvage 
érdeme, akinek 1983-ban sikerült két gyűrűs molekulát láncszerűen 

egymáshoz kapcsolnia. Így született meg az első úgynevezett katenán, 
vagyis mechanikusan kapcsolt láncmolekula. 

 

Bernard L. Feringa, Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart  Forrás: 

www.benferinga.com; stoddart.northwestern.edu; 
isis.unistra.fr/laboratory-of-inorganic-chemistry-jean-pierre-sauvage 
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E molekuláris mechanikai kapcsolat egyúttal a molekuláris gépek 

tudományának születését is jelentette, hiszen éppen az efféle kapcsolat 
szükséges ahhoz, hogy egy gép alkotóelemei elmozdulhassanak egymáshoz 
képest. Sauvage nem állt  meg egyszerű molekuláris láncok készítésénél – 
képes volt olyan katenánt is létrehozni, amelyben az egyik gyűrű energia 

bevitelének hatására irányítottan forgott a másik körül. 

A következő lépést az idei második díjazott, Fraser Stoddart tette meg, aki 
1991-ben kifejlesztette a rotaxánt, amely nem más, mint egy aprócska 
molekuláris tengelyen csúszkáló gyűrű. Innen pedig már szinte csak egy 

lépés volt a molekuláris lift  és a molekuláris izom, de Stoddart 
kutatótársaival molekuláris mikroprocesszort is kifejlesztett. 

Négykerékhajtású molekuláris "autó" 

A molekuláris motorok fejlesztése terén az igazi áttörést a harmadik 

díjazott, Bernard Feringa kutatásai hozták, aki 1999-ben olyan molekuláris 
rotort konstruált, amely UV-fény hatására adott irányban forogni kezdett – 

és nem is akármilyen sebességgel. A kémikusok addig fejlesztették a 

rendszert, amíg egészen 12 millió fordulat/másodpercig(!) jutottak. Több 
ilyen molekuláris motor segítségével egy (természetesen négykerékhajtású) 
“nanoautót” is készítettek, sőt, sok motor együttes erejével képesek voltak 
egy, az egyedi alkatrészek méreténél nagyjából 10 000-szer nagyobb, 28 

mikrométeres üveghengert megforgatni. 

A három idei díjazott kutató legnagyobb érdeme, hogy kiléptek az 
egyensúlyi kémia statikus világából – az energia befektetésével létrehozott 
irányított folyamatok pedig elengedhetetlenek minden élőlény és élettelen 

szerkezet működéséhez. Munkájuk megteremtette egy molekuláris 
gépészeti eszköztár alapjait, amelynek segítségével egyebek mellett 2013-
ban egy olyan apró robotot is sikerült kifejleszteni, amely képes 
megragadni és egymáshoz kapcsolni két aminosavat. 

A teljes sajtóanyag angol nyelven it t olvasható. 

Aki mélyebben is szeretne megismerkedni a molekuláris gépezetek 
világával, olvassa el a Fizikai Szemle 2013-ban megjelent cikkét a 

Debreceni Egyetem kutatóinak tollából. 

http://mta.hu/tudomany_hirei 

Szódabikarbóna, citromlé: meddig fokozható? 

2016.08.30., szerző: kodpiszkalo 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2016/popular-chemistryprize2016.pdf
http://epa.oszk.hu/00300/00342/00278/pdf/EPA00342_fizikai_szemle_2013_12_409-413.pdf
http://mta.hu/tudomany_hirei
http://blog.hu/user/686876/tab/data
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Az értéktelen egészségügyi tanácsokat osztogató weboldalaknak se szeri, 

se száma. A stupiditási lista élén nagy a tolongás, de egy viszonylag új 
versenyző nagy lendülettel tör élre: a ripost.hu Medicina rovatát 
szerkesztők olyan szintű dilettantizmussal írják a cikkeiket, hogy az már  
felveti a szándékos veszélyeztetés gyanúját (ingyen senki nem lehet 

ennnyire... tájékozatlan). 

Itt  van például az egyik tegnapi tudománytalan-fantasztikus cikk: Életet 
ment így a szódabikarbóna: keverd citrommal! Ugye tudjuk, hogy a 
szódabikarbóna és a citrom külön-külön csodákra képes. Az egyik kiváló 

háztartási tisztítószer, utóbbi a limonádé, saláták és egyes levesek 
kimaradhatatlan alkotórésze. A citromlé ezen kívül egy  egészséges 
élelmiszer (ami nem jelenti azt, hogy gyógyító hatású is - bár ezt sokan 
összekeverik...). Arra sajnos nem jók, amire oly sok honfitársunk 

hasznosnak véli: sem a citromlé, sem a szódabikarbóna nem gyógyítja a 
rákot. Persze, ha valaki ezzel ellentétes tévhitben ringatja magát, annak 
tetszetős lehet két csodás összetevő kombinálása, ami még csodásabb 

hatások elérésével kecsegtet. Csakhogy sajnos mindez nem igaz, sőt: a 
citromlé és a szódabikarbóna éppenséggel semlegesítik egymást...  

A savakról és lúgokról köztudott, hogy a vizes oldatok kémhatását savas, 
illetve lúgos irányba befolyásolják. Igen, ez ilyen egyszerű. A citromról 

pedig köztudott, hogy savanyú, ami a benne található savaknak (elsősorban 

a citromsavnak) köszönhető. A citromlé nemcsak savanyú, hanem 
kémhatása is savas. Ha pedig savas kémhatású anyagot fogyasztunk, az 
nem lúgosít, bármit is állítson a ripost "szakértője: 

Érdekes, hogy a benne lévő savak ellenére a legjobban lúgosító gyümölcs 

a citrom. 

Ha már érdekesnek találta saját abszurd állítását, legalább utánanézhetett 
volna a dolognak, vagy megkérdezhetett volna egy  nála okosabbat. Sajnos, 
mára többen lettek azok, akik írnak, mint akik olvasnak....  

Szóval. Ha savasat eszünk-iszunk, akkor a szervezet a saját (elsősorban a 
sejtplazma, másodsorban a vérplazma) egyensúlyi pH-jának megtartása 
érdekében a fölösleges savat megpróbálja semlegesíteni és/vagy 
eltávolítani. Erre valók a pufferek (a vér pH-ját ezek tartják állandó értéken) 

és erre való például a vese: a fölösleges savat kiválasztja, így nem mi 
savasodunk, hanem a vizeletünk. Sokaknak rossz hír, de ugyanez a helyzet 
a lúgos táplálékokkal (pepitában)yy : nem mi lúgosodunk, hanem csak a 

pisink. Ergo: a citrom nem lúgosítja a szervezetünket, egyrészt, mert savas, 
másrészt meg azért sem, mert még ha lúgos lenne, akkor sem lenne képes 
erre. 

Én lennék a legboldogabb, ha igaz lenne, amit a névtelen szerző állít: 

1970 óta egészen a közelmúltig számos olyan kísérletet végeztek, melyek 
mind sorra bebizonyították, hogy a citrom 12 különböző daganatos 
betegség esetében biztosan elpusztítja a rákos sejteket. 

Nem találtam meg, hogy vajon milyen eredményekre utal, de az biztos, 

hogy embereken nem vizsgálták (ebből kifolyólag nem is bizonyították) a 
daganatellenes hatást. Az lehet, hogy ha egy lombikban a daganatsejteket 
nyakon öntjük citromlével, azok elpusztulnak, de ez sajnos semmit nem 
igazol. Ilyen daganatellenes hatást a pálinkától a forró vízen át az 50 kilós 

kalapácsig sok mindenről ki lehet mutatni, de ettől még normális emberek 
nem próbálnak ilyen módon gyógyulni. 

http://www.ripost.hu/
http://archive.is/XfOlr
http://archive.is/XfOlr
http://kodpiszkalo.blog.hu/2012/01/24/citrom_versus_kemoterapia
http://kodpiszkalo.blog.hu/2012/04/12/gyogyitja-e_a_rakot_a_szodabikarbona
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Néhol mintha felcsillanna a józan ész az írásban: 

A citrom számos pozitív hatása mellett mindazonáltal számolni kell a 
savanyú ízzel is, hiszen ez a mediterrán gyümölcs rendkívül gazdag 
savakban. Ezt a zavaró körülményt csökkentheted, ha szódabikarbónával 
együttfogyasztod el a napi citrommennyiségedet. 

OK, tehát legalább azt nem tagadja le, hogy savanyú, és azt sem, hogy van 
benne sav (de akkor hogyan lúgosít???). Sőt, még azt is jól írja, hogy a 
savasság csökkenthető szóda-bikarbónával. Mi történik ilyenkor? Ez sem 
egyetemi tananyag.... A sav és a lúg sóképződés közben reagál, ennek során 

a pH a két "reagens" pH-ja közötti értékre áll be (semlegesítik egymást). 

C3H4OH(COOH)3 + 3NaHCO3 → Na3C3H4OH(COO)3 + 3CO2↑ + 
3H2O  

Ez a reakció vizes közegben megy végbe (a citromsav és a szódabikarbóna 

is szilárd anyagok), eredményeként nátrum-citrát só, szén-dioxid és víz 
keletkezik. Ez egy ún endoterm reakció, ami azt jelenti, hogy a 
reakcióelegy hőmérséklete csökken. Mi történik, ha követjük a ripost 

tanácsait? 

keverj össze 2 dl citromlevet egy teáskanál szódabikarbónával egy 
pohárban és kész! Ebből az oldatból minden reggel éhgyomorra igyál meg 
egy pohárral. 

A szobahőmérsékletű citromlé lehűl, közben pedig lejátszódik a fenti 
reakció, amely során gáz (szén-dioxid) képződik. Ha a löttyöt gyorsan 
megisszuk (azaz ha nem várjuk meg, amíg abbamarad a pezsgés), akkor a 
kémiai reakció eredménye egy böfögésben materializálódik. A reakciót 

"laboratóriumi körülmények között" otthon is kipróbálhatjuk, de ha nincs 
hozzá anyag/idő/kedv, itt is megnézhető: 

 

 

És hogy valóban fokozza-e egymás hatásait a citromlé és a szóda-
bikarbóna?  

Nemcsak a bántó savasságot csökkented ezzel, hanem újabb lépést is teszel 
az egészség visszanyerése felé. A szódabikarbóna ugyanis minden 

körülmények között lúgosítja a szervezetet és támogatja a fiatalító 
folyamatokat. 

Hát nem. Ha a szervezet működését egy alkalmatlan beavatkozással 
próbáljuk korrigálni, egy másik alkalmatlan beavatkozás nem teszi 

hatásosabbá a "kezelést". A  fogfájás kezelésére alkalmazott koki 
hatékonysága sem fokozható egy farbarúgással... 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Endoterm_reakci%C3%B3
https://youtu.be/E2cXFHyXCwU
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Egész nap szopogatták a radioaktív festéket, 

aztán meghaltak 

STÖCKERT GÁBOR 2016.10.03. index.hu 

Radium Girls – úgy hangzik, mint egy női popzenekar, de az igazság ennél 

szomorúbb és sokkal szörnyűbb. A sajtóban közölt cikkekben a Girls azért 
került a nevükbe, mert fiatalok voltak. A Radium pedig azért, mert sugárzó 
rádiummal dolgoztak, és mindannyian emiatt lelték korai halálukat. 

 

A XX. század első felében forgalmazott radioaktív egészségügyi 
termékekről és kozmetikumokról korábban már írtunk. Ezek azért 

létezhettek, mert a sugárzó elemek felfedezése után az emberiség évekig 
nem volt teljesen t isztában azzal, hogy milyen veszélyesek lehetnek a 
felhasználásukkal készült anyagok – vagy legalábbis kevesen.  A 
Rádiumlányok története azért is szív- és gyomorszorító, mert miközben nap 

mint nap ki voltak téve egy gyilkos szernek, feletteseik közül sokan 
pontosan tudták, hogy a lányok az életüket kockáztatják. 

 

A rádium annyira sugárzik, hogy világít a sötétben, és más anyagokat is 

világításra késztet – ezt a tulajdonságát használta ki több vállalkozó is az 
1920-as években. Kisebb használati tárgyakat gyártottak, amiket rádiumos 
festés borított, és ezért a sötétben is lehetett látni őket; leggyakrabban órák 
számlapjait kezelték így, hogy sötétben is meg lehessen nézni, mennyi az 

idő. A két legnagyobb gyártó a Radium Dial Company és az United States 
Radium Corporation volt. Az előbbi Luna néven fejlesztett rádium - és 
foszfortartalmú festéket, és az illinois-i Ottawában rendezett be gyárat, ahol 
munkások festettek óraszámlapokat. Az U. S. Radium Corporation 

is kidolgozott egy saját, rádium- és cink-szulfid-tartalmú festéket Undark 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Ftil%2F2015%2F12%2F08%2Fa_sugarzo_egeszseg_es_boldogsag_titka%2F
http://www.messynessychic.com/2015/07/02/the-radium-girls-and-the-generation-that-brushed-its-teeth-with-radioactive-toothepaste/
http://www.messynessychic.com/2015/07/02/the-radium-girls-and-the-generation-that-brushed-its-teeth-with-radioactive-toothepaste/
http://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/The-312/September-2011/The-Radium-Girls-of-Ottawa-Illinois/
http://thedollop.libsyn.com/99-the-radium-girls
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néven, de nagypályásabb volt, mint riválisa: a rádiumkitermelés bizniszébe 

is beszállt , és szerződése volt a hadsereggel – így nagy tételben kapott 
rendelést világító órákra, amiknek számlapjait a New Jersey-i Orange-ban 
található gyárában festették. 

Mivel a számlapfestés könnyű, de pepecs munka volt, a korszellemnek 

megfelelően nőket alkalmaztak erre a feladatra, többnyire fiatal lányokat. 
Teveszőr ecsettel vitték fel a radioaktív festéket a számlapra, de az ecset 
hamar kócos lett, ezért főnökeik arra bátorították a lányokat, hogy vegyék 
szájukba az ecsetet, görgessék a nyelvükön és ajkukkal kicsit szívják össze, 

hogy hegyes maradjon a vége. 

A gyártás vezetői azt mondták a lányoknak, a világító festék az egészségre 
teljesen ártalmatlan, és az sem baj, ha esetleg kicsit  lenyelnek belőle. 
(„Legfeljebb kicsit  kipirul az arcocskátok” – fogalmazott egyikük az egyik 

lány visszaemlékezése szerint.) A munkásnőknek tetszett a világító festék, 
ezért néha műszakon kívül kicsit még játszottak vele: befestették egymás 
száját, körmét, arcát. Azok a tudósok és mérnökök viszont, akik ismerték 

már ekkor a rádium tulajdonságait, csak kesztyűben vagy fogóval, 
ólomlemezek védelmében dolgoztak az anyaggal. Így történt ez a U. S. 
Radium Corporationnél is, tehát a vezetők tudatában voltak annak, hogy a 
rádium káros az egészségre – mégis elhallgatták a lányok elől. 

Peg Looney a Radium Dial Company 1922-es megnyitása óta a cégnél 
dolgozott, és ő volt az egyik első Rádiumlány, aki munkája áldozata lett. 
Miután egyik fogát ki kellett  húzni, sosem gyógyult be a helye, és 
hamarosan a lány mozgása is egyre nehezebb lett, egy idő után már járni 

sem tudott. 1929-ben halt meg, 24 évesen, miután hat évig festette a 
számlapokat.  Akkor már bevett gyakorlat volt, hogy a rádiumos festékkel 
dolgozókat munkaadóik rendszeres orvosi vizsgálatokra rendelték. Így 
tudhatták, hogy a rádium kezd felhalmozódni a munkások szervezetében, 

beépül a csontjaikba és változatos, súlyos betegségeket okoz: 
vérszegénységet, csontvelősorvadást, az állkapocs elhalását (a tünet neve 
azóta is „radium jaw”, azaz rádiumállkapocs), és persze rákot. A 
vizsgálatok része volt a röntgen is, és a röntgensugárzás valószínűleg csak 

rontott a nők állapotán. A vizsgálatok eredményét a vállalatok általában 

eltitkolták a nők elől, illetve a cégekkel összejátszó orvosok sokszor más 
betegséget jelöltek meg a tünetek okaként – gyakran szifiliszt, amivel meg 
is szégyenítették szerencsétlen nőket. 

 

A médiát először 1928-ban borzolta fel komolyabban a jelenség: a U. S. 

Radium Corporation orange-i gyárának öt munkásnője beperelte a 
vállalatot. Ez akkoriban nagyon szokatlan – mondhatni, egyedülálló – tett 
volt, de Quinta McDonaldnak, Katherine Schaubnak, Grace Fryernek, 
Albina Larice-nek és Edna Hussmannek nem volt már vesztenivalója: 

mindannyian a rádiumos festék okozta súlyos betegségekben szenvedtek. 

http://www.emigennis.com/radium-girls/
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Ugyanebben az évben halt meg dr. Sabin Arnold von Sochocky, az U. S. 

Radium Corporation egyik alapítója és az Undark kifejlesztője, csontvelő-
elégtelenség okozta betegség következtében. 

A cég vezetősége az öt nő perében a halogatást választotta; arra játszottak, 
hogy a nők meghalnak, mielőtt a per véget érhet. A közvélemény 

nyomására azonban ez nem így történt: az öt nő tanúskodott annak ellenére, 
hogy minden mozdulat fájt nekik, és olyan gyengék voltak, hogy többen a 
kezüket nem bírták felemelni az eskütételnél. 1928 végén a felek 
megegyeztek: a nők fejenként 10 ezer dollár kártérítést és évi 600 dollár 

nyugdíjat kaptak (ez mai értéken nagyjából 138 ezer és 8300 dollárnak, 
vagyis 38 millió, illetve 2,2 millió forintnak felel meg) és költségtérítést 
minden orvosi ellátásra. Pár éven belül mind az öten meghaltak.  

A U. S. Radium Corporation körüli felhajtásra a Radium Dial Company 

gyorsan reagált egy közleménnyel biztosítva dolgozóit, hogy az ő festékük 
ártalmatlan, mert csak „tiszta rádiumot” használtak az előállításakor, így 
nem kell félni az „úgynevezett rádiummérgezéstől”. Ezt legalább 14 

alkalmazott (vagy korábbi alkalmazott) nem hitte el, és ők is pert 
fontolgattak. Az előkészületek 1934-ben kezdődtek meg, de nehezen haladt 
a dolog, részben az igazságszolgáltatás lassú működése miatt, részben azért, 
mert a beteg nők nehezen találtak megfelelő jogi védelmet. A sajtón 

mindenesetre nem múlt a dolog; a lapok  nagy figyelemmel követték az 
ügyet , a perre készülő nőket úgy nevezve, hogy az élőhalottak társasága. A 
meghallgatások végül csak 1938 elején kezdődtek meg, és csak Catherine 
Donohue ügyében – de nem voltak már sokkal többen, addigra a 14-ből 

kilenc nő meghalt. 

Donohue még 1931-ben szembesült azzal, hogy súlyos beteg, miután 
mozgásszervi panaszai egyre rosszabbodtak. A vállalat nemsokára megvált 
tőle, és megkezdődött a nő lassú, fájdalmas haldoklása. Több fogát is 

elvesztette, sorvadó állkapcsa több darabkája is kifordult a szájából. A 
perben ezeket a bizonyítékként is bemutatták, de több más drámai pillanat 
is volt a tárgyaláson. Például amikor Donohue elmondta, hogy annyi 
rádium van a testében, hogy a sötétben halványan dereng.  

Vagy amikor egy korábbi alkalmazott, Charlotte Purcell tanúskodott, aki 

csupán másfél évig dolgozott a cégnek, de ez elég volt ahhoz, hogy egy 
karját teljesen amputálni kelljen. Vagy amikor egy orvosnak eskü alatt  
kellett  közölnie, hogy Donohue halálos beteg. Vagy amikor a nő állapota 
olyan rosszra fordult, hogy folyton összeesett, ezért külön engedéllyel a 

lakásán, a halálos ágya mellett folytatódott a meghallgatása. 

 

A bíróság végül 4755 dollár kártérítést és évi 277 dollár nyugdíjat állapított 

meg. Az ítéletet 1938. június 6-án hagyták jóvá. Catherine Donohue másfél 

http://www.lgrossman.com/pics/radium/
http://www.lgrossman.com/pics/radium/
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hónappal később halt meg, 35 éves volt. Az eredeti 14 nőből mást nem 

kompenzált a cég, de egy újabb perben nyolc másik nőnek 1939 
októberében ítéltek kártérítést. Azt viszont nem lehet pontosan 
megállapítani, hogy mennyi Rádiumlány betegedett vagy halt meg. A 
becslések szerint a Radium Dial Company nagyjából ezer, az U. S. Radium 

Corporation négyezer nőt foglalkoztatott fennállása során. Közülük 
valószínűleg több százan szenvedtek életük során sugárbetegségtől, és az 
anyák állapota sok esetben a gyerekeikre is hatással volt: Donohue fia 
például még gyerekkorában leukémiában halt meg, lánya pedig fejlődési 

problémákkal küszködött. 

Rádiumtartalmú festéket még az 1960-as évekig használtak, de a munkások 
egy, a Rádiumlányok pere után született 1933 -as szabályozásnak 
köszönhetően már védőruházatot kaptak. 

A rádium felezési ideje 1600 év. A Rádiumlányok maradványai ma is 
erősen radioaktívak, talán még most is derengenek a koporsóikban.  

A kurkuma egészséges lehet, de csak 

ennivalóban 

O RIGO 2016.09.21.  

A kurkuma nagyon divatos szer napjainkban. A legkülönfélébb 

bajokra kínálják táplálékkiegészítőkben, kapszulákban és 
természetesen ételek fűszerezésére. A BBC egyik műsora most 
utánajárt, mennyi igaz a reklámokból. Meglepő eredményre jutottak. 

Több ezer tudományos cikket publikáltak már a kurkuma, illetve fő 

hatóanyagának, a kurkiminnak a laboratóriumi vizsgálatáról. Ezek közül 
néhány ígéretes egészségügyi eredményekről számolt be. A kísérleteket 
azonban főként egereken végezték és irreálisan nagy adagokkal. A való  
világban, emberekkel eddig igen kevés vizsgálatot folytattak. 

Háromféle beviteli mód 

A BBC Bízz bennem, orvos vagyok (Trust Me, I'm A Doctor) műsora 
vezető szakemberek segítségével 100 önkéntest toborzott egy új kísérlethez. 
A résztvevők közül csak néhány fogyasztott rendszeresen kurkumát. 

A vizsgálatban három csoportra osztották az önkénteseket. 

Az egyik csoport résztvevőinek naponta egy teáskanálnyi kurkumát kellett 
elfogyasztaniuk, ideális esetben a táplálékukba keverve. A másik csoport 
tagjait  ugyanennyi kurkumát tartalmazó táplálékkiegészítő elfogyasztására 
kérték, a harmadik csoportnak pedig kurkumát nem tartalmazó placebót 

adtak. 

A teáskanálnyi kurkumát fogyasztók találékonyak volt ak a fűszer 
beszedésében: a bevitel módja a meleg tejjel keveréstől a joghurttal való 
fogyasztáson át sokféle volt. Sokan még így is utálták az ízét.  

 

Kurkuma cserje és őrölve Forrás: Thinkstock 

DNS-metilációs vizsgálat 

http://www.bbc.com/news/magazine-37408293
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A kurkumafogyasztás hatékonyságát egy új teszttel vizsgálták meg, 

amelyet Martin Widschwendter és csoportja fejlesztett ki a londoni 
University College-ban. 

Widschwendter professzor a rák kialakulásával foglalkozik. Ő és csoportja 
felfedezett egy változást a DNS-ben, amely a sejtekben játszódik le, mielőtt 

rákosak lennének.Ez a változás a gének „csomagolásában", azaz a DNS 
metilációjában következik be.Ez némiképp hasonlít egy olyan fényerő-
szabályozós kapcsoló működéséhez, amely fel- vagy lekapcsolja a gén 
aktivitását. 

Az igazán izgalmas dolog az, hogy ha időben észlelik ezt a változást, akkor 
potenciálisan visszafordítható. Ez magyarázza például azt, hogy a tüdőrák 
kockázata jelentősen csökken, ha valaki abbahagyja a dohányzást. 

 

Forrás: AFP  

Csak az élelemmel keverve hatékony 

Így tehát a műsor készítői felkérték Widschwendter professzort, hogy 

vizsgálja meg az önkéntesek vérsejtjeiben található DNS metilációs 
mintázatát a kísérlet kezdetekor és befejezésekor. Arra voltak kíváncsiak, 
hogy a kísérlet feltár-e valamilyen változást a rák és más betegségek, 
például allergiák kialakulásának kockázatában. Ilyen vizsgálatot korábban 

még sose végeztek. 

A placebót szedő csoportban nem találtunk semmilyen változást"– mondta 
a professzor, ami nem okozott meglepetést. 

Érdekesebb volt, hogy a kiegészítőt szedő csoportban sem tudtak kimutatni 

semmilyen különbséget. Ez némiképp meglepő és csalódást keltő volt.  

A legizgalmasabb viszont a harmadik csoport eredménye volt.  

„Abban a csoportban, amely az ennivalóba keverve szedte a kurkumaport, 
jelentős változásokat vettünk észre" – mondta Widschwendter. „Találtunk 

egy gént, amely különösen nagy eltérést mutatott. És ami érdekes, az az, 
hogy erről a génről már tudtuk, hogy szerepet játszik három specifikus 
betegség kialakulásában: depresszió, asztma és ekcéma, valamint rák. Ez 

valóban meghökkentő felfedezés." 

 

Forrás: Shutterstock 
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További kísérletek kellenek 

Arra, hogy miért csak az utolsó csoportban volt hatásos a kurkuma, a 
kísérletben résztvevő egyik orvos azt a magyarázatot adta, hogy 
valószínűleg a zsír hozzáadása vagy a melegítés segít az aktív hatóanyagok 
oldhatóbbá tételében, és így a jobb felszívódásában. 

Mivel a csoport tagjai a legkülönfélébb élelmiszerekkel vitték be a 
kurkumát, és mindegyiküknél megfigyelhető volt a génváltozás, ezért nagy 
valószínűséggel kizárható, hogy nem a kurkuma volt hatásos, hanem 
valamelyik „bevivő" élelmiszer. 

Természetesen a most kapott eredmények megerősítéséhez még sok 
további kísérlet szükséges. De úgy tűnik, hogy a kurkuma jótékony hatása 
mégsem teljesen légből kapott. 

Magyarok kapták a fizikai IgNobelt 

KOLBERT ANDRÁS   STÖCKERT GÁBOR 2016.09.23. 
index.hu 

Magyar idő szerint péntek hajnalban újra kiosztották a Harvardon a Nobel-

díj paródiájaként ismert IgNobel-díjat. A 26. alkalommal megrendezett 
díjkiosztón magyar kutatókat is díjaztak. 

Az elismerést a Harvard tudományos humorlapja, az Annals of Improbable 
Research szerkesztői alapították, és idén is a Nobel-díj bejelentéseit 

megelőző második hét csütörtökén adták át, a ceremónia magyar idő szerint 
péntek hajnali fél kettőkor kezdődött. 

A díj első éveiben a szervezők olyan eredményeket jutalmaztak, amiket 

„nem lehet vagy nem kellene reprodukálni”, de később finomítottak ezen a 
megfogalmazáson. Az elmúlt években már olyan felfedezések kaphattak 
IgNobelt, amelyek „az embert először megnevettetik, majd 

elgondolkodtatják”. A díj mellé komoly pénzjutalom, 10 billió zimbabwei 

dollár, vagyis úgy hetven forint is jár. 

 

Gary Dryfoos a 26. alkalommal megrendezett IgNobel-díjátó ceremóniáján
 Fotó: Brian Snyder 

Magyarok a díjazottak között 

Korábban is voltak már magyar nyertesek, és idén sem maradtunk elismerés 
nélkül. Két díjazott kutatásnak vannak magyar szerzői. Az egyikben a fehér 
színű lovak előnyeit vizsgálta Horváth Gábor, Blahó Miklós, Kriska 
György, Hegedüs Ramón, Gerics Balázs, Farkas Róbert és Susanne 

Åkesson az ELTE Fizikai Intézetében dolgozó Horváth vezetésével: a 
tanulmány eredményei szerint a fehér lovakat kevésbé zargatják a böglyök. 

A másik, szintén fizika-kategóriában díjazott tanulmányban azt vizsgálta a 
Horváth Gábor, Malik Péter, Kriska György és Hansruedi Wildermuth 

összeállítású csapat, hogy miért vonzódnak a szitakötők a fekete 
sírkövekhez a temetőkben. (Horváth és Hegedüs kutatásairól korábban az 
Indexen is írtunk; a vikingek navigációját és az ősrákok látását is kutatták.) 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.improbable.com%2Fig%2Fwinners%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fplrz070221%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2009%2F04%2F18%2Ftobb_szazmillio_eves_a_bifokalis_szem%2F
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A cikk megjelenése után elértük Horváth Gábort, aki elmondta, hogy örül 

a díjnak és reklámként fogja fel, abban pedig teljesen egyetért, hogy a két 
kutatás elgondolkodtató (még ha először esetleg nevet is rajtuk valaki). A 
szitakötős kutatás a kiskunhalasi temetőben indult, ahol Horváth 
megfigyelte, hogy rengeteg a szitakötő, pedig nincs is tó a közvetlen 

közelben. A fizikus meg akarta érteni ezt a viselkedést, és korábbi kutatások 
alapján már sejtette, hogy a rovarok a poláros fényre mennek, mert a fekete 
sírkő vízszintesen poláros fényt ver vissza. Ezt kollégái segítségével 
mérésekkel sikerült is igazolnia nemcsak sírkőre, hanem mindenre, ami 

csillogó és fekete, legyen az autó, aszfalt vagy napelem. "Ez most már 
általánosítható, és egy fontos fogalom is született  a kutatásból, a 
polárosfény-szennyezés" – mondja Horváth. "A vízszintesen poláros fény 
ugyanis környezetszennyező: a petézőhelyet kereső szitakötők 

gyakorlatilag víznek hiszik ezeket a csillogó felületeket. Vagyis a felületek 
odavonzzák a vizet kereső rovarokat, azok le is petéznek, az utódok viszont 
elpusztulnak, és ez károkat okoz a populációnak." 

A böglyökkel kapcsolatos kutatás kiindulópontja is a kiskunhalasi temető 
volt, ahol Horváth azt is megfigyelte, hogy a szomszédos lovasfarmról sok 
bögöly is átrepül a sírkövekre. Ezeket a rovarokat vizsgálva egy gyakorlati 
alkalmazás is született: a poláros fény alapján működő bögölycsapda, 

aminek kifejlesztésére EU-pályázat révén egymillió eurót is kaptak. 
"A bögöly betegségeket terjeszt, ezért a bögölycsapdáknak nagy ipara van. 
A mi három évig fejlesztett csapdáink a bögöly tájékozódását használják ki, 
és nagyon jól működnek, már csak gyártóra várnak" – mondja a fizikus. 

Ennek a kutatásnak egy oldalága volt az idézett eredmény, miszerint a 
böglyök a fehér lovakat kevésbé támadják. Horváthék ragadós anyaggal 
bekent lómaketteket tettek ki a terepre több színben, illetve csíkosat is, hogy 
a zebrákkal kapcsolatosan is kapjanak információt. Nagy meglepetésre azt 

tapasztalták, hogy a csíkos makattre még kevesebb bögöly szállt, mint a 
fehérre, ami újabb érdekes adalék ahhoz, hogy mi lehet az oka a zebrák 
csíkosságának. A Nature-ben is méltatott kutatás David Attenborough 
figyelmét is felkeltette, és bevette a zebrákról szóló dokumentumfilmjébe, 

elkérve a lómaketteket. 

 

A díjkiosztó közönsége papírrepülőket eregetett a ceremónia közben

 Fotó: Brian Snyder 

Magyarok korábban is kaptak IgNobelt, 2008-ban például Tóth Ágota, a 
Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai Tanszékének docense. Tóth 
japán kollégáival azt  kutatta, hogy a nyálkagombák milyen útkereső 

módszerrel próbálnak eljutni egyik helyről a másikra, illetve kijutni 
egyszerű labirintusokból. 2005-ben Gál József fizikus is részesült  az 
elismerésben, amiért a Brémai Egyetemen kutató kollégáival leírta, hogy a 
pingvinek milyen nagy nyomással lövik ki székletüket. A legelső béke-

IgNobelt pedig 1991-ben (még az eredeti mottó szellemében) Teller Ede 
nyerte, általában az egész életművéért. 

Gál József egyébként Horváth Gábor tanítványa, ezért Horváth a 
pingvinszékletes kutatás utóéletét is meg tudta osztani velünk. "Lehet, hogy 

viccesnek hangzik az a kutatás, de Science-recenzió is született belőle, és 
utána Gálékat több állatkert is megkereste, hogy segítsenek kiszámolni, 
milyen messzire kell telepíteni a korlátokat bizonyos madarak esetében, 

hogy a székletük ne juthasson el a látogatókig." 

Vakarni tükörből 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Figno081003%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fgaljozsef%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2Fmtin051007%2F
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Az orvosi kategória győztese olyan kutatás lett, amiben azt bizonyították a 

tudósok, hogy ha valakinek viszket valamije a teste bal oldalán, a viszketés 
csökkenthető azzal, ha a tükörbe nézve a jobb oldalunkat vakarjuk ugyanott. 
A pszichológiai díjat egy belga, holland, német, kanadai és amerikai 
kutatókból álló csoport kapta, ők egy vizsgálat során több ezer hazudozót 

kérdeztek meg arról, milyen gyakran szoktak hazudni, és különböző 
szempontok alapján eldöntötték, hogy hisznek-e nekik vagy sem. 

A biológiai kategória győztese az a Charles Foster nevű férfi lett, aki ideje 
nagy részét azzal töltötte, hogy a vadonban élt, de nem emberként, hanem 

néha hód, máskor vidra, szarvas, róka vagy madár formájában. A kategória 
másik győztese Thomas Thwaites, aki különböző műlábakat magára 
aggatva kecske módjára mozgott, és az állatokkal együtt rótta a környék 
dombságait. 

 

Eric Maskin mutatja be a 2016-os IgNobel-díj biológia kategória egyik 
győztesének, Thomas Thwaites munkáját Fotó: Brian Snyder 

A papírformának megfelelően nyerték az érzékelés kategóriában kiosztott 

díjat azok a japán kutatók, akik egész komoly erőforrásokat felhasználva 
azt kutatták, hogy vajon másképp néznek-e ki a dolgok, ha lehajolva, a 
lábunk között átnézve látjuk őket. Az irodalmi IgNobelt egy kifejezetten 
érdekesnek tűnő, háromrészes önéletrajzi könyv vitte el: Fredrik Sjöberg 

svéd író az elpusztult, illetve még el nem pusztult legyek gyűjtésének 
szépségeiről írt  több köteten át. 

A közgazdasági kategória díjazottjai brit  és új-zélandi szakemberek lettek, 
akik arról értekeztek hosszasan, hogy milyen személyiségjegyei vannak a 

kavicsoknak, és azoknak milyen kereskedelmi és marketing-hatásai 
lehetnek. Ez a cikk természetesen szintén komoly kutatók tollából született, 
pontosan az üzleti folyamatok alapvető módszereinek visszásságára 
próbáltak rámutatni a szerzők. 

 

Atsugi Higashiyama japán kutató a díjátadón Fotó: Brian Snyder 

Fricska a világnak 
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Ahogy korábban mindig, úgy idén is akadtak olyan díjazottak, akik 

igazából nem kutatók, de mégis komolyan körberöhöghető, vagy 
elgondolkoztatóan nevetséges szintű eredményt értek el a tudomány 
világában. A kémiai IgNobelt például a Volkswagen kapta, az indoklás 
szerint azért, mert 

megoldották az autók környezetszennyezését azzal, hogy 
elektromechanikusan csökkentették a károsanyag-kibocsátást, ha valaki 
tesztelni akarta a motorjaikat. 

A békedíjat kanadai és amerikai kutatóknak ítélték oda, és a díjazott mű 

elolvasását mindenkinek ajánljuk. A Judgment and Decision Making című 
szaklap 2014 novemberében megjelent számában leközölt írás címe: 
Álintellektuális hülyeség recepciója és észlelése, és mi is írtunk róla 
korábban részletesen. 

Mi van a szádban? Fájdalomcsillapító! 

HEGYESHALMI RICHÁRD 2016.09.24. index.hu 

Vajon mi lenne, ha odamenne a sarki rendőrhöz, és azt mondaná neki, hogy 

tele van a szája egy hihetetlenül potens, nem tesztelt vegyszerrel, ami 
sokkal erősebb a morfiumnál? A rendőr valószínűleg arra gyanakodna, 
hogy heroint szopogat, és a gumibotos ütlegelés és a járőrkocsiba zsuppolás 
közben elszavalná a Btk. 178. paragrafusát. Pedig nem kell ehhez drog, 

csak egy patkánykísérlet, egy logikai ugrás és egy vegyianyagteszt: ennyi 
kellett  hozzá, hogy felfedezzék az opiofrint, ami egy, a morfiumnál hatszor 
erősebb fájdalomcsillapító szer. 

A kétezres évek elején a tudósok rájöttek, hogy a patkányok nyálában 
szialorfin, egy igen erős fájdalomcsillapító található. A forgalomba kerülő 
gyógyszerek nagy részét nem véletlenül tesztelik patkányokon és egereken: 
az anyagcseréjük igen sokban hasonlít  az emberéhez. A kutatók 

gyanakodni kezdtek, hogy az emberi nyálban is előfordulhat hasonlóan 
potens fájdalomcsillapító. Így fedezték föl az opiorfint. 

 

Fotó: Shutterstock 

Az opiorfin igen hatékony és nagyon egyszerű fájdalomcsillapító szer. 
Megakadályozza az enkefalin nevű vegyületek lebomlását a szervezetben, 
amik a szervezet opioid receptorait stimulálják; ez utóbbiak a fájdalom 
továbbításáért felelős jeleket blokkolják. Azt még a kutatók sem tudják, 

hogy miért van a nyálban egy ennyire potens hatóanyag. 

http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F12%2F03%2Ftudomanyos_breking_az_ezoterikus_eletbolcsessegeket_bekajalok_hulyek%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_tudomany_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Ftudomany%2F2015%2F12%2F03%2Ftudomanyos_breking_az_ezoterikus_eletbolcsessegeket_bekajalok_hulyek%2F
http://io9.gizmodo.com/you-have-a-painkiller-six-time-stronger-than-morphine-i-1601853735
http://io9.gizmodo.com/you-have-a-painkiller-six-time-stronger-than-morphine-i-1601853735
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A szer hatékonyságát patkányokon tesztelték. A kutatók kisebb-nagyobb 

fájdalmat okoztak az állatnak: a repertoár az egyszerű farokrángatástól a 
hegyes tűkkel borított járófelületen futtatásig terjedt. Megállapították, hogy 
a patkányoknak hatszor annyi morfiumot kellett beadniuk, mint opiorfint, 
hogy fájdalommentesen végig tudjanak szaladni a tűkön. 

A fenti tulajdonságai miatt az opiorfin ígéretes fájdalomcsillapító-
alapanyagnak tűnik, de fontos, hogy tovább vizsgálják, mielőtt gyógyszert 
gyártanának belőle. Ha ugyanis az enkefalinokon kívül más vegyületeket is 
lebont a szervezetben, az komoly problémákat okozhat, ha valakinek 

nagyobb dózisban adagolják. 

Újabb lépés a kémiai elemek eredetének 

megértése felé 

A vörös óriásokban keletkezett oxigén igen ritka, 17-es izotópjának a 
korábban becsültnél jóval nagyobb mennyisége alakul át más izotóppá egy 
eddig kevéssé ismert atommag-reakcióban. Az eredmény átírhatja a kémiai 

elemek eredetének és a csillagok működésének eddig ismert modelljeit. A 
kísérletek a LUNA nemzetközi együttműködés keretében, az MTA Atomki 
kutatóinak részvételével zajlottak az olaszországi Gran Sasso Nemzeti 
Laboratóriumban. 

2016. SZEPTEMBER 27. 

A Földünkön is megtalálható oxigén 99,76%-ban a 16-os tömegszámú 
izotópból áll, a fennmaradó 0,24%-ot az oxigén 17-es és 18-as izotópjai 
teszik ki, melyek a dominánsan előforduló oxigénben található 8 neutron 

helyett 9, illetve 10 neutront tartalmaznak. E ritka izotópok előfordulási 
aránya értékes információkat hordoz származásukról, vizsgálatuk révén 
jobban megérthetjük a világegyetem és a kémiai elemek keletkezésének 
történetét. 

Kísérletek másfél kilométeres sziklaréteg védelmében 

Az izotóparányok azonban csak akkor hordoznak hasznos információt, ha 

tudjuk, hogy hol és milyen mechanizmusok révén keletkezhetnek. E 
folyamatok túlnyomó többségükben csillagok belsejében zajlanak, 
méghozzá gyakran meglepően alacsony energián – olyannyira, hogy a 
kozmikus háttérsugárzás zavaró hatása lehetetlenné tenné mérésüket. Ezt a 

problémát küszöbölik ki a LUNA (Laboratory  for Underground Nuclear 
Astrophysics) föld alatt  végzett kísérletei, ahol egy nagyjából másfél 
kilométer vastag sziklaréteg gondoskodik a tökéletes kozmikus 
sugárvédelemről. A világon ez az egyetlen olyan berendezés, ahol a föld 

alatti elhelyezkedés eredményeként a kozmikus háttérsugárzás olyan 
alacsony, hogy máshol nem vizsgálható folyamatok is kutathatóvá válnak. 

A LUNA gyorsító protonok vagy alfa-részecskék nyalábját állítja elő, és 
ütközteti egy megfelelően kiválasztott izotóp atommagjaival. Különleges 

detektálási technikát alkalmaznak az igen kis valószínűséggel lejátszódó 
magreakciók megfigyelésére. 

 

A Nap, valamint a Kepler űrtávcső által vizsgált legkisebb és legnagyobb 

vörös óriás (alul a felszíni hőmérsékletek kelvinben)Forrás: NASA 

http://mta.hu/tudomany_hirei/ujabb-lepes-a-kemiai-elemek-eredetenek-megertese-fele-106872
http://mta.hu/tudomany_hirei/ujabb-lepes-a-kemiai-elemek-eredetenek-megertese-fele-106872
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Kozmikus régmúltról mesél a vörös óriás 

A csillagokban lezajló atommagfizikai reakciók nemcsak új izotópokat 
hoznak létre, hanem a keletkezett izotópokat tovább is alakíthatják. Ezért 
az izotópokat létrehozó és azokat lebontó folyamatok egyaránt fontosak a 
kutatók számára. Egy ilyen, a vörös óriásokban az oxigén 17-es izotópját 

lebontó atommag-reakció jellemzőit sikerült laboratóriumi körülmények 
között nagy pontossággal meghatároznia a LUNA nemzetközi 
együttműködésnek. A cikk a Physical Review Letters legfrissebb 
számában jelent meg. 

Eredményük szerint a korábban keletkezett oxigén -17 az eddigi 
becsléseknél jóval nagyobb arányban alakul át más izotóppá a vörös 
óriások hőmérsékletén. A kísérleti eredmény hatását az asztrofizikai 
modellekre jelenleg még vizsgálják. „Ez az eredmény egy újabb mérföldkő 

a LUNA együttműködés tudományos munkásságában, a kémiai elemek 
eredetének megértésében” – nyilatkozta Paolo Prati, az együttműködés 
szóvivője. 

 

A kísérleti berendezésForrás: MTA Atomki 

Magyarok a LUNA együttműködésben 

A LUNA nemzetközi együttműködés jelenleg mintegy ötven fizikusból áll, 
akik olasz, magyar, német és skót intézetekből kerülnek ki (INFN, 
Olaszország; Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Németország; 
School of Physics and Astronomy of the University of Edinburgh, Egyesült 

Királyság). A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató 
Intézetének (Debrecen) fizikusai 2000 óta vesznek részt a kollaboráció 
munkájában. 

A címlapkép egy ismert vörös óriás, a Betelgeuse fantáziaképe. Forrás: 

ESO/L. Calçada 

Fülöp Zsolt, MTA Atommagkutató Intézet fulop.zsolt@atomki.mta.hu 

Álembrióból hoztak létre egészséges egereket 

MTI 2016.09.14. origo.hu 

Először hoztak létre egészséges egereket nem petesejtből brit, német és 
japán kutatók, felfedezésükkel egy 200 éves tétel kérdőjeleződik meg. 

Petesejtet megtermékenyítés nélkül fejlődésre lehet bírni, de az így 

létrejövő álembrió néhány nap múlva elhal, mivel életképtelen, nem 
indulnak el a kulcsfontosságú fejlődési folyamatok, amelyekhez a 
hímivarsejt általi megtermékenyítésre van szükség.  

A Bathi Egyetem biológiai és biokémiai tanszékének tudósai kifejlesztettek 

egy módszert, amellyel ilyen egér-álembriókba spermát fecskendeztek be, 
amivel lehetővé tették, hogy egészséges kisegerek szülessenek 24 
százalékos sikerrel. 

"Ez az első alkalom, hogy elértük az embriók teljes kifejlődését azáltal, 
hogy az álembriókba spermát fecskendeztünk. Eddig úgy tudtuk, hogy csak 
a petesejt képes a hímivarsejt átprogramozására, hogy lehetővé váljon az 
embrionális fejlődés" – hangoztatta Tony Perry molekuláris embriológus, a 

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.117.142502
mailto:fulop.zsolt@atomki.mta.hu
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Nature Communications folyóiratban kedden megjelent tanulmány egyik 

szerzője. 

200 éves dogmát kérdőjeleztek meg 

Munkánk megkérdőjelezi azt a dogmát – amely körülbelül 1827 óta él, 
akkor a korai embriológusok először figyeltek meg emlőspetesejteket, és 

50 évvel később megtermékenyítést –, amely szerint csak a hímivarsejt által 
megtermékenyített petesejt eredményezhet eleven szülést emlősöknél" – 
idézte Perryt a Phys.Org tudományos-ismeretterjesztő hírportál. 

A megszületett egerek teljesen egészségesek voltak, de a normális 

megtermékenyítéssel született  egerekkel összevetve DNS-ük eltérő 
epigenetikai jegyeket hordozott.  

Az epigenetikai jegyek olyan kémiai módosítások, amelyek 
ki/bekapcsolóként szolgálnak sok gén számára. Ez azt jelenti, hogy a 

különböző epigenetikai pályák ugyanahhoz a fejlődési állomáshoz 
vezethetnek el, ez korábban nem volt közismert.  

 

Forrás: Goodwill Pharma 

A felfedezés azt jelzi, hogy hosszú távon lehetővé válhat állatok, esetleg 

veszélyeztetett fajok tenyésztése nem petesejtek és ivarsejt felhasználásával, 
sőt az emberi meddőségi kezelésekben is.  
"Ez egy izgalmas kutatás, amely segít többet megtudni arról, hogyan 
kezdődik az emberi élet, és mi vezérli az embriók életképességét, azokat a 

mechanizmusokat, amelyek fontosak a termékenységben. A jövőben ez 
jelentőséggel bírhat abban, hogyan kezeljük a meddőséget, bár az még igen 
távol van" – hangoztatta Paul Colville-Nash, a kutatást támogató brit  
Medical Research Council tagja. 

Gigantikus égi ütközésből született a Hold 

TÁTRAI PÉTER 2016.09.14. origo.hu 

Két versengő elmélet van forgalomban a Hold keletkezésére: az egyik 

kisebb, a másik óriási erejű ütközéssel magyarázza a Hold anyagának 
kiszakadását az ősi Földből. A legmodernebb izotóp-mérések az 
utóbbit látszanak alátámasztani. 

Amerikai kutatók a valaha végzett legpontosabb izotópösszetétel-elemzés 

alapján azt állítják, hogy a Hold egy olyan óriási energiájú ütközés nyomán 
keletkezett, amely úgy zúzta szét az ősi Földet, mint kőtörő kalapács a 
dinnyét. 

Az ütközés hatására a becsapódó égitest is és a Föld köpenye is lényegében 

elpárolgott; a keletkező a sűrű gőz-olvadék elegy szétterjedve a mai 
Földénél 500-szor nagyobb térfogatot foglalt el. Ennek a szuperkritikus 
folyadéktulajdonsággal rendelkező atmoszférának a lehűlése során 

kondenzálódott a Hold anyaga – állítják a tudósok a Nature hasábjain. 

Az óriásbecsapódás-elméletet eredetileg az 1970-es évek közepén két 
asztrofizikus-csoport egymástól függetlenül vetette fel. Az elképzelés – a 
Föld és egy Mars-méretű égitest nagyenergiájú ütközése – jól illeszkedett a 

megfigyelésekhez: égi kísérőnk ilyenforma eredete indokolná, miért 
ennyire szokatlanul nagy a mi holdunk a Földhöz képest, és 

http://phys.org/news/2016-09-scientists-embryos-non-egg-cells.html


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 10. szám 

  

 

 

45. oldal 

megmagyarázná a Föld és a Hold tengely körüli forgási sebességeit is. Ezért 

az elmélet hamar általánosan elfogadottá vált az asztrofizikusok körében. 

 

Így nézhetett ki a fiatal Hold Forrás: NASA/ GSFC 

Váratlan eredmény 

Ám 2001-ben tudósok egy csoportja új eredményeket hozott 
nyilvánosságra, amelyekből az derült ki, hogy a földi és holdi kőzetekben 

egy sor elem izotópösszetétele lényegében azonos.Az Apollo-űrhajók által 
az 1970-es években a Földre szállított holdi kőzetminták alapos elemzése 
azt mutatta, hogy a Holdon az oxigén három stabil izotópja ugyanolyan 

eloszlást mutat, mint a földi anyagban. 

Ez nagyon váratlan eredmény volt, ugyanis az óriásbecsapódás számszerű 
szimulációi alapján arra lehetett számítani, hogy a Hold anyaga mintegy 
60-80 százalékban a becsapódó idegen égitestből, és nem a Földből 

származik. 

Ugyanakkor jól ismert, hogy a Naprendszer eltérő részein  kialakult 

égitestek eltérő izotópösszetétellel bírnak, olyannyira, hogy minden bolygó, 
sőt, minden meteorit anyaga azonosítható az eredetére egyedileg jellemző 
„izotóp-ujjlenyomat" alapján. Annak a valószínűsége, hogy az ős-Földbe 
becsapódó, a Naprendszer más tájairól idetévedt égitestnek véletlenségből 

épp a Földéhez hasonló volt az izotóp-mintázata, szinte a nullával egyenlő. 

 

A Hold túlsó oldala az Apollo-16 által készített felvételen (1972) Forrás: 
Wikimedia Commons 

Az óriásbecsapódás-elmélet tehát komoly léket kapott: hiába passzolt 

kitűnően a Föld-Hold rendszer számos fizikai és mechanikai sajátságához, 
az égitestek geokémiai hasonlóságát nem tudta magyarázni. A tudósok egy 
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ideig abban reménykedtek, hogy a pontosabb izotópösszetétel-mérések 

majd kihúzzák a teóriát a csávából, de minél jobbak lettek a mérések, annál 
biztosabbnak tűnt az eredmény.Az oxigén-izotópok legfrissebb és eddigi 
legpontosabb, 2016-ban publikált mérése szerint a földi és holdi anyag 
oxigénizotóp-összetétele megkülönböztethetetlen. 

Egymással versengő elméletek 

Így aztán elkerülhetetlenné vált az elmélet revíziója: a kutatók egyre-másra 
próbáltak olyan alternatív hipotézisekkel előállni, amelyek azt jósolták, 
hogy a Hold anyaga jórészt a proto-Földből és nem a becsapódó égitestből 

származik. Egy 2007-ben felvetett javaslat szerint az ütközés mérsékeltebb 
erejű volt, mint eredetileg feltételezték. E modellben a becsapódás utáni 
Föld és a becsapódó égitestből származó – majdan a Holdat alkotó – 
magmakorong körül szilikátgőzből álló atmoszféra alakulhatott ki, amely 

egy ideig még folyamatos anyagkicserélődést biztosított a Föld és a születő 
Hold között. 

A feltételezés szerint ez magyarázatot adhatna az izotópösszetétel 

hasonlóságára. Az elmélet kritikusai azonban úgy vélekedtek, hogy a 
gőzatmoszférán keresztül történő anyagkicserélődés túlontúl lassú, és ha ez 
a forgatókönyv valósult volna is meg, az anyag még azelőtt visszahullott 
volna a Földre, hogy alaposan összekeveredhetett volna a Hold-koronggal. 

 

Forrás: NASA 

Ezért 2015-ben született egy újabb javaslat, amely megőrzi a régi elmélet 
azon elemét, miszerint a becsapódás rendkívül nagy erejű volt, olyannyira, 

hogy mind a becsapódó égitestet, mind a Föld teljes köpenyanyagát gőz 
formájában az űrbe dobta. Ebben a gőz-olvadék atmoszférában 
megvalósulhatott az érkező és a befogadó anyag teljes keveredése, s mivel 

a Föld újjáalakuló köpenye és a Hold is ebből az elegyből jött létre, a két 
égitest kőzeteinek izotópösszetétel-azonossága e modellből automatikusan 
adódik. 

A köpenyatmoszféra szuperkritikus folyadékként viselkedhetett: e speciális 

halmazállapotban az anyag úgy áramlik át a szilárd testek résein, mint egy 
gáz, de úgy old más anyagokat, mint egy folyadék. 

Az új eredmények 
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Bár a 2015-ben újragondolt óriásbecsapódás-elmélet komoly előnyöket 

mondhatott magáének, a 2007-es, kisebb energiájú ütközést feltételező 
modellt  az idő szerint semmilyen kísérleti eredmény nem zárta ki, ezért 
mostanáig mindkét elmélet forgalomban maradt. Ebben hozott változást a 
Washingtoni Egyetemen dolgozó Kun Wang és a Harvard Egyetemen 

kutató Stein Jacobsen geokémikusok legfrissebb eredménye, amelyet a 
Nature folyóirat szeptemberi számában hoztak nyilvánosságra.  

Wang és Jacobsen a tavalyi év során kidolgoztak egy olyan eljárást, 
amellyel a Föld és a Hold kőzeteiben is fellelhető káliumizotópok 

összetételét minden eddiginél pontosabban, a korábbi módszereknél 10-
szer érzékenyebben meg tudják határozni. A káliumnak három stabil 
izotópja van, ám ezekből csak a 41-es és a 39-es tömegszámút tartalmazzák 
a kőzetek a méréshez elégséges mennyiségben. A kutatók több különböző 

Hold-misszió alkalmával gyűjtött összesen 7 holdkőzetben vizsgálták e 
káliumizotópok mennyiségét, s ezt vetették össze a Föld köpenyére nézve 
reprezentatív kőzetek megfelelő értékeivel. A mérések szer int a 

holdkőzetek 0.4 ezrelékkel dúsabbak a nehezebb, 41 -es tömegszámú 
káliumizotópban, mint a földiek. 

 

Forrás: AFP/NASA 

Wang elmondása szerint egyetlen mechanizmus lehetett képes ezt az 

eltolódást produkálni:ha a Hold keletkezése során a gőz-olvadék 
atmoszférából a nehezebb izotóp nagyobb arányban csapódott ki, mint a 
könnyebb.A számítások ugyanakkor azt mutatják, hogy ha ez az 
egyenlőtlen kicsapódás vákuumban zajlott volna, a nehezebb izotópnak 100 

ezrelékkel kellett volna feldúsulnia a Hold anyagában. Elméletükbe ezért 
azt a további feltételezést is beépítették, hogy a kondenzáció elég nagy, a 
földi tengerszinti atmoszférikus nyomás 10-szeresét (10 bar-t) is 
meghaladó nyomáson ment végbe. 

Ám a megfigyelt csekély mértékű dúsulás is elegendő bizonyíték ahhoz, 
hogy a mérleg nyelvét a köpenyatmoszféra-modell javára billentse, ugyanis 
– érvel Wang és Jacobsen – a szilikátatmoszféra-modell jóslata szerint a 
holdi kőzeteknek a földieknél kevesebb nehéz káliumot kellene 

tartalmazniuk. A precíz mérés ennek épp az ellenkezőjét igazolta, ezért a 
kutatók immár meggyőzőnek ítélik az óriásbecsapódás-elmélet fölényét. 

Nem-növekedés 

Táplálékaink jelentős része valójában már az előállítása, gyártása 
pillanatában is »veszélyes hulladéknak« minősül... 

Bogár László – 2016.09.29. magyarhirlap.hu  

Nemrégiben Budapest adott otthont a Nemzetközi Nem -növekedés 

Konferenciának, amely globális mozgalom, ahogyan ők fogalmaznak, az 
„ökológiai fenntarthatóságért és a társadalmi egyenjogúságért”. A 
mozgalommal kapcsolatban érdemes lenne először is azt a kézenfekvő 

kérdést feltenni, hogy az ENSZ által is támogatott, 1987 óta globális 
törekvésként értelmezhető „fenntartható fejlődés” stratégiája miért nem 
elegendő a „nem-növekedés” hívei számára, és miért gondolják azt, hogy 
már maga a növekedés is abszurdum. 

A fenntartható fejlődés eszmerendszere annak idején úgy definiálta céljait, 
hogy ez a megközelítési mód „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy 

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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csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 

szükségleteiket”. Ha tehát a fenntarthatóság és a nem-növekedés stratégiai 
koncepciójában meglévő azonosságok és különbségek lényegét kívánjuk 
megérteni, akkor ennek az öndefiníciós mondatnak a leglényegesebb 
fogalmán, annak jelentésén kellene elgondolkodnunk, és ez a szükséglet a 

lehető legbonyolultabb filozófiai kategóriák egyike. Ahhoz tudniillik, hogy 
egy személy vagy emberi közösség szükségletei meghatározhatók legyenek, 
arra van szükség, hogy előbb tisztázzuk az adott személy vagy közösség 
valóságos létminőségét. Hogy egy kicsit  érthetőbb legyen: ha körülnézünk 

mai világunkban, azt látjuk, hogy az emberiség számos olyan „szükségletét” 
tekinti teljesen nyilvánvalónak, amely nemcsak hogy nem építi, hanem 
egyenesen rombolja a szó legátfogóbb értelemben vett egészségét, a 
filozófiai értelemben vett létteljességét. Táplálékaink jelentős része 

valójában már gyártása pillanatában „veszélyes hulladéknak” minősül, ám 
óriási energiákkal, jelentős környezetpusztítással megtermeljük és jóízűen 
el is fogyasztjuk őket, többnyire óriási haszonhoz juttatva előállítóikat. 

Mint ahogy annak a méregdrága műanyagszemét-tömegnek a megvásárlása 
sem lenne létszükséglet, amelyet „játék” címszó alatt  árusítanak, és 
vásárolunk meg mi, fogyasztók, abban a végzetes illúzióban ringatva 
magunkat, hogy ezzel gyermekeink valóságos szükségletét elégítjük ki. 

Holott valójában szellemi és fizikai értelemben egyaránt pusztító, hamis 
szükségletről van szó. Mindez nyilván azért történhet meg, mert egy 
láthatatlan, diktatórikus hatalom építi fel, telepíti belénk azokat a tévesen 
legbelső önmagunkénak érzett szükségleteket, amelyek egy általa 

konstruált világrend negatív létminőségét szolgálják. A hagyományos 
szakralitás rendjében élő ember még rendelkezett azokkal az ősi tudásokkal, 
amelyek alapja az volt, hogy az őselemek (föld, víz, levegő) az élet alapvető 
anyagi-fizikai talapzatát jelentik, így a szülőanyának kijáró tisztelettel 

tekintett rájuk a régi korok embere. 

Pontosan tudta azonban azt is, hogy létének legmélyebb alapja lelki, 
erkölcsi, szellemi természetű, és az ebből felépülő létszükséglete 
elsősorban az egyetemes szeretet átélése. Így az ehhez illeszkedő 

türelemmel, szelídséggel és alázattal próbálta megérteni a számára külső 

természetet, és valóságos szükségleteinek anyagi részét igyekezett úgy 
kielégíteni, hogy azzal ne sebezze fel annak végtelen szövetét, vagy ha ez 
mégis kikerülhetetlen, akkor minden erejével igyekezzen minél gyorsabban 
begyógyítani ezeket a létsebeket. A nyugatias modernitás világa azonban 

brutálisan megváltoztatta ennek a berendezkedésnek a létminőségét, és az 
emberi létezés legfőbb „célfüggvényévé” a profitot tette, ami a világ 
önfelszámolásának alapprogramja. 

Ebben a rendszerben tehát hiába tudjuk, hogy a mai szintnél évente „csak” 

egy százalékkal több anyag felhasználása nagyjából háromezer év alatt az 
egész naprendszer, nagyjából ötezer év alatt az egész galaxis, és nagyjából 
t ízezer év alatt  pedig az egész ma ismert világegyetem teljes 
anyagmennyiségét igényelné a földlakók számára. Hiába tudjuk, mert 

ennek a képtelen helyzetnek a legmélyebb okai ma is feltárhatatlanok. 

A mostani konferencia rendezvényei, noha bővelkedtek szellemi 
élményekben, nem jutottak túl azon a jámbor feltételezésen, hogy az 

önpusztító, létfelélő növekedés mindössze a tudás hiányából ered, de 
számos jel utal arra, hogy ez sajnos nem így van. Nem az emberi 
„tudatlanság” ugyanis az ok, hanem a mértéktelenség, amelynek még 
mélyebb kiváltója az az atavisztikus szorongás, hogy „mi lesz velem 

holnap?”, s így „zsigeri indulattal kell még ma magamévá tennem mindent, 
ami van”. A szorongás legmélyebb oka pedig a hit szétfoszlása, a 
szakralitással való szembefordulás. A magát újjászületésnek nevező 
reneszánsz, mint a halál kultúrája, és a magát felvilágosodásnak nevező 

tudatos elsötétítés előfeltételeit létrehozó „főkonstruktőr” vagy inkább 
„fődestruktőr” az ismeretlen főszereplője az ember(iség) tragédiájának.  

A nem-növekedés hívei tehát helyesen sejtik, hogy a mennyiség helyett a 
minőséget kellene az emberi létezés célfüggvényévé tenni, de ehhez előbb 

nevén kellene nevezni ezt a bizonyos fődestruktőrt, és világossá tenni, hogy 
csak létrontó művének visszafordítása lehet a megmaradás egyetlen esélye. 
A konferencia előadásait és beszélgetéseit hallgatva erre kevés lehetőség 
adódik, mert a mai világmodell alapjait végül is itt sem kérdőjelezte meg 
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senki. Mint ahogy arra sem derült fény, hogy a nem-növekedés az adott 

világszerveződési modellen belül maradva inkább csak elmélyíti a modell 
válságát, mintsem hogy orvosolná azt. A növekedés csak egy tünet, és a 
tünetet okozó bajt kellene felismerni és gyógyítani. Erre azonban, úgy 
látszik, ma még hiába várunk. 

Évente több százezer forintot dobunk ki a 

szemétbe 

BUJTÁS MERDZSÁN 2016.09.15. origo.hu 

Magyarországon évente 200 kilogramm élelmiszer hulladék képződik 
fejenként, amelynek jelentős része bevásárlásaink során keletkezik.  

Egy friss felmérésből kiderült, Magyarországon évente fejenként 400 
kilogramm hulladék keletkezik, aminek felét, vagyis,200 kilogrammot a 

bevásárlásainkból megmaradt, majd kidobott élelmiszer teszi ki. 

Habár az étel könnyen lebomlik, ugyanakkor eközben nagymértékű 
üvegházhatású gáz, körülbelül évi 170 millió tonna szén-dioxid keletkezik. 

 

Rengeteg élelmiszer landol a szemétben Fotó: Tuba Zoltán [origo] 

Akár 200 ezer forintot is megspórolhatunk 

Szakemberek szerint mindez elkerülhető lenne, ha előre megterveznénk a 
napi bevásárlást és igyekeznénk csak olyan és csak annyi élelmiszert 
vásárolni, amit tényleg meg is fogunk enni. A tudatos vásárlással ugyanis 

nem csak a környezetünket óvjuk, de spórolhatunk is vele.  
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Sok esetben feleslegesen vásárolunk  Forrás: 

Phanie/GARO/PHANIE/Garo 

A vásárlásaink 40%-a nem előre tervezett, sok esetben felesleges,írja az 
Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség. Egy 
néhány évvel ezelőtti statisztika szerint itthon a lakosság átlagosan évente 

fél millió forintot költ élelmiszerekre, és ezek jelentős része, körülbelül 50 
- 200 ezer forint értékű áru, a szemétben végzi. Mindeközben az sem 
elhanyagolható, hogy évi félmillió forintot költünk el ruhavásárlásra. 

Néhány könnyen betartható jótanács 

A tudatos vásárlás a szakemberek szerint nem olyan nehéz, csupán néhány 
tanácsot érdemes megfogadni: 

 Írjon bevásárló listát, mielőtt boltba indul, így nem kerül 

felesleges termék a kosárba! 

 Érdemes a nagyobb kiszerelésű terméket választani, ennek 

megvásárlásával nemcsak időt, pénzt takarít meg, de a szemét is 
kevesebb lesz. 

 Ne menjen éhesen vagy szomjasan vásárolni! 

 Vásároljon friss és hazai termékeket! 

 Annyit és olyat vegyen, amire tényleg szüksége van és meg fog 

enni! 

 Ne dőljön be minden promóciónak, akciónak! 

 Hasznos és tartós termékeket vásároljon, amiket nem csak 
egyszer fog használni! 

 Fordítson több időt és kevesebb pénzt az ajándékok kitalálására! 
Ajándékozzon inkább élményt! 

 Ha megoldható, vásárolni egyedül menjen, hagyja otthon a 
gyerekeket! 

 

A tudatos vásárlás néhány egyszerű szabályból áll Dreamstime 

Egyre több hazai híresség figyel a tudatosságra 

http://www.origo.hu/kornyezet/20160805-kidobott-ruha-kornyezetvedelem-okologia-karos.html
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Számomra nagyon fontos, hogy a hazai termelésű élelmiszereket 

vásároljam meg, és ne az olyanokat, amiket egy másik kontinensről 
szállítanak ide. 

Tehát válasszuk a hazait, emellett fontosnak tartom azt is, hogy olyan 
termékeket válasszunk, amik minél kevésbé vannak becsomagolva, és ezzel 

is kevesebb hulladékot generálunk magunk körül" – mondta Bárdosi 
Sándor, olimpia ezüstérmes birkózó. 

Zöldforradalommal az éhezés ellen 

Balázs Ervin 2016. Szeptember 12. magyaridok.hu 

Nem az élelmiszersegély a megoldás kulcsa, hanem a régió mezőgazdasági 
kultúrájának korszerűsítése és támogatása, hogy helyben álljon 
rendelkezésre élelem megfelelő mennyiségben és minőségben. 

A mezőgazdasági művelésre alkalmas területek csökkenése elsősorban az 
iparosodásra és az urbanizációra vezethető vissza. Kínában 2007–2012 
között egy magyarországnyi nagyságú mezőgazdasági terület tűnt el, s még 
akkor nem is említettük a környezetszennyezés hatására alkalmatlanná vált 

területeket. A világnépesség létszáma meghaladja a 7,4 milliárd főt, s 
néhány éven belül eléri a nyolcmilliárdot. Ennek az is a következménye, 
hogy számos ország mezőgazdasági földet vásárol vagy bérel, elsősorban 
az afrikai kontinensen a saját lakosság élelmiszer-ellátásának javítása 

céljából. Ebben élen jár Kína, Japán, Dél Korea, Szaúd-Arábia. Az afrikai 
országok mellett már Oroszország és Ukrajna is célpont lett. Az 1960-as 
években Kínában és Indiában éhséglázadás tört ki. Ebben a kritikus 

helyzetben jelentett megoldást a Norman Borlaug nemesítési eredményein 
alapuló zöld forradalom, amely lehetővé tette az indiai szubkontinens és 
Ázsia élelmezési gondjainak enyhítését. 

Napjainkban, éppen a lélekszám-növekedésre tekintettel, az agrártudomány 

újabb zöldforradalmat javasol. Ez pedig nem más, mint a korszerű 
mezőgazdasági innováció alkalmazása világszerte. Az éhségtől menekülő 

milliók Afrika egyenlítői régiójából (Szomália, Eritrea, Etiópia, Szudán és 

még sorolhatnánk tovább) élelmezése komoly kihívást jelent a világ 
számára. Nem az élelmiszersegély a megoldás kulcsa, hanem a régió 
mezőgazdasági kultúrájának korszerűsítése és támogatása, hogy helyben 
álljon rendelkezésre élelem megfelelő mennyiségben és minőségben. Ha 

ezt a célt megvalósítjuk, akkor enyhülne a menekülők Európába irányuló 
áradata. 

Miért nem veszi figyelembe ezt az Európai Unió? A magyarázat egyszerű: 
Európában élelmiszerbőség van, sőt pazarlás, és a bőség annak köszönhető, 

hogy az unió költségvetésének 40 százalékát a mezőgazdasági támogatások 
teszik ki. Ugyanakkor az Európai Unió ezzel szemben az élelmiszer-
szükséglet egy részét (évi 110 milliárd euró értékben) más kontinensről 
szerzi be. Most ez a bőség elkényelmesíti Európa lakosságát, de mi lesz 

akkor, ha a fejlődő országokban vagy más kontinensek fejlett országaiban 
az élelmiszerhiány miatt nem lesz exportálható élelem vagy ipari alapanyag 
a gazdag Európa számára? Azonnali áremelkedést tapasztalunk, ha globális 

szinten csupán néhány százalékkal csökken a termésmennyiség egymást 
követő két évben. Gondoljunk csak a cukorárak drámai emelkedésére. Mi 
fog történni, ha a világon az egyik legfontosabb élelmiszer, a banán 
termelése a fenyegető járványok miatt jelentős mértékben visszaesik? Az 

agrártudomány feladata olyan megoldások kidolgozása, hogy az 
élelmiszerhiánnyal fel tudjuk venni a küzdelmet. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a nagyon sajnálatos tényt, hogy 
az agrárgazdálkodók átlagéletkora a fejlett  országokban, de elsősorban 

Európában igen magas. Gyakran szabadnapok és szabadság nélkül kell a 
mezőgazdasági tevékenységet folytatni, ez pedig nem attraktív az 
elkényelmesedett fiatal korosztály számára. Napjainkban egyes 
kézimunkaerő-igényes kultúrák rövid érésideje esetén gyakran nincs, aki 

betakarítsa a termést, s a munkacsúcsok idején csak más országokból 
származó idénymunkásokkal tudják elvégezni a feladatot. Az 
urbanizációval a vidéki lakosság egyre nagyobb létszámban költözik 
városokba, a vidék pedig elnépt elenedik, ráadásul a növekvő városi 
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lakosság számára is elő kell állítani az élelmet. Ezt ma már csak a korszerű 

innovációk bevezetésével tudjuk megoldani, ahol a gazdaságos termelés 
alapja a minél magasabb fokú gépesítés. A fejlett  országokban a 
közeljövőben már robotok veszik át a mezőgazdasági munkákat, így 
egyrészt megoldják a munkaerőhiányt, másrészt növelik a hatékonyságot. 

Azokban az országokban viszont, ahol éhínség van, az nemcsak az éghajlati 
anomáliáknak, szárazságnak, áradásoknak tulajdonítható, hanem a 
huszadik századi szintet sem elérő mezőgazdasági technológiájuknak. 

Hazánk mint a globális mezőgazdaság része, szintén szembesül a 

szélsőséges éghajlat negatív hatásaival, a munkaerőhiánnyal, az elöregedő 
gazdatársadalommal, az elnéptelenedő vidékkel, a gazdaságtalan 
állattenyésztéssel és növénytermesztéssel, illetve ez utóbbinak a túlsúlyával. 
Az iparosodás hatására csökkenő mezőgazdasági terület hazánkban is 

ismert jelenség. Mindezek mellett  nemcsak a tőkehiány korlátozza a 
mezőgazdasági termelést, hanem az alacsony hatékonyság is. Ezzel 
szemben vannak kiváló minőségű termékeink, melyek iránt van kereslet a 

világpiacon, de a hatékony termelés hiányában nem tudunk megfelelő 
mennyiséget termelni. Pedig ezek a kiváló élelmiszerek a hazai vendéglátás 
húzóágazatához, a gasztroturizmushoz is jelentősen hozzájárulhatnak. 
Nagy versenyhátrányt jelent hazánk mezőgazdaságának az is, hogy a 

rendszerváltás első éveiben a mezőgazdasági feldolgozóipart 
elkótyavetyélték, s azt kell minél előbb visszaállítani, hiszen nem az 
alapanyagot kellene exportálnunk, hanem a magas hozzáadott értéket 
képviselő, minél nagyobb feldolgozottságú terméket. 

Az orosz embargó ellenére is meg lehet találni a nemzetközi piacokat, mert 
a minőségi termékeink gond nélkül, versenyképes áron eladhatók. Bár 
lenne megfelelő mennyiség elfogadható áron! A mezőgazdasági kutatás és 
az innováció kiemelt támogatása fontos szempont élelmiszer-gazdasági 

exportunk növelése érdekében. A fentebb említett újabb zöldforradalom 
alapjait  a mezőgazdasággal foglalkozó kutatóink kidolgozták, amikor az 
egyes haszonnövények, az állattenyésztés fontosabb fajainak genetikai 
térképét elkészítették. Most a genetikai térkép egyes elemeinek 

vizsgálatával, a genetikai potenciál feltárásával a Kárpát-medence honos 

fajainak előnyös tulajdonságaira építhetünk. Nem szabad idegenkedni az 
innováció alkalmazásától, hiszen ez az alapja a korszerű és gazdaságos 
agráriumnak. Ezért dicséretes az a törekvés, hogy a világ fejlett  
mezőgazdasággal rendelkező országaihoz hasonlóan immáron három éve 

megalapították a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központot, ahol 
olyan célfeladatokat kell meghatározni, amelyekkel biztosítható a magyar 
mezőgazdaság versenyképessége. 

A szerző akadémikus, az Agrártudományi Kutatóközpont igazgatója  

Globális járadék 

Szerinte ezt a járadékot valaki úgy is megszerezheti, ha egy szegényebb 
országból egy gazdagabba költözik át. 

Bogár László – 2016.10.03. magyarhirlap.hu  

Az egyes emberek és az egyes emberi közösségeket elválasztó jövedelmi 
és vagyoni különbségek, egyenlőtlenségek mindig is a legérzékenyebb 
kérdések közé tartoztak, az emberi társadalmak belső konfliktusai ugyanis 

jórészt éppen erre épülő elosztási konfliktusok. Az a világ, amelyben élünk, 
ebből a szempontból is a megvalósult abszurditások világa, hisz az egyik 
oldalon kevesebb mint száz szupergazdag dollármilliárdos birtokol akkora 
vagyontömeget, mint a másik oldalon három-négy milliárd nyomorban élő 

ember. Branko Milanovic, a City University of New York akadémikusa 
Globális egyenlőtlenség című könyvében egy elgondolkodtató, eddig 
ismeretlen fogalmat használ, az állampolgársági járadék (citizenship rent) 

fogalmát. Ezen azt érti, hogy csak annak alapján, hogy valaki melyik 
országba születik, alapvetően el is dől, hogy milyen anyagi viszonyok 
között tölti majd el az életét. 

Ha a világ jövedelmi eloszlási adatait figyeljük, és megnézzük, hogy egy 

embernek mekkora a jövedelme, akkor az látszik, hogy ez legalább hatvan 
százalékban attól függ, hogy melyik országban él, illetve, hogy hova 

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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született , mert jelenleg a világ lakosságának mindössze két-három 

százaléka él más országban, mint ahol született. Ez azt jelenti, hogy globális 
szinten van egy járadék, tehát egy olyan pénz, amiért nem kell külön 
megdolgozni azoknak, aki ezt élvezik, és amiből a gazdag országok lakosai 
sokkal nagyobb mértékben részesülnek, mint szegény társaik.   

Mindez azért igazán érdekes, mert Branko Milanovic ehhez azt is 
hozzáteszi, hogy ez a sajátos globális járadék azért van összefüggésben a 
migrációval, mert ezt a járadékot valaki úgy is megszerezheti, ha egy 
szegényebb országból egy gazdagabba költözik. És mivel az előttünk álló, 

módfelett kalandosnak ígérkező évszázad nagy valószínűséggel az e felett  
a globális járadék feletti ellenőrzésről, illetve az ennek ellenőrzéséért zajló 
küzdelemről szól majd, így érdemes elgondolkodnunk azon, miként is 
kellene értelmeznünk mindezt. Ehhez azonban legalább fél évezredet vissza 

kell mennünk a történelemben. A nyugati ember, aki ma ennek a járadéknak 
a döntő többségét élvezi, akkoriban két brutális folyamat során alapozta 
meg a járadék létezését. 

Az uralkodó történelemszemlélet eufemisztikus módon „eredeti 
tőkefelhalmozásnak” nevezi ezt az időszakot, de többnyire szemérmesen 
megkerüli a lényeget, vagyis azt, hogy kik is voltak a fő teherviselői ennek 
a folyamatnak. Mindez azért nem érdektelen kérdés, mert ha igaza van 

Milanovicnak, és az előttünk álló évszázad igen súlyos globális elosztási 
konfliktusai valóban arról az „osztozkodásról” szólnak majd, amelynek 
keretében eldől, hogy távlatilag ki és hogyan ellenőrizze ezt a járadékot, 
akkor valamilyen békés egyezségre volna szükség. Ennek létrejötte 

azonban attól függ, hogy lesz-e adekvát narratíva a járadékot történelmileg 
„előállító” folyamatok elbeszélésére. 

Nos, az eredeti tőkefelhalmozásnak nevezett folyamat két fő pillérét a 
nyugati világ paraszti társadalmainak, illetve a Nyugaton kívüli, 

lényegében összes többi civilizáció brutális kifosztása jelentette. Első 
lépésben a földművelés szakrális rendjének a profitra épülő deszakrális 
rendbe való átkényszerítése ment végbe a Nyugat belső tereiben. Ennek 
során a paraszti tömegeket megfosztották tulajdonuktól, és bérmunkásként 

a városi manufaktúrákba kényszerítették. Ennél azonban legalább két 

nagyságrenddel nagyobb az az erőforrás-mennyiség, amit a Nyugat a rajta 
kívül eső civilizációk kifosztásával szerzett meg. A világ mai teljes anyagi 
vagyonának a sokszorosát teszi ki az az anyagi erőforrástömeg, amelyet a 
Nyugat szivattyúzott át ezekből a terekből. 

Mindebből talán világosan látszik, hogy bár ma úgy tűnik, ez a járadék a 
nyugati ember közvetlen „személyes” teljesítménye, ez nem így van. Hogy 
az emberséges, igazságos, méltányos történelmi osztozkodás feltételei 
létrejöjjenek, ahhoz bizony ki kellene nyitni ezeket az eddig szigorúan 

embargós dossziékat. Mindez nemcsak azért kényes kérdés, mert az éppen 
anyagilag is hanyatlóban lévő Nyugat lecsúszó középosztálya 
értelemszerűen most aztán végképp hallani sem akar erről, hanem azért is, 
mert a Nyugaton kívüli civilizációk jelentős része már nem alkot kultúrát.  

Igaz, a Nyugat sem, csak a közvetlen profitérdek és az erre épülő 
járadékvédelem tartja össze valamennyire, de önfelszámoló demográfiai 
folyamatain látszik, hogy ez már nem tarthat sokáig. Tehát a Nyugaton 

kívüli civilizációk egésze ma egy olyan zavaros elegy, társadalmi 
hulladéktörmelék, amely a felszínen talán még őrzi eredeti kultúrájának 
külsődleges nyomait, de cselekedeteinek valóságos rúgói már a Nyugat 
rontott értékeit követik. Ez az önmagában is veszélyesen instabil elegy a 

Nyugat frusztrált, süllyedő középosztályának indulatával keveredve akár 
permanens globális polgárháborúhoz is vezethet. 

Ennek elkerülése érdekében kellene mihamarabb nekilátni az adekvát 
elbeszélési mód kidolgozásához. Kétségtelen, hogy a Nyugatnak, a nyugati 

embernek vannak saját immanens teljesítményei is. Annak a normatív 
struktúrának a felépítése, amely egy deszakrális globális kifosztásra épülő 
módon, de mégiscsak képes magas szintű anyagi jólétet, „kényelmet és 
biztonságot” teremteni, nos, mindez valóban érték lehet globális 

értelemben is. Éppen ezért addig kellene belekezdeni a globális 
egyezkedésbe, amíg léteznek ezt megalapozó struktúrák, mert ha ezek is 
összeomlanak, akkor nem lesz, ami megállítsa a világ önfelszámoló 
örvényeit. 
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Víz alatt lebegő híd válthatja ki a teherhajókat 

és kompokat 

HIVER'T-KLO KNER ZSUZSANNA 2016.09.11. origo.hu 

Az elmúlt évek legizgalmasabb ötleteit egy tervbe gyúrva forradalmi 

kísérletre készülnek a tömegközlekedésben és áruszállításban, ami 
óriási e lőrelépés lenne a környezetvédelemben is. 

Amikor 2013-ban a kaliforniai közlekedési hatóság bejelentette, hogy 60 
milliárd dolláros költséggel óránként legalább 300 kilométeres sebességre 

képes vasutat építenek Los Angeles és San Francisco között, Elon Musk 
felkapta a fejét. A Tesla elektromos autóról és a SpaceX magánűrhajóról 
híres milliárdos rendszeresen ingázik a két metropolis között, mivel a 
Teslának a San Franciscóhoz közeli Palo Altóban, a SpaceX-nek pedig a 

Los Angeles melletti Hawthorne-ban van a központja. 

Musk azonban kijelentette, az állam tervénél sokkal jobbat tud: a 
Hyperloop lényege, hogy egy (lábakon álló) csőrendszerben vákuumban 

elektromágneses meghajtással siklanak az utas- és teherszállító kapszulák. 
A közegellenállás minimalizálása révén a kapszulák akár az 1200 
kilométeres óránkénti sebességet is elérhetik. 

 

Forrás: AFP/2016 Getty Images/David Becker 

A pilóta nélküli kapszulák néhány perccel egymást követve indulnak a 
célállomás felé, a rendszer működtetéséhez szükséges energiát a 

csőrendszer tetején kialakított napelempark szolgáltatja. A Hyperlooppal 
eltüntethetők az autópályákról a kamionok és távolsági buszok, amelyek 
sok balesetveszélyes helyzet forrásai lehetnek. 

Tizedannyiból négyszer gyorsabbat ígér 

A villámgyors és energiatakarékos Hyperloop környezetkímélő 
technológia, hiszen megújuló energiával üzemel, és kiépítésével nem jár 
sem tájrombolás, sem légszennyezés. A két város közötti pályát Musk 
előzetes becslése szerint 6 milliárd dollárból meg lehet építeni. 

A 2013-as ötlet megvalósítását Musk szabad kapacitás hiányában 
felajánlotta hasznosításra. Közösségi adománygyűjtésből megalakult a 
Hyperloop One vállalat, amely a legjobb egyetemi és űrkutatási 
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szakembereket toborozta szakértői csapatába (szabad idejükben, 

részvényekért cserébe dolgoznak). 

2016 májusában a Las Vegas mellett épült 1 kilométeres tesztpályán a 
tesztszánkó 1 másodperc alatt  160 kilométeres, a táv közepén 480 
kilométeres óránkénti sebességre gyorsult fel. Persze ez még messze van a 

vákuumcsöves tervtől, de legalább demonstrálja, hogy dolgoznak a 
fejlesztésen. 

 

Most mégis úgy tűnik, előbb találkozunk a vákuumcsöves szállítással a 
vízben, mint a szárazföldön. 

A fantasztikuson is lehet még egyet csavarni 

A Hyperloop csapata továbbgondolta az eredeti elképzelést és ötvözte egy 
másikkal. Nem új ötlet, hogy a víz felszínén egymással összekötött 
pontonok alá 20-30 méterrel a vízben lebegő csőrendszert (angol nevén 

Submerged Floating Tunnel) függesszenek föl, amelyben hagyományos 
autóutat és/vagy vasutat lehet kialakítani. 

 

Forrás: Hyperloop One 

Az viszont tényleg meglepő csavar, hogy ez a rendszer gigászi csőpostaként 
is üzemelhetne:ebben az esetben a csőben vákuumközeli állapotot 
hoznának létre, és abban siklanának majdnem hangsebességgel az 
utasszállító kabinok vagy teherkonténerek. Ez a víz alatti vákuumcső 

kiválthatná a teherhajók és utasszállító kompok jelentős kapacitását, 
ráadásul olyan partokat is összeköthetnének vele, amelyek között a 
hídépítés nem vagy csak elképesztő költséggel valósítható meg.  

Mi az értelme az egésznek? A konténeres teherhajózás forradalmasította az 

áruszállítást, megváltoztatta a fogyasztási szokásainkat, teljes iparágakat, 
elég csak az "olcsó kínai póló" térhódítására gondolni. Ugyanakkor a 
szállítási módok közül a legnagyobb környezetszennyezési károkat 
okozza:a teherhajózás által kibocsátott szén-dioxid 2,2 százaléka az 

emberiség teljes CO2-kibocsátásának, de ez az érték 2050-re akár 
háromszorosára nőhet. 

A tengeri é lővilág fizeti meg a konténeres kereskedelem igazi árát  

A teherhajók a ballasztvíz kieresztésével gyakran invazív fajokat 
szabadítanak rá az adott élőhelyekre, ami következtében kipusztulhatnak az 
ott őshonos állatok, növények. A tengervízbe gyakran kerül olaj vagy 
üzemanyag, akár katasztrófa, akár felelőtlenség miatt.  

https://youtu.be/vbtNrpkHmpA
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Forrás: AFP/Rodrigo Arangua 

Levegőben a hang másodpercenként 331 méteres sebességgel terjed, a 
tengervízben viszont másodpercenként 1520 métert is megtesz. A 
hajómotorok és propellerek zaja tehát messzire hallatszik a vízben, a 
zajszennyezés megzavarja a tengeri állatok tájékozódását, szaporodását, 

táplálkozását.Feltételezések szerint az utóbbi évtizedek tragikus partra 
vetődéseit is okozhatta az állandósuló tengeri zajszennyezés. 

Továbbá, ha egy hajó csak 15 csomóval (óránként 28 kilométeres) 
sebességgel halad, akkor is a vele ütköző bálnák és más tengeri emlősök 80 

százalékos valószínűséggel elpusztulnak. Északi simabálnából ma már 
legfeljebb 400 egyed él, az 1970 és 1999 között elpusztult példányok 35,5 
százalékát  hajó gázolta el. 

Konténerek helyett újra emberek népesítenék be a kikötőket 

A világ legszebb folyami és tengeri partszakaszait, öbleit  sok helyütt 

teherkikötővé, szabad téri konténerraktárrá alakították. Ezek területe 
nagyságrendekkel csökkenthető volna, ha a parttól kifelé és befelé 10-15 
kilométeren át vákuumcsöves áruszállító rendszert alakítanának ki: a nyílt  
vízen lebegő elosztóközpont, a szárazföldön beljebb rakodóállomás épülne. 

Az olajszállító tankerek már rég így működnek, cső vezet ki a dokkolóhoz, 
ahol a kőolaj ki- és beszivattyúzása zajlik. A hajóknak nem kell bejönniük 
a kikötőbe",mondta Blake Cole, a Hyperloop One mérnöke. A gyorsabb 
áruszállítás olcsóbb, ami a termékek árában is megmutatkozhat. 

 

Forrás: Hyperloop One 

A teherhajók a kirakodáshoz gyakran sorba állnak a nyílt vízen, amíg be 
nem juthatnak a kikötőbe. Eközben jár a hajómotor, telepöfögik a 
környéket. Los Angeles és Long Beach kikötője a legnagyobb az Egyesült 

Államokban; egyúttal a Long Beach környékén lakó gyerekek körében a 
legmagasabb az asztmás megbetegedések aránya az USA-ban.Ha távolabb 
maradnának a hajók, javulna a levegőminőség a parton és közelében. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_shipping
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A csőrendszer több kilométert futhat befelé is a szárazföld belsejébe, így a 

konténertárolás kevésbé frekventált (olcsóbb) telken megoldható, illetve 
ezzel a kikötőbe vezető utak kamionforgalma, a dugók is megszüntethetők. 

 

Forrás: Hyperloop One 

A Hyperloop csőrendszer a parttal párhuzamosan is kiépíthető, összekötve 

a nagyvárosokat. A konténerektől felszabadított kikötői területeket 
mentesítés után újra az emberek vehetnék birtokukba: parkok, lakóövezetek, 
sportlétesítmények kaphatnának itt helyet. 

Ó riási igény, óriási beruházás, óriási hozadék 

Persze mielőtt elkezdenék a víz alatt lebegő vákuumcsőrendszer kiépítését, 
még ki kell dolgozni az alapvető részleteket, például hogy miből legyen a 
cső fala. "Mérnökeink előtt számos kihívás áll, amelyeket le kell küzdeni a 

siker érdekében", mondta Cole.A legnagyobb problémák egyike a szivárgás 

megelőzése, ezzel a vákuum fenntartása lehet. 

Cole azonban nagyon pozitív: "Számomra a környezetvédelmi nyereség a 
legizgalmasabb. A teherhajók akár részleges kiváltásával is sokkal 
kevesebb kén-dioxid és szén-dioxid kerül a levegőbe. Ha képesek leszünk 

kifejleszteni egy olyan áruszállítási módot, amely nemcsak gyors és 
hatékony, hanem tiszta is, az igazán lelkesítő." 

A Hyperloop csapata 2016 májusában egy 500 kilométer hosszú, néhol víz 
alatt  haladó csőalagútra tett ajánlatot, amely a svéd fővárost, Stockholmot 

kötné össze a finn fővárossal, Helsinkivel. Repülővel ez jelenleg 3,5 órás 
út, komppal pedig fél nap –Hyperlooppal kevesebb mint 30 percre 
rövidíthető. 

 

Forrás: Hyperloop One 

Nyolc év alatt készülhetne el a csőrendszer, 19 milliárd eurós költséggel, 
ami kilométerenként 36,7 milliós költséget jelent, de ez alatta van a 
nagysebességű vasútvonalak kiépítési költségének. A jelenlegi forgalom 

https://hyperloop-one.com/blog/FS-Links-Hyperloop-One-Baltic-Sweden-Finland-Aland-Islands
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alapján a balti Hyperloop-vasúton évi 42,7 millió utasra számíthatnak az 

alacsonyra tervezett, 20-25 eurós jegyárak mellett. 

Dubaiban a Jebel Ali kikötőkomplexum a világ legnagyobbjainak egyike, 
évente 18 millió konténert rakodnak át benne. Ám a kikötő tovább nem 
bővíthető. Az üzemeltető DP World vezérigazgatója 2016 augusztusában 

írt  alá megállapodást a Hyperloop One fejlesztőivel, hogy hozzanak  létre a 
parttól 29 kilométernyire egy új szárazföldi rakodóállomást, amelyhez a 
hajókról gyors vákuumcsőrendszer vezetne. 

Száraz lábbal víz alatt a fjordokban 

A norvég közúti felügyelet, a Statens Vegvesen 2010 óta dolgozik azon, 
miként lehetne az ország bal, azaz atlanti oldalán futó E39-es autóutat 2023-
ra kompmentessé tenni. Jelenleg a déli Kristiansand kikötőjéből az északi 
Trondheimbe vezető 1100 kilométeres út megtételéhez 21 óra szükséges, 

ami átlag 50 kilométeres óránkénti sebességet, illetve lassúságot jelent. 
Részben azért, mert hét fjord esik útba, azaz hétszer kell kompra szállni.  

A felügyelet 25 milliárd dolláros beruházással 2035-re 10,5 órára szeretné 

rövidíteni az utat, amelyhez minden fjordba állandó átkelőt építenének. 
Igen ám, de hagyományos híd nem jöhet szóba, például mert a hét közül a 
Sognefjord a világon a második legszélesebb és legmélyebb: 203 kilométer 
széles és 1300 méter mély. 

 

Forrás: Wikimedia Commons 

A norvégok a megvalósíthatósági tanulmányban  a fentebb említett, 
pontonokra függesztett, víz alatt  lebegő csőrendszert is belevették. A 
Sognefjordon két 4100 méter hosszú cső ívelne át, egyikben az oda-, 
másikban a visszairányú forgalom haladna. A csöveket 16 ponton tartaná, 

ezek között a legnagyobb távolság 120 méter lenne, itt haladhatnának át a 
hajók. 

A csőrendszer ideális volna Hyperloop vákuumvasút kialakítására is, 
mondják a kaliforniai tervezők, ezzel egy csapásra két legyet is 

ütnének:nemcsak a szállítóeszköz új, hanem a szállítás koncepciója is.  

https://hyperloop-one.com/blog/the-hyperloop-and-the-hyperefficient-port
http://www.vegvesen.no/_attachment/513898/binary/828558?fast_title=Feasibility+study+for+crossing+the+Sognefjord+-+Submerged+floating+tunnel.pdf


Tudományról egyszerűen  VIII. évfolyam 10. szám 

  

 

 

59. oldal 

 

Forrás: Vegvesen 

Ami a kockázatokat illeti, a Ramboll kockázatelemző cég számításai 
szerint átlagosan 9 évente várható, hogy egy hajó súrolja vagy nekiütközik 
a vízben lebegő csőrendszernek, illetve a pontonoknak. Olyan mértékű 
ütközés, amely a rendszer összeomlását okozná, legfeljebb 10 ezer évente 

valószínű. 

 

http://www.ramboll.com/media/rgr/immense-bridge-in-norways-deepest-fjord

