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Kedves Olvasónk!
Tanítási időben hétköznap 16 óra előtt csak előre be-

jelentett csoportoknak tartunk előadást, amelyhez 
egyéni látogatók is csatlakozhatnak. A 3 dimenziós 
filmvetítéseinkre előzetes bejelentkezés szükséges!

További információkért látogassa meg honlapunkat: 
www.planetarium.hu.A TIT Budapesti Planetárium programjai 2013 június 15-ig:

HétfR Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat

9:30 A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok A Nap családja Süni és a csillagok

11:00 Választható A FöldrRl 
a csillagokig Választható Az élet bolygója: 

a Föld Választható A Nap családja

13:00 Az élet bolygója: 
a Föld Választható ^rkalandozások Választható A FöldrRl 

a csillagokig
Csodálatos 

Univerzum 3D

14:30 Bolygóközi 
társasutazás

Csodálatos 
Univerzum 3D

Az évszázad 
üstököse?! Leszállás a Marsra ^rkalandozások

16:00 Az évszázad 
üstököse?!

Égiekkel játszó 
földi lelemény Az égbolt csodái A Nap családja A világ_r 

meghódítása 3D

17:00 Csodálatos 
Univerzum 3D

A Hubble 
Univerzum

A világ_r 
meghódítása 3D Földönkívüliek

( 4-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  6-9 éves gyerekeknek ajánljuk,  10 éves kortól ajánljuk,  14 éves kortól ajánljuk, 
 a csoportok a teljes kínálatunkból választhatnak m_sort)



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: C és S

ERPSÍTÉS

Válasz: P
A többi ábránál a szavak 

középsQ bet_je azonos a színek 
kezdQbet_jével.

HAJRÁ

Válasz: 799
A keresett szám legalább 
három jegy_, tehát  egyenlet 
formájában a+b+c=25, ahol a, 
b és c egyjegy_ egész számok 
és ezek alkotta háromjegy_ 
számok között kell keresni 
a legkisebbet. A 25-bQl 
levonható egyjegy_ számok 
közül a legkisebb, mely 20 
alatti értéket ad, úgy, hogy a 
maradék két szám összegeként 
legyen felírható, a 7. A 
maradék tehát 18, ami két szám 
összegeként 9+9. A három 
számjegyünk tehát a 7, 9, 9, 
ezek kombinációiból (799, 979, 
997) a 799 a legkisebb.
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A 18. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Melyik ábra hiányzik a sorozatból?

Melyik illik az üres helyre?

Melyik kétbet_s szó
egészíthetQ ki hét másik szóvá,

a megadott végzQdésekkel?
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 Ahol a part szakad

 Az Alföld közép-
ső régiójában a 
Jász kun Termé-
szetvédelmi Szerve-
zet több mint 20 

éve folytat élőhelyvédelmi tevé-
kenységet a tulajdonukban lévő 
albertirsai gyurgyalagtelepen. 
Száz ezer évvel ezelőtt a jégkor 

hideg szélviharaival óriási mennyiségű 
por került az Ős-Duna medréből a fo-
lyamtól távoli térségbe, a mai Pest me-
gye keleti részére. A leülepedő por – 
ezt nevezzük talajként lösznek – elte-
mette a Monor–Irsai-halomvidék ős-
régi felszínét, sokfelé akár 10–20 
méter vastagságban borította be a tá-
jat. A jégkor óta eltelt nagyon hosszú 
idő során a csapadék völgyeket mélyí-
tett ebbe a löszvidékbe. 

A törökök kiűzése után az elnépte-
lenedett térségben felvidéki szlová-
kok telepedtek le – Albertirsára visz-
szatért az emberi élet és ezzel a falu 
határának használata is elkezdődött. 
A „hasznavehetetlen” domboldal ön-
magát kínálta, és egyszer valaki el-
vihetett innen egy-két szekérnyi föl-
det, hiszen a faluhoz közeli partoldal 
agyagos-homokos-löszös talaja kiváló 
építőanyag volt a régmúlt időkben. A 
példát nyilván mások is követték, ezért 
egyre nagyobb lett az agyagbánya. A 
múlt század 70-es éveiben a közeli 4-es 
számú főút építéséhez pedig már ipari 
méretekben hordták innen a földet. 

A földkitermelés után visszamaradt 
kopár partfalat birtokba vették Európa 
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M legszínesebb, telepesen fészkelő mada-
rai, a gyurgyalagok. Ez a gyönyörű 
színekben pompázó madár egész éle-
tét csapatokba verődve tölti, és a föld 
mélyén elrejtőzve költi ki tojásait, majd 
neveli fel fiókáit. 

Az ember tájátalakító tevékenysé-
gének eredménye a partfal, és mint 
minden emberi „alkotás”, sérülékeny. 
A természet begyógyítani, eltüntetni 
próbálja ezeket a tájsebeket. A tava-
szi hóolvadás hirtelen lezúduló víztö-
mege, a nyári heves záporok és a téli 
fagyok minduntalan pusztították és 
vájták évről évre a partfalat. 25 év-
vel ezelőtt 150–180 gyurgyalagpár 
fészkelt itt. A partfal pusztulása miatt 
2000 környékén már csak 30–40 pár 
gyurgyalag költött a partfalban.

Tíz évvel ezelőtt, majd 2005-ben si-
került megvásárolnunk német támo-
gatók pénzügyi segítségével egy-egy 
felét ennek a területnek, hogy bebizo-
nyítsuk: komoly eredmények érhetők 
el egy adott faj (a gyurgyalag) és egy 
élőhely (a lösz pusztagyep) védelme 
érdekében. A terület jókora részén az 
egykori agyagbánya – a partszakadás 
– található. Kisebbik részén pedig a 
löszdomboldal ősi növényzete, a lösz-
pusztarét virul. Az élőhely egészének 
rekonstrukcióját tűztük ki célul; meg-
őrizni a löszgyep botanikai értékeit és 
a partfalban fészkelő gyurgyalag-állo-
mány korábbi nagyságát elérni.

Az élőhely botanikai rekonstrukciója 
az özönnövények és gyomok – akác, 
bálványfa, ördögcérna, selyemkóró stb. 
– visszaszorítását jelenti. Nagyon fontos 
feladat évről évre a fűavar eltávolítása 

is, hiszen a felgyülemlett, elhalt, vastag 
növényi szerves anyag egyrészt akadá-
lyozza az egyre fogyatkozó esőnek a ta-
lajba való szivárgását, másrészt lehetet-
lenné teszi a törékenyebb növényfajok 
életét. A fűavar tehát mint egy erős sze-
lekciós tényező, a löszgyep fajgazdagsá-
gát csökkenti. Egyetlen védett növény-
faj, a szártalan csüdfű állományának 
látványos megerősödése a bizonyíték 
erre. A löszgyep kezelése előtti időben, 
az időjárástól függően 600–1000 pél-
dány csüdfű élt a területen. Az elmúlt 
6 évben végzett munkánk eredménye-
ként 2012-ben már 2820 virágzó pél-
dányt vehettünk számba.

Az élőhely-rekonstrukció másik fel-
adata volt a fokozatosan rézsűssé váló és 
elgyomosodott partfal felújítása. Erre 
2009 tavaszán került sor. Amit az elő-
deink kezdtek egykor ásóval és lapát-
tal, azt ma óriási gépekkel valósítottuk 
meg. A partfal teljes hossza 310 méter, 
legmagasabb részén 11 méter, átlagma-
gassága 5 méter. A felújított partfalat 

Partfal beülQágakkal

Szomszédok

Megújul a partfal



E
LS

V
 K

É
Z

B
V

L
A T

UD
OM

ÁN
Y 

ÚJ
 E

RE
DM

ÉN
YE

I  

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/19  581

megelőzéséről fontos tudni, hogy első-
sorban az 50 év feletti idősebb korúak 
betegsége. A korai tünetek közé tarto-
zik a féloldalon kezdődő kézremegés, 
nehézkessé váló csoszogó járás, előre 
hajló testtartás, ezt követi általában a 
memóriazavar. De nem minden re-
megés szükségszerűen Parkinson-kór, 
valamint el kell választani a betegséget 
a Parkinson-szindrómától is. Létezik 
továbbá egy familiáris tremornak, 
családi halmozódást mutató remegés-
nek nevezett betegség is, mely az agy 
más régióit érintő kórkép. A betegség 
döntően az agy egy kitüntetett régió-
jának hibás működésekor alakul ki. A 
substantia nigra sejtjei dopamint ter-
melnek, melyek beidegzik a striatum 
nevű agyi régiót – ez tartja fenn az 
egészséges mozgást. A Parkinson-kór 
esetében a substantia nigra károsodik, 
és nem termel kellő mennyiségű dopa-
mint. A Parkinson-szindróma esetében 
pedig a dopamint befogadó striatum 
receptorainak száma is lecsökken, így 
a kezelése is nehézkesebb. Ugyanakkor 
a betegség érint több más dopamin-
tartalmú sejtcsoportot is, illetve más 
neurotranszmitterek is részt vesznek a 
tünetek létrejöttében.

A betegség kialakulásának pontos 
okait nem ismerik még. Méreganya-
gok (toxinok) felhalmozódása, sőt egyes 
gyógyszerek is előidézhetik a substantia 
nigra károsodását. A nem megfelelően 
előállított kábítószerekben előforduló 
MPTP nevű anyag kifejezetten megöli 
a dopaminsejteket. Gyakorta emlege-
tik a kutatók az agyban felhalmozódó 
(aggregált) fehérjéket is, ezek szerepe 
azonban még nem teljesen tisztázott. A 
betegség hátterében egy, a sejten belüli 
energiazavar húzódik meg, mely a do-
pamin tartalmú sejtekben kifejezett. A 
betegség kialakulásában tehát környeze-
ti és genetikai tényezők együttes hatásá-
ról lehet szó.

Mind gyógyszeres, mind sebészeti ke-
zelés segíthet a betegen. A gyógyszerek 
terén a magyar kutatók különösen sok 
sikert értek el – például a budapesti Knoll 
József és Magyar Kálmán, vagy a sze-
gedi Gyógyszerkémiai Intézet egykori 
vezetője, Bernáth Gábor. E terápiáknak 
az a lényege, hogy valamilyen módon 
pótolják a hiányzó dopamint. Kulcs-
fontosságú, mennyire képes együtt-
működni az orvos és a beteg, hiszen a 
páciens folyamatosan tud beszámolni a 
szakembernek arról, hogy az elkezdett 
gyógyszerterápia mennyire bizonyul ha-
tékonynak – hangsúlyozta Vécsei Lász-

2009-ben 53 pár gyurgyalag népesítet-
te be, 2010-ben pedig minden elkép-
zelést felülmúlva 198 pár gyurgyalag 
költött itt. 2011-ben tovább folytatódott 
az állománygyarapodás, 258 pár gyur-
gyalag nevelte fel fiókáit Albertirsán. 
2012-ben pedig már 294 pár telepedett 
meg a partfalban. A cselekvő termé-
szetvédelem beszédes bizonysága ez a 
látványos létszámnövekedés. 

A partfal felújítása ugyan biztosítot-
ta a fészkelési lehetőséget, önmagában 
valószínűleg kevés lett volna. Lugosfalvi 
Ervin tanácsára a partfal elé mintegy 5 
méter távolságra „ülőfákat” állítot-
tunk fel. Ezek 4-5 méter magas száraz 
faágak földbe ásva. Megfigyeléseink 
szerint a gyurgyalagok számára rend-
kívül fontos, hogy a fészkelő üregeik 
közelében legyenek olyan beszállófák, 
ülőfák, ahonnét szemmel tartják a kör-
nyezetüket, innen kísérik figyelemmel 
a betolakodókat és viszonylag sokat 
időznek egymás társaságában. A be-
szállófákon élik társas életüket, ami a 
fészkelő párok számára különösen fon-
tos, hiszen szerelmi életük is elképzel-
hetetlen máshol. Ha a partfal mentén 
beszállófák is vannak, biztosak lehe-
tünk a sikerben. Albertirsán legalább-
is ezt tapasztaltuk. A hatalmas partfal 
még egy állatcsoportnak, a melegked-
velő rovarvilágnak is kiváló élőhelyet 
biztosít, amit milliónyi kicsiny rovar-
járat bizonyít. Az élővilág e csoportja 
kevésbé látványos – nem is törődünk 
velük igazán –, viszont annál izgal-
masabb (földi poszméh, gyakori ga-
tyásméh, fali bundásméh)... Munkánk 
eddigi eredményei jól tükrözik azokat 
a változásokat, amelyek a természethez 
közeli állapot felé vezető utat jelöli ki. 

URBÁN SÁNDOR 

 A Parkinson-kór 
legyWzhetW?

A Parkinson-kórban, az egyik leg-
elterjedtebb  neurodegeneratív be-
tegségben Magyarországon 17 ezer 
ember szenvedhet. A kutatások 
célja jelenleg az, hogy a betegség 

kialakulásának kezdeti stádiumában 
megvédjék az érintett sejteket a pusz-
tulástól. A Parkinson-kór vizsgálatá-
nak egyik vezető kutatója hazánkban 
Vécsei László, akinek a kinureninek 
idegrendszeri kórképekben betöltött 
szerepéről lapunk két héttel ezelőtti 
számában olvashattak. A kór kiala-
kulására Olvasóink kérésére térünk 
ki részletesebben. A Parkinson-kór 
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ló. Az a cél ugyanis, hogy minél stabilabb 
dopaminszintet sikerüljön beállítani az 
idegsejtek felületén lévő dopamin-recep-
torokon. A pontos megfigyelés érdeké-
ben érdemes a betegnek napi mozgástel-
jesítményt rögzítő naplót vezetnie arról, 
hogy mikor milyen állapotban volt, így 
követve nyomon a gyógyszerek hatását. 
Hozzá kell tenni, hogy természetesen az 
életvitelt zavaró remegés megviselheti a 
beteg lelkiállapotát is, melyet szintén ke-
zelnie kell az orvosnak. A későbbiekben 
sokszor a Parkinson-kór nehezen kont-
rollálható túlmozgáshoz (diszkinézia), 
vagy olyan állapothoz vezethet, hogy a 
beteg időszakosan alig bír megmozdulni 
(akinézia). A mozgásproblémák mellett 
más tünetek is felléphetnek: érinthetik a 
zavarok a vegetatív idegrendszert, a bél-
mozgást, alvásproblémák, illetve részben 
a gyógyszeres kezelés révén hallucináci-
ók jelentkezhetnek.

A sebészeti beavatkozást neurológiai 

kivizsgálás előzi meg, mely megálla-
pítja, hogy végrehajtható-e a műtét az 
adott beteg esetében. Ennek során az 
agy egy kitüntetett régiójába egy stimu-
láló elektródát építenek be, mely képes 
mérsékelni a remegést, így javítani tud 
a beteg életminőségén. Másik lehető-
ség a bélrendszer megfelelő részébe egy 
gyógyszeradagoló készülék beültetése 
– közvetlenül a bélből ugyanis gyorsan 
képes felszívódni a hatóanyag, és egyen-
letes koncentrációban tudja pótolni a 
dopamint, ezáltal biztosítva a dopamin 
-receptorokon a viszonylag stabil dopa-
min-koncentrációt.

A kutatás ma már mérföldkövekkel 
halad előre. Az egyik vonalon leginkább 
arra törekszenek a szakemberek, hogy 
olyan molekulákat fejlesszenek ki, me-
lyek képesek a korai stádiumban megvé-
deni az érintett sejtek károsodását.
A szegedma.hu alapján
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A Saurashtra-félsziget Dél-Ázsia ősi pajzsának, az 
Indiai-kratonnak északnyugati nyúlványa, mé-
lyen benyúló, keskeny öblökkel és egyenes par-

tokkal. Belsejét annak a gigantikus bazaltkitörésnek a 
lávarétegei borítják, amely a kréta- és a harmadidőszak 

határán nagyban hozzájárult a di-
noszauruszok kihalásához. Az eltelt 
évmilliók alatt szinte virágfölddé 
mállott kőzet lankás térszínt alkot. 
A monszun idején dús vegetációt az 
év java részében majdnem félsivata-
gi környezet ellensúlyozza.

Az első ránézésre is tektonikus 
eredetű partvonalat sok helyütt 
pleisztocén mészkőszirtek – hajdani 
korallzátonyok és parti homokdű-

nék – kísérik. Ezeken tanulmányoztuk a partok 
kiemelkedéstörténetét, különös tekintettel az utóbbi tíz-
ezer évre. A munka jelentőségét az adja, hogy a 
Saurashtra-félsziget aktív tektonikájáról vajmi kevés is-
meretünk van.

K I E M E LT  PA R TO K

SZÁRAZRA KERÜLT 
HALASMEDENCE

Indiában, a hajdani portugál Diu városában van egy haltartó medence, amely már sohasem telik 

meg vízzel. FeltehetWen egy XVI. századi földrengés felelWs a part kiemelkedéséért, amit a szá-
razra került medence bizonyít.

Noha földrengések szempontjából biztonságos terület-
nek számít, északi szomszédja, az alakjában és földtani 
felépítésében hozzá nagyon hasonló Kutch-félsziget 

igen kellemetlen meglepetéssel szol-
gált. A 2001. január 26-án kipattant 
7,7-es magnitúdójú rengés lerombol-
ta Bhuj városát és több mint húszezer 
ember halálát okozta. A rengést lét-
rehozó feszültségi viszonyok, az el-
mozdulásra hajlamos törésvonalak 
lefutása és helyzete a mai napig jó-
részt ismeretlen. Joggal merült fel te-
hát, hogy a Saurashtra-félsziget lát-
szólag ártalmatlan lankái és turista-
csalogató tengerpartjai esetleg ha-
sonló múltbéli katasztrófákról 
tanúskodnak.

Diu városa a hasonnevű szigeten a 
hajdani portugál gyarmatbirodalom 
maradványa. Megerősített városa – 
akárcsak az India nyugati partjain 
húzódó Daman és Goa – a XVI. szá-
zad közepétől a Kelettel folytatott 
monopolisztikus kereskedelmet biz-
tosította. Gyorsan kiépült, méghozzá 
portugál stílusban, és az Indiai-óceán 
legnagyobb erődjét mondhatta ma-

A kutatást az OTKA 
K67583 sz. projektje és a 

Barodai Egyetem (Vadodara, 
Gudzsarát Állam, India) 

támogatta.

Diu és a Saurashtra-félsziget Indiában. 

NKF, NSF, CBF – feltételezett aktív törészónák a tenger alatt.

A tengerparti sziklába vájt haltartó 2012 szeptemberében, dagály idején. 

Jól látható, hogy a bevezetQ csatorna alját éppen csak meghaladja a vízszint.
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terre négyszögletes medence helyezkedik el. Alja 3×3 
méter nagyságú, fölfelé lépcsőzetesen szélesedik, s mind-
össze 1 méter mély. Ugyanilyen mély, fél méter széles és 
5 méter hosszú csatorna köti össze a tengerrel.

A csatorna a közepén félméternyit kiszélesedik: ezen a 
helyen az aljzatba vágott három lyuk valószínűleg az el-
záró szerkezetet, a zsilipet rögzítette. Az árapály ugyan-
is Diunál 2–3 méteres: apály idején zsilippel kellett meg-
gátolni, hogy a tartály vize a halakkal együtt az óceánba 
ürüljön. Dagály idején – ezt a hajdani Római Birodalom 
több mint száz helyén dokumentált megoldásokból tud-
juk – a megemelkedett tenger egy szűrőszerű szerkeze-
ten keresztül látta el friss vízzel a haltartót.

A haltartó peremén négy sor lépcső futott körbe. Ezek 
tették lehetővé, hogy bármilyen vízállás esetén a halak, 
a víz, illetve a medence alja hozzáférhető maradjon. 
Ezek funkcióját is a római kori hasonló építmények 
alapján magyarázzuk. A sajátos helyszín azonban nem 
csak a régészek számára fontos. A 2012 szeptemberében 
készült kép is azt mutatja, hogy a felvétel idején a dagály 
nem tudta megtölteni a medencét friss tengervízzel. 
Mindössze a bevezető csatorna alján volt néhány centi-
méteres víz. Bizonyára nem így tervezték. Mi történhe-
tett?

Feltételezésünk szerint a haltartó, a befoglaló szikla, sőt 
Diu egész déli tengerpartja megemelkedett – valamikor 
az építést követően. A dagályszint fölé került haltartót 
többé nem töltötte meg az Indiai-óceán vize, használha-
tatlanná vált.

Az ilyen jellegű kiemelkedési események nem isme-
retlenek a földtörténetben. Például így került szárazra 
a Kr. u. 365-ös krétai földrengés során Phalasarna ki-
kötője. Nem csak hirtelen emelkedés lehetséges – hir-
telen süllyedés is. A Saurashtra-félsziget nyugati részén 

gáénak. Mindaddig tartotta vezető pozícióját, amíg a 
XVII. században nem jelentek meg először a konkurrens 
hollandok, majd a britek. Ettől kezdve hanyatlás az osz-
tályrésze: épületeit és a vár falait már nem építették át a 
kortárs építészet szellemében; a 
város alaprajza és az erőd úgy 
maradt, ahogy a XVI. században 
elkészült. Végül a független In-
dia megunta a gyarmati múltnak 
ezt a szimbolikus örökségét és 
1961-ben elfoglalta. A város – 
Damannal együtt – mai napig a 
Delhiben székelő központi kor-
mány alá tartozik (Goa külön ál-
lammá alakult). Bár egyetlen szá-
razföldi szomszédja Gudzsarát 
(Gujarat) állam, annak törvényei 
– így az alkoholtilalom – nem 
vonatkoznak rá. Ennek a külön-
állásnak köszönheti Diu mai vi-
rágzó turisztikai iparát.

Diu szigetének déli partján, a 
városfaltól mintegy 1 kilo-

méterre, a Chakratirth hindu 
szentély mellett pleisztocén mész-
kő – hajdani homokdűne – al-
kotja a tengerpartot. A sziklába 
vágott kis kikötő mellett, a rako-
dóterületként értelmezhető fel-
színen, a tengertől néhány mé-

A kikötQ lépcsQsora a kamenicákkal,  
némelyikük a 16 cm-es mélységet is eléri

Diu városa és erQdje. A Thomas Salmon The Universal Traveller c. kötetében, 1752-ben megjelent 
térképen a vár fölött jól látszik a tengerparti haltartó (bekarikázva). Ez egyértelm_en bizonyítja, hogy 

a kifogott halakat még a XVIII. században is szokásos volt part menti medencékben tárolni.
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több elsüllyedt kikötőt, sőt egy hindu templomot is talál-
tak búvárrégészek. A leghíresebb, váltakozva emelkedő, 
illetve süllyedő építmény a római kori Serapeum három 
oszlopa a Nápoly menti Pozzuoliban.

A partok emelkedése és süllyedése több okra vezethe-
tő vissza. Pozzuoliban a város alatti vulkáni 

magmakamra telítettségének változása okozza a ciklu-
sos szintváltozást. Az Égei-tenger szigetein általában 
tektonikus események: földrengések a ludasak. Nem 
egy esetben történeti feljegyzések szólnak a süllyedésről 
vagy emelkedésről. A 2011-es észak-japáni földrengésnél 
a partvidék számottevő szakaszai egy méternyit süllyed-
tek meg, szinte a tévékamerák szeme láttára. Diuban is 
feltehető, hogy az építést követően lezajlott földrengés 
okozta a part kiemelkedését. Mikor történhetett ez a 
rengés?

A haltartó készítésének pontos idejét nem tudjuk. Az, 
hogy a római korban kialakult építési módot alkalmaz-
ták, erősen valószínűsíti, hogy a portugál hódítást köve-
tően faraghatták a sziklába, hiszen a római építkezés el-
járásait még javában alkalmazták a középkorban is. Ez 
tehát mindenképpen 1531 után, a város elfoglalását kö-
vetően történt. Azt, hogy tengerparti medencéket hasz-
náltak Diu városában, korabeli térképekről tudjuk.

A kiemelkedés korának felső határára más meggondo-
lást kell alkalmaznunk. A haltartót magában foglaló 
szikla óceán felőli oldalán lépcsők ereszkednek le a vízig, 
hogy az apály idején kikötő hajókból is lehessen rakodni. 
A fölső három lépcsőn olyan karsztjelenségek figyelhe-
tők meg, amelyek csak tartósan a dagályszint fölött jön-
nek létre. 

A kikötő lépcsősorát évszázadok óta érő hullámverés, a 
felfröccsenő tengervíz lapos aljú medencécskéket oldott 
ki a pleisztocén korú mészkőből. Ezek a tipikus tenger-
parti karrjelenségek, a kamenicák mindig a fröccszóná-
ban keletkeznek a nedves-száraz viszonyok gyakori vál-
takozása hatására. 

Az eredetileg a dagályszint alá nyúló lépcsősoron ak-
kor kezdtek létrejönni ezek az oldott mélyedések, ami-
kor a partszakasz megemelkedett. A legmélyebb lyuk 16 
centiméter mély. Japánban, más éghajlati viszonyok kö-
zött mért mélyülési sebességek alapján 400–1600 év kel-
lett ahhoz, hogy létrejöjjön kamenica. Ennyire pontos 
évszámot nem mernénk adni, de azt valószínűsíthetjük, 
hogy a kiemelkedés több száz évvel ezelőtt, nem sokkal 
a halasmedence építését követően következett be, vala-
mikor a XVI. század folyamán. 

Végezetül térjünk vissza a kezdeti kérdésfeltevésünkre: 
mit tudtunk meg Diu és a Saurashtra-fésziget 
szeizmicitásáról? A félszigetet délnyugatról és délkeletről 
határoló törészónák metszéspontjának közelében fekszik 
Diu városa. Ez már ömagában is valószínűvé teszi, hogy 
földrengésveszélyes helyre épült a város. A XVI. száza-
di, jelentős mértékű, mintegy félméteres partemelkedés 
minden bizonnyal jókora földrengés eredményeképpen 
jött létre. Erre vonatkozóan jó eséllyel lehetne feljegyzé-
seket keresni portugál levéltárakban. Ha pedig 
cunamival társult a földrengés, akkor arról távolabbi te-
lepülések lakói is megemlékeztek.

KÁZMÉR MIKLÓS, SZÉKELY BALÁZS

Túl gyors a klímaváltozás a sarki nyúlnak

Télen hófehér, nyáron szürkésbarna a sarki nyúl – így próbálja 
elkerülni a ragadozók tekintetét. De a klímaváltozás miatt 
egyre bizonytalanabb, hogy mikor olvad el vagy hullik le a hó, 
amit úgy tűnik, a nyulak képtelenek követni. 

Amerikai kutatók 50 sarki nyulat jelöltek meg rádiós 
nyakörvvel a Sziklás-hegységben. A nyulakat ezután he-
tente felkeresték, lefényképezték őket és megvizsgálták, 
mennyire tűnnek ki tíz méteres sugarú környezetükből. 
Ha a bunda színe legalább 
60%-ban elütött a környe-
zettől, a nyúl igencsak szem-
betűnő lett, vagyis a ragado-
zók könnyen észrevehették.

2010-ben a tél szokatlanul 
meleg volt a Sziklás-hegység-
ben, így csak 160 napon át bo-
rította hó a tájat. A következő 
évben viszont 30 nappal ké-
sőbb olvadt el a hó. Ennek el-
lenére a nyulak minden évben ugyanakkor, október 10-e és 
április 10-e körül kezdték a körülbelül negyvennapos vedlést. 
Ugyan képesek voltak valamennyire lassítani vagy gyorsítani 
az ütemén, de ez nem elég ahhoz, hogy lépést tartsanak a klí-
maváltozással. A kutatók modelljei szerint ugyanis 2050-ben 
egy hónappal, az évszázad végén viszont két hónappal rövi-
debb lesz a tél, mint most. Ez azt jelenti, hogy a nyulak vedlése 
1-2 hónappal lemarad majd a tél kezdetétől és végétől. 

Ha hófehér bundában üldögélnek a fekete talajon, sokukat 
elkapják majd a ragadozók, de elképzelhető az is, hogy fel-
gyorsul az evolúciójuk és képesek lesznek alkalmazkodni a 
rövidebb télhez. Az ország más pontjain már most is eltérő 
időpontban vedlenek a nyulak, van, ahol egész évben meg-
tartják a téli bundájukat. 

A sarki nyulak, épp a színük miatt, szembeötlően mutat-
ják, hogyan hat a klímaváltozás az élővilágra. A táplálék-
lánc révén viszont nehezebben megjósolható hatásokkal is 
számolni kell. David Mech professzor 1986 óta követi a ka-
nadai Ellesmere-sziget sarki farkasainak életét. A klímavál-
tozás itt is egyre változékonyabbá tette az időjárást. A sarki 
nyulak és a pézsmatulkok – a farkasok zsákmányállatai – 
viszont nyáron halmozzák fel azt a zsírkészletet, amivel át-
vészelhetik a telet. 1997-ben és 2000-ben, amikor még au-
gusztusban is megmaradt a hó –, ez a meteorológiai méré-
sek szerint 1990 előtt soha nem fordult elő – a nyulak és a 
pézsmatulkok száma harmadára, illetve huszadára csök-
kent. A rövid nyarat követő években a kutatók egyetlen 
farkast sem láttak, holott korábban minden évben találkoz-
tak legalább hárommal, de olykor tizenhárommal is. A 
sarkvidéken a nyári hónapokban is fagypont körüli az átla-
gos hőmérséklet, ezért a legcsekélyebb hőmérsékletváltozás 
is felboríthatja az élőhelyek kényes egyensúlyát. 

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A lengyelországi német had-
járat kezdettől fogva ke-
gyetlen megsemmisítési 

háborút jelentett a zsidók, de a ke-
resztény lengyelek, az értelmiség, a 
nemesek, lelkészek, szakszervezeti 
vezetők ellen is. A háború első nap-
jainak káoszában a PiaWnica kör-
nyéki erdőkben szisztematikus 
megsemmisítési akciók folytak. A 
Népinémet Önvédelem szervezet 
halálbrigádjai a megszállás első hó-
napjaiban lengyel állampolgárok tí-
zezreit gyilkolták meg. Ez a milícia 
Ludolf von Alvensleben SS-Ober-
führer vezetése alatt kegyetlen ter-
rorszervezetté vált, s vezetőjének – 
miként Himmlerhez írt jelentéséből 
kiderült – örömet okozott a gyilko-
lás. 

Egyetlen szemtanú
A fanatizált népinémetek már a há-
ború elején listákat állítottak össze 
lengyel és kasub nemzetiségű szom-
szédjaikról, tanárokról, lelkészekről, 
kereskedőkről, bírákról, művészek-
ről, s ezeket 1939. szeptember elején 
átadtak a Gestapónak és az SS-nek. A 
listán szereplőket Wejherowo, Gdy-
nia (Gdingen) és Danzig körzetében 
letartóztatták és a wejherowói bör-
tönben gyűjtötték össze, ahonnét az 
SS zárt teherautókon a piaWnicai erdő-
be szállította és meggyilkolta. 

A megszállt területen a Népinémet 
Önvédelmi egység mellett különösen 

aktívan vett részt a gyilkosságokban a 
Kurt Eimann vezetésével Danzigban 
már 1939 júniusában megalakult SS-
őregység. Fogolytáborokat állítottak 
fel és őriztek Neufahrwasserben, 
Grenzdorfban és Stutthofban. Utób-
bit idővel nagy koncentrációs táborrá 
építették ki. A nácik a megszállt terü-
leten megalakították Nyugat-Porosz-
ország katonai körzetét, amely később 
Danziggal együtt a Danzig–Nyugat-
Poroszország új birodalmi körzetet 
(Gau) alkotta.

Az SS-egység naponta közel 150 
embert gyilkolt le, kivéve 1939. 

november 11-ét, a lengyel függet-
lenség évfordulóját, amikor 314 
lengyel foglyot lőttek tarkón. A 
nőket és férfiakat ötösével vezet-
ték a sírgödörhöz. Egyeseket még 
élve földeltek el. A környékbeli la-
kosság tudta, mi történik ott, hi-
szen hallották a lövéseket és a kia-
bálásokat, s látták a transzportok 
érkezését az erdőbe. Ráadásul az 
SS-egység a környéken élő néme-
teket bérelte fel a sírok betemeté-
sére.

Az egyedüli szemtanú, Elzbieta 
Ellwart néhány kilométerre lakott 

P I A ¥ N I C A

A NÉMET KATYQ
Lengyelország 1939. szeptemberi német megtámadása 

után Danzig (lengyelül Gdansk) szabad várost és környé-

két azonnal betagolták a Német Birodalomba. Hitler Albert 
Forstert nevezte ki a polgári közigazgatás vezetWjének, 
majd késWbb birodalmi helytartónak. Az egykori banktiszt-
viselW, náci párttag becsvágyától vezérelve elsWként akar-
ta jelenteni Führerének, hogy körzete „zsidó- és lengyel-
mentes”. 1939 októberében a danzigi városháza erkélyé-

rWl mondta a lengyelekkel kapcsolatban: „Ki kell irtanunk 
ezt a népet, s a bölcsWnél kezdjük…”.

Kivégzés a piaWnicai erdQben (1939)

A meggyilkoltak elásása a piaWnicai erdQben (1939)
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hoz. A XX. század elején Wej he ro-
wo környékén közel azonos arány-
ban éltek németek és kasubok. A te-
rület az első világháború után Len-
gyelországhoz került, s a kasubok a 
lengyel államhoz tartozónak vallot-
ták magukat.

Piotr M. Majewski lengyel törté-
nész 2000 főre becsüli a PiaWnica 
környéki erdőkben meggyilkolt 
kasub etnikai kisebbség létszámát. A 
nácik egyébként nehezen boldogul-
tak a kasubok „faji besorolásával”. 
Miközben azt hangsúlyozták, hogy 
a hithű katolikus kasubok nem len-
gyelek, hanem „pomerániként szláv 
népiségi töredék”, s olykor „kasub 
néptársaknak” vagy „német szlá-
voknak” tekintették őket, Karthaus 
és Neustadt hivatalaiban a kasubokat 
„alattomosnak, hamisnak és ravasz-
nak” bélyegezték, akiknek „jellege 
teljesen idegen a német népiségtől”. 
Az 1942. évi náci faji ismertetőben 
az áll, hogy „a Nagynémet Biroda-
lom a nyugati szlávságot véglegesen 
védelmébe vette”, ezzel a kasubokat 
hivatalosan is „németesítette”, illet-
ve „nyugati szláv néptársaknak” 
minősítette, de 1939 őszén a Wehr-
macht és az SS még nem így kezelte 
őket. 

Eutanázia-áldozatok és 
deportáltak

A Danzigtól délre elterülő szpe-
gawski erdőben az SS hozzávetőle-
gesen 2000 lengyel fogyatékost 
gyilkolt meg a konradsteini elme-

Wejherowótól. A nő terhessége 
utolsó hónapjait élte. Egy nap elha-
tározta, hogy meglátogatja anyósát 
és apósát, s gyanútlanul átvágott a 
piaWnicai erdőn. Az SS-katonák 
megállították, s meg akartak szaba-
dulni a váratlan tanútól, mert né-
hány méterrel távolabb folytak a ki-
végzések, de elfogyott a lőszerük. 
Így megparancsolták neki, hogy ne 
mozduljon és elmentek lőszerért. 
Elzbieta a tiltás ellenére a bokrok-
hoz ment. Amit látott, iszonyattal 
és rémülettel töltötte el! Azt hitte, 
képzelődik! Az egyik fánál két fe-
hér inges, fekete nadrágos, csizmás 
férfit látott, mindkettő erősen vér-
zett. Egyikük egy kétéves gyerme-
ket tartott a lábainál fogva, akinek 
a fejét a fához vagdosta. A látvány-
tól Elzbieta soha nem tudott meg-
szabadulni… Végül csodával hatá-
ros módon menekült meg, az egyik 
SS-legény felszólította, hogy fus-
son. Rohant, ahogyan csak bírt, at-
tól rettegve, hogy hátba lövik. 

Egyedül az ő visszaemlékezése 
maradt fenn, mert azokat is agyon-
lőtték, akiket a nyomok eltűnteté-
sére kivezényeltek.

Kasub golgota
A Danzigtól nyugatra és délnyu-
gatra lévő, kasubok lakta földcsík a 
XVIII. század végén Lengyelország 
felosztása során Poroszországhoz 
került. Az önálló szláv népcsoport a 
„germanizációs” nyomás hatására 
alkalmazkodott a német uralom-

gyógyintézetből. De német gyógy- 
és ápolási intézetekből is vittek fo-
gyatékosokat a piaWnicai erdőbe. 
Őket az SS még a háború elején a 
stralsundi gyógyintézetbe szállította, 
ahonnét bizonyíthatóan 1285 bete-
get november–decemberben depor-
táltak Wejherowóba. Röviddel 
megérkezésük után a piaWnicai erdő-
ben a Kurt Eimann vezette SS-őr-
osztag agyonlőtte őket. Eimann 
1968-ban a hannoveri tartományi 
bíróságon így vallott a kivégzési 
módszerről: „A betegeket a pályaudva-
ron a SS-katonák a csapatom rendelke-
zésére bocsájtott teherautókba terelték. 
A teherautók az agyonlövés helyszínétől 
50 méterre álltak meg. Ott egyenként 
kiszállították a betegeket. A fogyatékost 
két SS-katona a gödör széléig vezette, 
egy harmadik pedig egy 08-as pisztoly-
lyal követte. A gödör szélén tarkón lőtte, 
a beteg a gödörbe esett.” 

A holttesteket a stutthofi koncent-
rációs tábor lengyel hadifoglyai te-
mették be, akiket Eimann utasítá-
sára később szintén agyonlőttek. Itt 
több mint 400 gyermeket gyilkol-
tak meg, a legfiatalabb 11 éves volt. 
Az érintettek a családnak szóló ér-
tesítések szerint természetes halállal 
hunytak el.

A birodalom területéről depor-
tált áldozatok legnagyobb, 8000–
10 000 fős csoportját antifasisz-
ták, zsidók, lengyel és cseh szár-
mazású németek alkották. A pá-
lyaudvaron le kellett adniuk 
bőröndjeiket, majd az SS-katonák 
a PiaWnica környéki erdőkben ki-
végezték őket. A nagyobb gyer-
mekeket már Wejhe ro wóban el-
szakították szüleiktől, az anyák 
csak csecsemőiket tarthatták ma-
guknál.

Kivégzés 

a piaWnicai 
erdQben (1939)

Albert Forster
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Vasutasok Wejherowóban és 
LCborkban (Lauenburg) meg-
figyelték a szállítmányokat és 
titokban beszélgettek is a fog-
lyokkal. Közöttük sok olyan 
német állampolgár volt, akit 
korábban a Nürnberg melletti 
Altenfurt táborába internál-
tak, amelyet azonban Heyd-
rich utasítására 1939 szeptem-
berében felszámoltak.

Az 1939 őszétől 1940 tava-
száig Pomerániában kivég-

zettek számát lengyel történészek 
36–42 ezerre becsülték. Dieter 
Schenk német kutató a danzigi kör-
zetvezetőről, Albert Forsterről írt 
könyvében azonban azt írja: 
Pomerániában 432 helyen 52 794–
60 750 személyt gyilkoltak meg, 
közöttük 25 ezret Kociewón, 18 ez-
ret kasub földön, s ezen belül 
Wejherowo környékén 14 033 főt. 
Ezzel PiaWnica a stutthofi koncent-
rációs tábor után a régióban a má-
sodik legnagyobb tömegmészárlá-
sát élte át. 

A PiaWnica környéki áldozatok 
pontos számát nagyon nehéz meg-
állapítani. 1944. augusztus–szept-
emberben a németek a stutthofi 
koncentrációs tábor 36 foglyát arra 
kényszerítették, hogy megbilin-
cselve, erdei odúkban élve feltárják 

a sírokat, s a tetemeket az erdőben 
elégessék. Két hónap múlva ezeket 
a foglyokat is meggyilkolták. De a 
nyomok eltűntetésének kísérlete 
kudarcot vallott. 

Tettesek és emlékezés
1946. október közepén különleges 
bizottság végzett exhumálást a 
piaWnicai erdőkben. A tanúk által 
emlegetett 35 tömegsírból az egy-
kori erdész segítségével 30-at sike-
rült megtalálni, kettőt elégetetlen 
tetemekkel. A két sírban 305 
agyonlőtt tetemet találtak, közöt-
tük 5 nőét. A családtagok a jelleg-
zetes vonások, vagy személyes tár-
gyak alapján mindössze 55 sze-
mélyt, később még ötszáz áldoza-
tot tudtak azonosítani. A 
meggyilkoltak között volt Alicja 

Kotowska nővér, a Feltámadás 
Nővérei Gyülekezetből, aki a wej-
herowói leánygimnázium és líce-
um igazgatója volt. Alicja nővért 
1999 júniusában II. János Pál pápa 
a második világháború mártírjai-
nak csoportjában boldoggá avatta. 
Azóta Boldog Alicja nővért a 
piaWnicai mártírok védőszentjének 
tartják. 

Piotr M. Majewski úgy véli, hogy 
a gyilkosságokban esetenként 40–
50 személy vett részt: danzigi SS-
katonák és a Népinémet Önvéde-
lem aktivistái, tehát helybeli néme-
tek. Az Albert Forster elleni 
danzigi perben a szemtanúk részeg 
Gestapo-tisztviselőkről beszéltek, 
akik a fákra felakasztott lelkészek-
re lövöldöztek, továbbá félholt ál-
dozatokról, akik megpróbálták ki-
ásni magukat a gödörből. 

Forstert a lengyel legfelső bíróság 
1948 áprilisában kötél általi halálra 
ítélte, s kegyelmi kérvényének el-
utasítása után 1952. februárban ki-
végezték. Ludolf-Hermann von 
Alvensleben, aki 1939. szeptem-
bertől november végéig vezette a 
nyugat-poroszországi Népinémet 
Önvédelem szervezetét, a brit ha-
difogságból Argentínába szökött, s 
elkerülte a felelősségre vonást. 
Kurt Eimannt, aki előszeretettel 
lövöldözött, hogy „példát mutas-
son embereinek”, 1968 decemberé-
ben a hannoveri tartományi bíró-
ság legkevesebb 1200 emberen kö-
zösen elkövetett gyilkosság vádjá-
ban négy év börtönbüntetésre 
ítélte, két év után kiszabadult. Né-
hány helybeli tettes Németország-
ba menekült, és egyikük ellen sem 
indult eljárás.

De a kasubok nem felejtettek. 1955. 
szeptember 1-jén a Wej he ro wo és 
Krokowa közötti főúton éjszaka 12 mé-
ter magas kő emlékművet emeltek – 
hatósági engedély nélkül. Közülük 
ugyanis a háború után többeket 
megfigyeltek és németbarátnak mi-
nősítettek az 1942. évi hivatalos „né-
metesítésük” miatt. Piotr M. 
Majewski szerint a piaWnicai gyil-
kosságok szinte ismeretlenek marad-
tak, mivel az áldozatok többnyire 
németek és kasubok voltak, a kom-
munista történetírás nem tartotta 
fontosnak, hogy emlékezzen rájuk.

NÉMETH ISTVÁN 

Alicja Kotowska

Lengyelországi kasubok a XX. század elején
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1.
rész

A mai – még korántsem kon-
szenzusos felfogás – a környe-
zet szerepét túlhangsúlyozó 

tanuláslélektani értelmezéstől, a környe-
zetet teljesen negligáló, a velünk szüle-
tettséget (nativizmus) túlhangsúlyozó 
generatív felfogáson keresztül jutott el, 
egy interakcionalista, belső kognitív 
valóságot is feltételező értelmezéshez. 
Az ebből kifejlődő kulturális 
interakcionalista koncepció, ötvözve az 
eddigi elméleteket (tanulás, örökletes-
ség kogníció), a kulturális beágyazott-
ság szerepét emelte ki. Ez a megközelí-
tés már nem pusztán a „nyelvre” fóku-
szál, hanem a „nyelvhasználóra” is, aki 
különböző kommunikatív szándékait 
különféle nyelvi szerkezetekkel fejezi 
ki. Olyanokkal, amelyek az adott 
nyelvhasználó csoport kultúrájába il-
leszkedve kommunikációs szándékai-
nak leginkább megfelelnek.

A nyelven keresztül történő kommu-
nikáció, a nyelvhasználat sajátosan hu-
mán tevékenység. Ritkán töprengünk 
rajta, magától értetődőnek tartjuk, hi-
szen mindennapi tapasztalataink azt 
mutatják, hogy ez a kompetenciánk 
születésünktől, több lépcsőn keresztül, 
fokozatosan alakul ki három éves ko-
runkra. Ekkorra már a nyelvi csatorna 
válik a felszólítás, a kifejezés, az infor-
mációszerzés, az ismeretátadás, a kap-
csolattartás, azaz a kommunikáció leg-
főbb formájává.

A tipikus fejlődésű háromévesek már 

akadálymentesen, folyamatosan képe-
sek a beszélt nyelvi csatornán keresztül, 
közel ezer szavas aktív szókincsükkel, 
három-négy szavas szószerkezetekkel 
szükségleteik, érzelmeik, állapotuk, 
gondolataik kifejezésére, a környeze-
tükkel való kapcsolattartásra. Mindez 
azt jelenti, hogy elsajátították azt a 
kommunikációs eszközt, amelyen ke-
resztül lehetővé válik számukra a szitu-
ációtól független, pusztán nyelvi impul-
zusok alapján történő megértés (észle-
lés, értés) és megértetés (produkció), az-
az képesek a hozzájuk intézett beszélt 
nyelvnek megfelelő jelentést tulajdoní-
tani, és az anyanyelv szabályainak és 
céljaiknak megfelelő értelmes közlése-
ket is létrehozni.

Így alkotják meg, három évnyi fejlő-
dés eredményeként, azt a „második vi-
lágot”, a nyelvi reprezentáció világát, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy a 
valós első világról, ennek az agyban lé-
vő, mentális rendszernek a segítségével, 
a szavak közvetítőerején keresztül 
kommunikáljanak.

A környezettel való eddigi (főleg non-
verbális csatornán zajló) korai kommu-
nikációs kapcsolattartási formák mellett 
megtanulják, hogy a gondozó személlyel 
való kapcsolatukban egyre inkább a szó-
beli kommunikációra terelődik a hang-
súly. Biztonságérzetüket hároméves élet-
korukra már nemcsak a testi érintés, si-
mogatás, ölelés, az anya személyének kö-
zelsége teremtheti meg, hanem ennek a 

beszélt nyelven keresztül történő bevált-
hatósága, a beszéd, mint „cselekvés” is. 
Érzékelik, hogy a kimondott szónak 
cselekvési ereje van, a biztonságérzetü-
ket a szóbeli csatornán keresztül történő 
információ is átélhetővé teheti. A „s z e r 
e t l e k”, ez a nyolc beszédhangból fel-
épülő hangsor, hasonlóan kellemes érze-
tet kelthet, mint maga a konkrét szere-
tetteljes ölelés vagy simogatás, ezzel 
szemben, a „n e m  s z e r e t l e k” hangsor 
valódi fájdalmat, az eltaszítottság érzését 
hívhatja elő a gyermekben.

A KORAI KOMMUNIKÁCIÓ 
FEJLVDÉSE

Régóta izgatja a kutatókat, hogy a biológiai, a pszi-

chés és a környezeti feltételek milyen arányban 

és hogyan befolyásolhatják fejlWdésünket. A ku-
tatástörténet bizonyítékai szerint a nyelvelsa-

játítási elméletek hol a környezet, hol a velünk 
születettség, hol egy belsW kognitív valóság 

dominanciáját hangsúlyozták.
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Az egészséges testi, lelki és értelmi fej-
lődést a biztonságot, szeretet nyújtó kör-
nyezet alapozza meg. Az első életévben 
az anyai gondoskodás, a csecsemő jelzé-
seire érzékenyen reagáló magatartás 
megteremti az alapvető bizalmat a gon-
dozó személye és a környezet iránt. Ez a 
kialakult érzelmi biztonság, a bizalom, a 
lehető legjobb készültség 
az ismeretek, a tapasztala-
tok, az információk befo-
gadására, feldolgozására, 
tehát a gyermek fejlődésé-
nek támogatására. Az 
ilyen környezet nyitott a 
magzat, az újszülött, a cse-
csemő, a kisgyermek 
kommunikációs jelzései-
nek észlelésére, felfogására, 
értelmezésére: a magzat-
nyelvre, az újszülött sírásá-
ra, hangadásra, nevetésre, 
gagyogásra, rámutatásra, a 
kilenc hónapos kor körül 
megjelenő előszavak (úgy-
nevezett protoszavak) és az 
egyéves korban kialakuló 
valódi, már tényleges je-
lentéssel bíró mondatérté-
kű szavak (holofrá-zisok) 
észlelésére. Az anya a jelzé-
seket értelmezi, levonja be-
lőlük a szituációnak, a ta-
pasztalatainak megfelelő 
következtetéseit. Így ta-
nulja meg, hogy az aktuá-
lis kommunikatív üzenet-
nek milyen, általa feltéte-
lezett szándéka lehet. 
Egyre sikeresebb lesz az 
újszülött, a csecsemő éhségének, kelle-
metlenség érzetének vagy unalmának 
egyaránt sírásban történő kifejezésére 
adott „cselekvéses” válaszokban: akkor 
eteti, ha éhes, akkor nyugtatja, ha 
nyugtalan, akkor játszik vele, ha a baba 
unatkozik, és akkor teszi tisztába, ha az 
valóban szükséges. A „vélt” kommuni-
kációs szándék egyre sikeresebb felis-
merése olyan „társas játék”, amelynek 
szabályait közösen, egymásra figyelve 
alakítják ki. Ha mindenki eléri eredeti 
szándékát, akkor a csecsemő (akinek 
fájós hasára a mamája nem „ráetet”, ha-
nem sírásából kikövetkeztetve a fájdal-
mát megszünteti) és az anya (aki a „jó 
anya” érzet birtokába juthat, ha csecse-
mője már nem sír, sőt kiegyensúlyozot-

tá válik!) is megnyugszik. Ez sikeres 
kommunikáció, hiszen mindkét fél 
szándékainak megfelelő cselekvéses vá-
laszokat tudott kiváltani, ez egymásra 
találást, harmonikus kapcsolatot ered-
ményezett. Még nem is beszél a csecse-
mő, de már képes az akadálymentes 
kommunikálásra, mert a környezete 

segítette ebben a ráhangolódással, jelzé-
sei értelmezésével.

Ma már tudományosan is bizonyított, 
hogy ez az „egymásra találás” a születés 
előtt kilenc hónappal kezdődik. A 
magzattal történő kommunikáció, az 
úgynevezett magzatnyelv, már a méhen 
belüli életben is lehetővé teszi, hogy az 
anya (környezet) és a magzat kapcsolat-
ba lépjen, kommunikáljon egymással. 
Bizonyított, hogy a hallószerv kifejlő-
dése előtt bőrérzékelésen keresztül, utá-
na a hallószerve segítségével reagál a 
külvilág akusztikus ingereire. Így lehet 
ezen a csatornán keresztül kapcsolatba 
lépni vele. Ezért nem éri, érheti teljes 
„meglepetésként” a jól halló újszülöttet 
az őt körülölelő nyelvi és akusztikus in-

gerek sokasága, hiszen ezt a méhen be-
lüli életben már hónapokon keresztül 
érzékelte, észlelte, ezekre különböző 
„kommunikációs” válaszokat is adott. 
Ezért hathat megnyugtatóan az anyai 
szív dobbanása, a magzati korban rend-
szeresen hallgatott zene vagy mese az 
újszülöttre, csecsemőre. Az anyanyelv 

hangzórendszere, dalla-
ma, ritmusa anyai beszé-
den keresztül ismerősen 
cseng. Ez teszi lehetővé 
azt a „csodának” tűnő 
képességét is, hogy egy-
két hetes újszülöttek biz-
tonsággal ismerik fel, ha 
nem az anyanyelvükön 
szólnak hozzájuk. 

Wendtlandt német logo-
pédus „nyelvi fája” igen 
szemléletesen mutatja be 
a nyelv elsajátításához 
szükséges támogató 
kommunikáció összete-
vőit, szerepét és helyét a 
nyelvfejlődés folyamatá-
ban. Nem véletlenül vált 
ez a modell és a hozzá 
kapcsolódó nyelvi fejlő-
dést támogató szülői 
kommunikációs csoport 
olyan népszerűvé egész 
Németországban. Egy-
értelművé tette a hozzá-
tartozók számára, hogy a 
környezet pozitív és ne-
gatív irányba is befolyá-
solhatja a velünk szüle-
tett, öröklött, szerzett, 
konstitucionális feltétele-

ket. Olyan ismereteket, tudást és mód-
szert nyújt át a szülőknek, amelyek bir-
tokában tudatosabban, kompetenseb-
ben, így sikeresebben befolyásolhatják 
tipikus gyermekük töretlen nyelvi, 
kommunikációs fejlődését.

A modellben az elsajátított nyelvi 
kompetencia és performancia (a nyelv 
értésének és használatának képessége 
és maga a használat) a kifejlődött nyelvi 
fa, amelynek növekedése természete-
sen attól is függ, hogy milyen 
tápanyagdús az a talaj (a társadalom, a 
kultúra, a közvetlen környezet), amely-
ben megfogant, él és fejlődik. A nyelv, 
a beszéd, a kommunikáció csak akkor 
képes a fejlődés útján megindulni, ha 
az ehhez szükséges gyökerek (alapok) 

Wendtlandt nyelvi fája 



léteznek, és a „tápanyagokat” maguk-
ba is szívják, azaz működőképesek. 
Ezek az alapok az agy érettségét (vagy-
is az idegrendszeri készültségét), az eb-
ből fakadó értelmi- és mozgásfejlődést, 
az érzékszervek és a hozzájuk kapcso-
lódó észlelési, érzékelési folyamatok 
(többek között a tapintás, látás, hallás) 
kialakulását, valamint az emo cio na-
litást foglalják magukba. A gyökerek, 
az idegsejtek közötti kapcsolatok kiala-
kulásán és a külvilágtól kapott inge-
rekre adott válaszokon keresztül, a 
szenzomotoros integrációban kapcso-
lódnak össze. Ez teszi lehetővé az ér-
zékszervek által közvetített eltérő in-
formációk feldolgozását, összekapcso-
lását, integrálását is. A gyökérzethez 
tartozó hangadási képesség (sírás, ga-
gyogás) fejlődését is a környezetből fa-
kadó verbális és nem verbális kommu-
nikációs impulzusok befolyásolják (az 
ábrán ezt az életet jelentő locsolóvíz 
szimbolizálja). Ezek a környezetből 
eredő impulzusok az odafigyelésben, a 

beszédkésztetésben, a szemkontaktus-
ban, valamint a valódi kommunikáci-
óra való törekvésben, és semmiképpen 
sem a mechanikus ismétlésre kénysze-
rítő kapcsolatban öltenek testet.

Amennyiben mindezek a feltételek 
megteremtődnek, akkor megindul a fa 
fejlődése, elindul a törzs növekedése: a 
beszédmegértésé és a beszédkedv kiala-
kulásáé. Ebből bomlik aztán majd ki, 
ágazik el a lombkorona, és alakul ki a fa/
nyelv valódi formája, nagysága, minősé-
ge: az artikuláció, a szókincs és a gram-
matika. Mindezek nagyságát, bőségét, 
minőségét a környezetből származó 
„napsütés” megléte, annak ereje, inten-
zitása is befolyásolja. Az a gyermek 
mondható szerencsésnek, akit a körül-
ölelő környezete olyan szeretettel, elfo-
gadással, melegséggel „támogat”, amely 
optimális fejlődését biztosítja a meglévő 
nyelvi és nem nyelvi képességeinek, 
készségeinek. Az ábrán megrajzolt szere-
tet (napfény) szimbólum többféleképpen 
értelmezhető: ez lehet növekedést előse-

gítő, de lehet akadályozó is. A hideg, el-
utasító (nincs szeretet, elfogadás, megér-
tés, pl. hideg, elhanyagoló, autoriter, rá-
hagyó stb.) vagy a túlzóan féltő, fojtó 
(túlgondoskodó, aggódó, overprotektív 
stb.) környezet, nevelési attitűd késleltet-
heti, megállíthatja, sőt visszaeséseket, za-
varokat is előidézhet nemcsak a nyelvi 
fejlődésben.  A folyamat érzékletesen ha-
sonlítható ahhoz a kiváló táptalajba ülte-
tett csemetéhez, amelyik megáll a fejlő-
désben, mert csak hideg, napfény nélkü-
li, vagy túlzóan perzselő éghajlat veszi 
körül, mert gondozói nem vették figye-
lembe (nem tudták vagy negligálták) az 
optimális növekedési igényeihez szüksé-
ges napsütéses órák számát.

Ma már a funkcionális MRI-
felvételek tudományosan is képesek alá-
támasztani ezeket az állításokat. A kül-
világ ingereinek fizikai nyomai látható-
ak az agyműködésben: az elhanyagolt 
gyermekek homloklebenyi agytevé-
kenysége kimutathatóan renyhébbek.

FEHÉRNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA

A sikeres kommunikációt támogató tényezRk A sikertelen kommunikációt elRidézR tényezRk

A gyermekkel történQ kommunikáció valódi kommunikációs helyzetek-
ben zajlik, a felnQtt kihasználja vagy megteremti ennek lehetQségét. 

A felnQtt a gyermekkel történQ kommunikációban csak a helyes ejtést 
akarja a gyermekbQl „kicsikarni”. Ebben az utánmondási kényszerben 
elveszik a kommunikációs szándék és cél, mert a partner csak a for-
mára, és nem a tartalomra figyel. 

„Korrigált visszajelzés”
A gyermek hibázásaikor a felnQtt nem a gyermek hibáira (artikulációs, 
nyelvtani), hanem a nyelvi közlés szándékára, tartalmára koncentrál.
A természetes kommunikációs helyzetet kihasználva „javításként” a 
helyes beszédmintát mutatja fel.

Az anyanyelv használatának állandó javítása és kritizálása, amely 
elveszi a gyermek kommunikációs kedvét, mert a beszédhelyzetekben 
állandóan csak a hibájával szembesítik, amely számára azt üzeni, 
hogy nem tud a környezeti elvárásoknak megfelelni. 

A gyermekkel történQ kommunikációt örömtelivé teszi, így segíti a 
kommunikációhoz kapcsolódó jó érzet kialakulását. 

Az állandó javítások (önmaga és mások elQtt) megszégyenülést ered-
ményeznek, amelynek pszichés következményei nemcsak a nyelvi 
fejlQdésre vannak negatív hatással. 

A sikeres kommunikáció teljes odafigyelést igényel (ne foglalkozzunk 
mással, miközben a gyermek beszél hozzánk, vagy mi beszélünk 
hozzá!). Forduljunk felé, vegyük fel vele a szemkontaktust, hogy érez-
ze, fontos, amit mond, érdekel bennünket az, amit ki akar fejezni, meg 
akar osztani velünk.  

A kommunikáció során a partner a gyermek beszédét állandóan félbe-
szakítja, mintha nem lenne fontos a mondanivalója, és Q saját maga 
sem. Ezzel annulálják a megnyilvánulásait, nem veszik figyelembe a 
jelenlétét. 

A felnQtt nyújtson megfelelQ, követésre méltó beszédpéldát artikuláci-
óban, tempóban, hangerQben, érthetQségben, és mindezzel segítse a 
nyelvi közlés megértését.

A dajkanyelv (gügyögés) kizárólagos használata a kommunikációban 
a gyermek számára helytelen, nem követésre méltó mintát hordoz 
magában. 

A felnQtt a gyermeki közlés tartalmára, szándékára, céljára próbáljon 
figyelni, ne annak formai oldalára!

Amennyiben a partner csak a beszéd megvalósulásának alaki módjára 
figyel, csak a formai tökéletességre koncentrál, akkor elveszik a közlés 
tartalma, mindaz a cél és szándék, amiért a kapcsolatot indítványoz-
ták. Ez kommunikációs zavart eredményez a beszédpartnerek között!

   EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

Azon tényezQk, amelyek pozitív, illetve negatív irányba mozdíthatják el a gyermeki kommunikációt a környezet támogatási stratégiájának 
megfelelQen FEHÉRNÉ –SOÓSNÉ (2010) NYOMÁN
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1.
rész

A „vidám társaság” jellegű 
képek a tékozló fiú hazatérése 
bibliai történetének erkölcsi 

tanulságait tárják a nézők elé. A ko-
moly tartalom azonban jórészt csak 
ürügy, az emblémák, jelképes utalások 
csupán kellékei a festménynek. A gon-
dos háttérábrázolás, az egészalakos fi-
gurák gazdag öltözéke, a csendéletsze-
rű tárgyak együttese e képek legfőbb 
vonzereje, s valószínűleg megfestésük 
legfőbb indítéka is.

A XVII. századi holland zsánerfesté-
szet gyökerei régebbi hagyományban 
keresendők és Frans Hals idején alakult 
ki jellegzetes karaktere. A képtípus 
egyidőben virágzott Haarlemben, 
Amszterdamban, Utrechtben, Delft-
ben és Leidenben. A textilmunkás csa-
ládból származó Frans Hals adta a dön-
tő ösztönzést a műfaj kialakulásának, 
de kevés festő mondható követőjének. 
A hollandiai Haarlem Frans Hals Mú-
zeuma idén ünnepli fennállásának 100. 
évfordulóját, s ebből az alkalomból 
nyílt  meg a „Frans Hals az aranykor fes-
tője: Szemtől szembe Rembrandt-tal, 
Rubens-szel és Tizianóval” című kiállí-
tás.

A XVII. század elején két irányvonal 
különböztethető meg a holland zsáner-
festészetben, amelyek szorosan kapcso-
lódnak a korai németalföldi festészethez. 
Az egyik típus – amely nem volt hosszú 
életű – Pieter Aertsen (1509-1575) és 
unokaöccse, az antwerpeni Joachim 
Bueckelaer (1530 körül-1573) képeiből 
származik. Ezek a festmények életnagy-
ságú alakokat ábrázolnak konyhában 
vagy piacon, gyümölcsökkel, zöldségek-
kel, húsokkal, halakkal körülvéve vagy 
éppen mulatság közben. A háttérben né-
ha bibliai jelenet látható.

A másik típus gyökerei idősebb Pieter 
Bruegel és iskolájának panorámaszerű 

A  F R A N S  H A L S  M Ú Z E U M  C E N T E N Á R I U M A

A HOLLAND FESTÉSZET 
ARANYKORA

A „vidám társaság” típusú festményeken rendszerint elegáns ruhába öltözött, elWkelW urak és hölgyek 
ülnek asztal körül, szobabelsWben vagy kastélyparkban. Az apródok bort hordanak körül, miközben zené-

szek szórakoztatják a mulatozókat. A gondtalan szórakozás ábrázolása gyakran morális jelentést takart.

jeleneteiben keresendők. Egy flamand 
bevándorlóhullámmal került északra 
ez a típus, amely ugyanolyan jelentős 
szerepet játszott a holland tájképfesté-
szet, mint a zsánerspecialisták fő irány-
vonalának kialakulásában. A sokoldalú 
manierista Van Mander ehhez a cso-
porthoz tartozik, s más holland manie-
rista festők mitológiai, árkádiai jelenetei 
is hozzájárultak a zsáner fő motívuma-
inak kifejlődéséhez. A kor egyik leg-
népszerűbb festője és grafikusa, a fla-
mand David Vinckboons (1576-1632) 
képviseli a manierista hagyományból 
az új realizmusba való átmenetet. 
Vickboons ötven éves korában Amsz-
terdamba költözött családjával, s életé-
nek hátralevő részét Hollandiában töl-
tötte. Nagy szerepet játszik az új tájkép-
stílus kialakításában, de figyelme kö-
zéppontjában az ember és nem a 
természet áll. Zsánerképei Bruegel jele-
neteit követik; élete utolsó éveiben a táj-
ban megjelenő pár közeli nézőpontú 
ábrázolásának problémája áll figyelme 
középpontjában. A XVII. század első 
évtizedében készített festményei mora-

lizáló karakterűek, s gyakran használ 
olyan hagyományos, allegorikus témá-
kat, mint „A Halál meglepi a szerelmese-
ket a tájban”. A zsánerfestők ugyanazo-
kat a témákat festik az egész század-
ban: lakomák, kártyázók, zenészek, 
ivók. Ugyanakkor a vidám életű lova-
gok és divatos hölgykísérőik ábrázolá-
sai – az úgynevezett vidám társaság-
képek – sokkal népszerűbbek, mint 
azok, amelyek a szegények helyzetét 
mutatják be.

Haarlem a holland zsáner kialakulá-
sának legfontosabb központja. Művelői 
táncoló, ivó, szerelmeskedő és zenélő 
fiatalokat ábrázoló képeket festenek, 
melyeknek didaktikus funkciója is le-
het. Az egyik első ilyen típusú festmény 
a Frans Halsnak tulajdonított, 1610 kö-
rüli, Ünnepély a parkban című berlini 
kép, amely elpusztult a második világ-
háborúban. A festmény Vinckboons 
egyik 1608-ban készült, a Tékozló fiú 
életének egy jelenetét ábrázoló metsze-
tén alapul. A tékozló fiú paraboláját be-
mutató jelenetekben kereshetjük a hol-
land „vidám társaság” képek egyik 

Dirck Hals: Bankett, 1628
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elődjét. A típus összetett gyökerének 
másik szála a XVI. századi Istenek lako-
mája témájú festményekhez vezet, s vé-
gül a XV. századi nyomatok és szerelmi 
jeleneteket kertben ábrázoló plaisance 
szőnyegek képviselik a legkorábbi nyo-
mokat. Az elpusztult berlini kép a ma-
nierista hagyományt mutatja. Ezt a té-
mát külön képtípussá fejleszti Haarlem-
ben Frans Hals testvére, Dirck, kortár-
sai közül pedig Esaias van de Velde és 
Willem Buytewech.

Esaias van de Velde (1591 körül – 
1630), aki realista tájképeiről híres, fest 
néhány kertben ünneplő, előkelő társa-
ságot. 1610-ben érkezik Haarlembe. 
Esaias talán Vinckboonsnál tanult 
Amszterdamban; készített egy rajzmá-
solatot Vinckboons egyik „vidám tár-
saság” jelenetéről, s két, szabadtéri ün-
nepélyt ábrázoló képe a népszerű amsz-
terdami mester szellemét és technikáját 
mutatja.

Willem Buytewech (1591/2 körül – 
1624) haarlemi tartózkodása ugyancsak 
rövid; nem egyértelmű, hogy ott van-e 
már 1612 előtt, s biztos, hogy 1617-ben 
újra letelepedik szülővárosában, Rot-
terdamban. Buytewech beceneve 
„Geestige Willem”, azaz szellemes 

Jan Steen: Vidám társaság teraszon, 

1670 körül

Frans Hals: Mulatozók Shrovetide-ben, 1616-1617 körül Frans Hals: Fiatalember és szerelme fogadóban, 1623
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tatkozó társaság mögötti falon fel-
függesztett térkép, hangszerek látha-
tók, a földön heverő fegyverek és a 
széktámlán kapaszkodó majom a tá-
voli földek meghódítására, a szellemi 
és testi örömökre utal.

Buytewech nagy hatást gyakorolt 
számos korabeli festőre Haarlemben. 
Rotterdamba távozása után (1617) 
Hendrik Gerritsz Pot (1585 kö-
rül-1657) és Isack Elyas (1620-30 kö-
zött működik) folytatja „ügyes 
Willem” hagyományát a kisméretű 
zsánerjelenetekben. Hendrik Pot 
nagyméretű jelenetekkel is próbálko-
zik. Buytewech erősen hatott Dirck 
Hals művészetére (1591-1656). Dirck 
kisméretű jelenetei bizonyos mértékben 
testvére hatásáról is tanúskodnak, de sa-
ját stílusuk van. A szimmetrikusan el-
rendezett előkelő társaságokat szoba-
belsőben vagy parkban ábrázolja; tér-
komponálása és elegáns figurái jelzik, 
hogy közelebb áll Buytewechhez, mint 
Frans Halshoz. A két művész közti 
hasonóságok magyarázzák, hogy korai 
műveik attribúciója összemosódik. 
Gyakran asztal áll a kompozíció közép-
pontjában, amely mellett szerelmespá-
rok és más alakok mulatoznak. A tér 
nem mély, a perspektíva bizonytalan. 
Dirck alakjai sohasem olyan karcsúak 
és kecsesek, mint Buytewechéi, mindig 
mosolyognak, amely nem jellemző 
Buytewechre. Dirck színezése vidá-
mabb: sárga, világoskék, rózsaszín, zöld 
és aranybarna dominál. Ezüstös fényeit 
Frans művészete ösztönzi. Első datált 
műve a Budapesten őrzött, Mulató tár-
saság szabadban című, 1621-es kép. Az 

vagy ügyes Willem, de mindössze kö-
rülbelül tíz képet ismerünk tőle, és eze-
ket rövid életének utolsó hét-nyolc évé-
ben festi. Buytewech szoros kapcsolat-
ban áll Frans Hals-szal: egy régi inven-
tárium szerint egy képen a két mester 
együtt dolgozik; ugyanazon modelle-
ket alkalmazzák. Buytewech lemásol 
néhány Hals-képet és témákat vesz át, 
de soha nem követi Hals ecsetkezelését. 
Buytewech legtöbb képe vidám társasá-
got ábrázol enteriőrben: a divatosan öl-
tözött ifjak és hölgyek szobában ülnek, 
a fő motívum a hátsó falra felfüggesz-
tett térkép, mely az alakok hedonizmu-
sát szimbolizálja. A kolbászfűzért vise-
lő, kövér Falstaff-típus modellje megje-
lenik Hals néhány évvel korábbi Far-
sangutón mulatozók című képének 
Peeckelhaering alakjában. Buytewech 
életműve a holland festészet korai ba-
rokk fázisát képviseli. Az alakokat kö-
zeli kivágásban és részletező realizmus-
sal ábrázolja. Buytewech nem speciali-
zálódik a zsánerre, mint az őt követő 
generáció. A vallásos témákat és az alle-
gorikus motívumokat egyaránt a min-
dennapi élet jeleneteiként ábrázolja.

A Budapesti Szépművészeti Múze-
umban őrzött, Mulató társaság című ké-
pét Buytewech haarlemi tartózkodása 
idején, 1615 körül festi. Frans Hals hatá-
sát mutatja a festmény élénk színezése, 
világos jellege és közvetlen, humoros 
ábrázolásmódja. Míg Frans Hals és a 
korai zsánerfestők takarékoskodnak a 
szobabelsők berendezésének részletező 
ábrázolásával, Buytewech jól öltözött 
polgárai gazdag és otthonos enteriőr-
ben jelennek meg. A szűk térben mu-

alakok beállítása a csoport-arcképeké-
vel rokon: mintha a gazdag színezésű 
ruhákat és csipkéket viselő társaság 
megszakítaná egy pillanatra gondtalan 
mulatságát, s színpadias élőképpé mere-
vülve a szereplők a nézőben újonnan 
érkező vendéget üdvözölnének. 1630 
körül Dirck felhagy a vidám társaságok 
ábrázolásával, s egy-két alakos enteriőr-
képekre tér át. Az 1630-as évek végén 
azonban Dirck és más korabeli festők is 
visszatérnek a „vidám társaság” jelene-
tekhez. Jan Miense Molenaer korának 
egyik jelentős kismestere. Gyakran 
Frans Hals tanítványaként emlegetik, 
de nincs adat arra, hogy a mesternél 
tanonckodott volna. Az 1629-es Étke-
ző vidám társaság című képének figurái 
szoros kapcsolatban állnak Hals azo-
nos évtizedben festett, nevető alakjai-
val, de Molanaer nem követi Hals erő-
teljes ecsetkezelését. 1629-ben kismé-
retű képeket is festett egészalakos fi-
gurákkal enteriőrben, amelyek 
közelebb állnak Dirck Hals, mint 
Frans művészetéhez. Az 1630-as évek-
ben folytatja ezt a típust, ebből az idő-
szakból származnak legkidolgozot-
tabb zsánerképei. 1636-ban festi a Bu-
dapesti Szépművészeti Múzeumban 
őrzött, nappali jelenetként ábrázolt Pé-
ter tagadása című képét. A résztvevők 
első pillantásra inkább látszanak ván-
dorkomédiásoknak egy falusi kocs-
mában, mint evangéliumi szereplők-
nek. A tűznél melegedő alak, a leleple-
ző szolgáló, a kisurrani készülő Péter 
és a kerítésen álló kakas motívuma 
azonban bizonyítja, hogy Molenaer 
nagy hangsúlyt helyez a bibliai részle-
tek pontos ábrázolására.

TÜSKÉS ANNA

(Következik: Delfti és leideni vidám 
társaságok)

Frans Hals: Pipázó, 1625 körül

Jan van de Velde II: Elegáns társaság kertben
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tunk el egy próbaprojektet, egy fel-
hívásban kerestünk önkéntes fordí-
tókat. Több tucat jelentkező volt. 
Nemrég kaptam meg az első anya-
got, ami gyönyörű! Amikor ez lezá-
rul, július folyamán megnyitjuk más 
nyelvek számára is. Mi adjuk az ere-
deti fájlokat, technikát, mindent, 
ami kell. Ez a metódus egy újabb pa-
radigmát hozhat létre. Az informá-
ció nincs bezárva nyelvileg, helyileg, 

technológiailag. Végül is egy kuta-
tónak csak ez lehet a célja.
– Ez a könyv nagyjából a Behálózva 
ismeretanyagát dolgozza fel. Vár-
ha tó új kötet, a Villanások után a 
„tri lógia” harmadik része is?
– Lehet trilógiaként tekinteni. De 
egyelőre a tankönyvön dolgozom. 
Egyszerre kettőn nem lehet.
– És a kutatási irányvonalak alap-
ján látható a harmadik témája?
– Az ismeretterjesztő műfajnak 
megvan a maga belső világa. Nem 
lehet bármely laborban lévő témát 
egyszerűen kitárni egy könyvben. 
Például a szakmailag egyik legizgal-
masabb területet, a biológiai hálókat 
és az orvostudományt valószínűleg 
nem tudnám megírni egy ilyen 
könyvben, hiszen nem vagyok erre 
hivatott. A másik terület, a kontroll-
kérdés, hosszú távon rendkívül fon-
tos, viszont ismeretterjesztő anyag-
hoz túl kényes ügy. Kell egy tiszta, 
jól védhető tudományos eredmény, 
melynek univerzális hatása van, és 
egy könyvben feldolgozható. Ez 
még nem állt össze.
– Beszéljünk erről a két irányról! 
Előadásaiban említi, hogy a genom-
paradigma végén vagyunk. Ez mit 
jelent?
– Amit a Humán Genom Projekt 
hozott, az az alkatrészek listája. 

– Családjával Budapestre tették 
székhelyüket. Mi ennek az oka?
– Feleségem és a gyerekek annyira 
megszerették Budapestet, hogy úgy 
döntöttek, ők itt szeretnének élni pár 
évig. Ennek következménye az lett, 
hogy én ingázom. Egy hónap itt, egy 
hónap ott. Igyekszem úgy dolgozni, 
hogy mindig lezárom az adott mun-
kámat, amikor elrepülök. Huszon-
öten vannak a kinti csoportomban, 
mindenkinek nagyjából egy hónap-
nyi kihívást adok – természetesen, ha 
ég a ház, akkor tüzet oltok, de 
amennyire lehet a tűzoltást is delegál-
tam. Budapesten teljesen más jellegű 
projektekkel foglalkozom: hálózatel-
méleti tankönyvet írok.
– Miért fejezetenként teszik ezt a 
könyvet közzé?
– Hamar rájöttem, hogy ez több 
éves folyamat lesz. Így adódott a 
kérdés, hogy hogyan lehetne az ed-
dig megszületett eredményeket 
megosztani. Térjünk vissza a XIX. 
századi jó szokásokhoz, amikor a re-
gények Dickens idejében folytatások-
ban jelentek meg – gondoltuk. Így 
fejezetenként osztjuk meg a könyvet 
Ipaden és pdf formátumban is.
– Ha jól láttam, önkéntes fordítókat 
is kerestek.
– Jött még egy ötlet: miért csak an-
golul? Így Magyarországon indítot-
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ja Barabási Albert-László, a jelenleg kétlaki  életet élW világ-
híre kutató komplex hálózatok vizsgálatával foglalkozó 
laborjának a Northeastern és a Harvard University ad ott-
hont. Nagy hatású eredményeik után most két fW motiváció 
mozgatja Wket. Egyrészt a biológiai hálózatok minél ponto-
sabb térképén dolgoznak, ezáltal a hálózatos orvostudo-
mány eszközeit teremtik meg. Másrészt nagy hálózatok 
esetén azt vizsgálják, hogy az ismert kontrollpontokra 

miként kell hatni ahhoz, hogy szabályozhassuk azokat.

Mely csomópontok állapotának folyamatos 

olvasása alapján lehet visszaépíteni az egész 

rendszer állapotát? ErrQl szóló cikkük a 2013. 
február 12-ei PNAS címlapján szerepelt
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– A kocsit úgy tervezték, hogy 
négy alkatrészen keresztül 
kontrollálható legyen. Viszont 
nem mérnöki rendszerben, egy 
nagyon bonyolult hálóban is 
meg tudjuk találni ezeket a 
kontrollpontokat? 
– Három éve kezdtem el dol-
gozni az MIT egy kontrollelmé-
letes kutatójával. Sikerült áttö-
rést elérni abból a szempontból, 
hogy megmutattuk: egy bonyo-
lult hálózat esetén is elég köny-
nyen meg lehet találni ezeket a 
pontokat. A szépsége az, hogy 
ennek az eszköze pontosan a Lo-
vász László nevével fémjelzett 
terület, a párosításelmélet. Két 
évvel ezelőtt voltunk a Nature 
címlapján ezzel a felfedezéssel.
– Itt az az egyik lényegi gon-
dolat, hogy a kiválasztott cso-
mópontok szükségesek és elég-
ségesek is?
– Igen, és ez nem lineáris rend-

szerek esetén különösen meglepő: az 
anyagcsere-hálózatnál sikerült meg-
mutatni, hogy ez egzaktul így van. 
Az elmúlt évben azzal foglalkoz-
tunk, hogy mely csomópontok álla-
potának folyamatos olvasása alapján 
tudjuk visszaépíteni az egész rendszer 
állapotát. Ez megint a kontrollelmé-
leten belül egy fontos probléma, ezt is 
sikerült visszavezetni a párosításelmé-
letre. Komoly alkalmazásai lehetnek 
az orvostudomány területén: mely 
molekulák koncentrációját kell nézni 
ahhoz, hogy eldönthessük, valakinek 
van-e egy bizonyos betegsége.
– Tehát látjuk, lehet kontrollálni. 
Hogyan tovább?
– Rengeteg kérdés felmerül. Milyen 
energiára és időskálára van szükség a 
rendszer kontrollálásához? Hogyan 
kontrolláljunk egyáltalán? Hogy 
tényleg kontrollt alkalmazhassuk, 
ahhoz a kontrolltörvényt kell megal-
kotni. Vagyis azt, hogy mi az az idő-
függő jel, amivel kontrollálni tudjuk 
a rendszert. Ettől még nagyon távol 
vagyunk. Egy társadalmi rendszer-
ben egyelőre teljesen reménytelen ezt 
megcsinálni, mert nem ismerjük a di-
namikát. Fel tudjuk térképezni, hogy 
ki kire hallgat egy intézményen belül, 
de hogy ennek mi a dinamikája, arról 
fogalmunk sincs.

MÉCS ANNA

terítené az autónk összes alkatrészét 
és nem adna útmutatót. Fogalmunk 
sem lenne, hogy kell összerakni. A 
lényeg: szükség van a térképre. Ezt 
nem csak én mondom, a Johnson & 
Johnson hálózati alapra helyezte a 
kutatásait, sokat konzultálunk ve-
lük. A Harvardon segítettem létre-
hozni egy divíziót az elmúlt két év-
ben: kétszáz kutató fog a „network 
medicine”, azaz a hálózatos orvostu-
domány területén dolgozni.
– Ez is valahol összefügg a kont-
rollal, a másik témájukkal, hiszen 
később olyan pontokat kereshetnek, 
melyekkel változást lehet előidézni 
egy biológiai rendszerben.
– Lényegében igen. A sejtbiológus 
számára a legfontosabb kérdés, hogy 
mely gének állapotát kell megvál-
toztatni ahhoz, hogy a betegség 
megszűnjön. Az őssejt kérdése is egy 
kontrollkérdés: az előző orvosi-élet-
tani Nobel-díjat is ezért adták. A 
kutatók megmutatták, hogy melyik 
az a négy-öt gén, melyek állapotá-
nak megváltoztatásával egy sejt ős-
sejtté programozható vissza. Ha 
visszatérünk a kocsianalógiára, ak-
kor láthatjuk: van öt-hatezer alkat-
részünk, de amikor vezetünk, akkor 
csak négy alkatrészben gondolko-
dunk: gázpedálban, fékben, kup-
lungban, kormányban.

Megadta, hogy pontosan hány 
gén van az emberi sejten belül, 
az identitásuk elég tiszta, a he-
lyük is. Viszont van két nem so-
kat hangoztatott titok mögötte. 
Az egyik, hogy hihetetlenül ki-
csi jósláserő van a genomban ta-
lálható hibákban. Mikor hall-
juk, hogy felfedeztek egy gént, 
melynek mutációja ehhez és eh-
hez a betegséghez kapcsolódik, 
akkor ritkán hangsúlyozzák, 
hogy ez nagyjából egy százalék-
kal növeli meg a betegség esé-
lyét. Ráadásul olyan betegség 
esetén, amely amúgy is félmilli-
árdból egy embert érint, ez nem 
egy áttörő eredmény.

Éppen ezért filozófiai gondol-
kodásváltás szükséges az orvos-
tudományon belül. Adott há-
romszáz beteg, akik ugyanazzal 
a rákkal küzdenek, még sincs 
közös mutációjuk. Mindegyi-
küknek máshol van, még csak 
nem is ugyanazokban a génekben. 
Kiderült, hogy több száz mutáció bo-
nyolult kombinációi ugyanahhoz a 
betegséghez vezethetnek. Erre szüle-
tett meg a betegségmodul-koncep-
ció, mely lénygében azt mondja, hogy 
a sejteken belül vannak nagyon tiszta 
modulok, mindegyik valamiért fele-
lős. Ezt a funkciót el lehet rontani, de 
nagyon sokféleképpen lehet elronta-
ni. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a 
betegség hogyan jelenik meg, fel kell 
térképezni a modulokat. Csak utána 
lehet arról szó, hogyan tudjuk racio-
nálisan gyógyítani. Lényegében min-
den orvosság, ami manapság van a 
piacon, nem racionális orvosság, ha-
nem szerencsés orvosság: találtunk 
olyat, akinél működött.
– Ehhez kapcsolódik a másik titok?
– Amikor a genomprojektet befejez-
ték 2001-ben, mindenki azt várta, 
hogy az orvosságok száma fel fog 
robbanni. 2001-ben száz körüli or-
vosság jelent meg évente. Ez nem 
nagy szám. És ma? Az elmúlt négy 
évben lement évi tízre. Mi történt? 
Nem egészen világos. A tradicioná-
lis orvosságkereső módszerekből a 
pénz a genomprojekt felé szivárgott, 
viszont ennek még nem egyértelmű 
a gyógyszeriparban látható eredmé-
nye. Ahhoz hasonlítanám, mintha 
valaki a kertünk hátsó udvarára ki-

Fejezetenként teszik közzé a most készülQ  
hálózatelméleti tankönyvet
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A Mohács előtti Magyarország 
legértékesebb pénze az arany-
forint, ismertebb nevén a ma-

gyar dukát volt, amelyik Európa szerte a 
különösen kedvelt fizetési eszközök kö-
zé tartozott. Az aranyforinton kívül 
ezüst alapú ötvözetből vertek még ga-
rast, dénárt és obulust fél dénár érték-
ben. Az utóbbi kettőt azonban a lakos-
ság túlnyomó többsége egyszerűen csak 
pénznek, illetve fél pénznek nevezte. Az 
„Én elmenetem a vásárba fél pénzen” c. 
népdal máig őrzi a hajdani váltópénz 
emlékét.

Legnagyobb mennyiségben a dé-
nárokat állították elő, s a formailag 
is sikeres a hátlapon PATRONA  
HVNGARIAE köriratú, Madon-
nás veretek meghatározó szerepet 
játszottak az ország pénzforgalmá-
ban, verésükre jobban ügyeltek, mint a 

A  G É P R O M B O L Ó  KÖ R M Ö C I  P É N Z V E R V K

PÉNZ ÉS 
INNOVÁCIÓ 

ANNO
A középkor végének, illetve a kora újkor kezdetének magyarországi pénzverése a magyar aranyforint 

révén a nemzetközi, kiváltképpen az észak-európai kereskedelemben, a környezW térségben pedig 
váltópénze – a magyar dénár – révén igen elWkelW, nagyra becsült helyet vívott ki magának.

kisebb váltópénzek külalakjára kevesebb 
figyelmet fordító német nyelvterületen. 
Hans Derschwam (1494-1568), az augs-
burgi Fugger-ház egykori budai megbí-
zottja így emlékezett vissza a dénárok 
fénykorára: „Magyarországon azonban 
mindenkor jó ezüstpénz volt. Ezért … ezt 
gondosan verték gazdagnak, szegénynek, ke-
reskedőknek és egyszerű embereknek egy-
aránt. Azon kívül Magyarország egyes társ-
országaiban is kizárólag a magyar pénz for-
gott, ezért a pénz olyan súlyban készült, 
hogy azt senki se kifogásolhassa, és minden-
kinek megfeleljen.” – olvasható Tardy La-
jos fordításában.   

Hunyadi Mátyás 1467/68. évi pénzre-
formját követően évtizedekig kiegyen-
súlyozott pénzértékviszonyok voltak 
jellemzőek Magyarországon. A Moh-
ács előtti esztendők azonban súlyos 
pénzügyi válságba taszították az orszá-

got. A belpolitikai viszályok, az üres 
kincstár, az Oszmán Birodalom ha-
zánkat fenyegető hadjáratai, majd a 
Nándorfehérvárt ostromló török se-
reg halálos szorítása idején született 
meg az a szerencsétlen ötlet, amelyik 
az 1521-1526 közötti durva pénzron-
táshoz vezetett.

Az 1521-ben kibocsátott új pénz – la-
tin nevén a nova moneta – csak fele any-
nyi ezüstöt tartalmazott, mint a régi jó 
pénz, az antiqua moneta. A kortársak ál-
tal rézpénznek (cuprea moneta) nevezett 
új pénz kényszerárfolyamát rendelettel 
nem lehetett fenntartani, s az árak 
emelkedését sem lehetett meggátolni. 
A rossz pénz kibocsátásának visszafo-
gása helyett Budán a silány veretek tö-
meggyártására tértek át. Bécsből is ho-
zattak „vendégmunkásokat”, s Kör-
möcbányáról ugyancsak Budára ren-
delték a pénzverőket. Az utóbbiak 
szerszámai között volt egy vonópadnak 
nevezett nyújtómű, amellyel a pénzve-
réshez szükséges fémlapokat egyenle-
tesen lehetett elvékonyítani. A vonópad 
alkalmazásával simább, egységesebb le-
mezeket készíthettek, mintha kalapá-
lással vékonyították volna az öntecse-
ket. 

Dernschwam idézett leírásából vált is-
mertté az is, hogy a behívott külföldi 
pénzverők nem használták a vonópa-
dot, hagyományos módon készítették 
elő a lemezeket, s nyilvánvalóan   silá-
nyabb pénzeket vertek. Példájuk nyo-
mán a körmöcbányai pénzverők is fel-
hagytak a vonópad alkalmazásával, 
sőt! Miután budai munkájukat befejez-
ték, visszatérőben Esztergomnál a Du-
nába süllyesztették a vonópadot. Tet-

Mátyás király 

körmöci aranya

Nürnberg látképe a Nürnbergi Krónikából
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már 1523-ban világosan látta a vonó-
pad alkalmazásának előnyeit. Kapcso-
latai révén javaslatot tett arra, hogy az 
ezüstben közismerten gazdag, európai 
mérce szerint is jelentős pénzkibocsátó 
Szászországban állítsák üzembe a vonó-
padot: „paddal dolgozzanak úgy, ahogyan 
Magyarországon szokásos”, … mert a pad-
dal két legény annyit teljesíthetne, mint 
amennyit egyébként hat vagy nyolc.”

Christoph Fürer javaslatának idézett 
részéből kiviláglik, hogy a vonópad al-
kalmazásával háromszorosára, négy-
szeresére lehetett emelni a termelékeny-
séget a pénzverés egyik munkameneté-
ben, vízkerekes meghajtással pedig 
még tovább lehetett volna csökkenteni 
az emberi munkaerő szükségletét.  Ha 
ehhez hozzátesszük Dernschwam véle-
ményét, tudniillik azt, hogy a vonó-
paddal jobb minőségű nyersanyagot, 
majd tetszetősebb kivitelű pénzt lehetett 
előállítani annál, amit a hagyományos 
kalapácsolással elérhettek, akkor nyil-
vánvaló, hogy a vonópad alkalmazásá-
val végső soron több, jobb és olcsóbb 
pénz kerülhetett ki a verdékből.

A nyújtópad előnyeinek egyike is ele-
gendő lett volna ahhoz, hogy a pénz-
verdék munkásait aggodalommal tölt-
se el, a három együtt azonban már nyil-
vánvalóan meghaladta a kenyerüket 
féltő munkások tűrőképességét. A kör-
möci pénzverők Esztergomnál – a ké-

sőbbi géprombolók előfutáraiként – 
ezért süllyesztették a Dunába a szá-
mukra nagyon is nem kívánatos vonó-
padot. 

A Fugger-Thurzó bányavállalkozás 
magyarországi képviselői a termelési 
költségek csökkentésére törekedve 
mindent elkövettek a vonópad üzemel-
tetéséért, a körmöci pénzverők pedig 
szószólójuk útján a királyi udvarban is 
felléptek a vonópad alkalmazása ellen. 
Mivel a Fuggerek 1546-ban kivonultak 
az országból, a körmöci pénzverőknek 
nem kellett többé aggódniuk, a verde 
1548-ban felvett leltárában már nyoma 
sem volt a vonópadnak.

Az 1521-1526 közötti durva pénzron-
tást követően ismét jó pénzt vertek. 
Hagyományos módon kalapáccsal 
egyengették a lapkákat, s igen nagy – 
évente 10 milliót is meghaladó – meny-
nyiségben bocsátották ki a dénárokat. 
Elterjedtségükre és határainkon túli is-
mertségükre mi sem jellemző jobban, 
mint az, hogy az Oszmán Birodalom 
tisztségviselői a XVI. században az eu-
rópai hódításaikat magába foglaló tér-
séget pénzforgalmi szempontból „pénz 
övezetnek” nevezték, tehát a magyar 
dénár közismert nevének – a pénznek – 
az átvételével különböztették meg a ré-
gebben megkaparintott térségek eltérő 
pénzforgalmától.

BUZA JÁNOS

tük indítékára évszázadokig nem akadt 
elfogadható magyarázat, s az ismert 
hazai források ez ideig sem nyújtottak 
hozzá kellő támpontot.

Bármennyire meglepőnek tűnik, a 
vonópad híre túljutott az országhatáro-
kon, sőt külföldi bemutatójára is sor ke-
rült még a mohácsi katasztrófát meg-
előzően. II. Lajos kívánságára Bern-
hard Beheim (? – 1547) személyében 
külföldi szakember került a körmöci 
bányakamara élére. Beheim tiroli pénz-
verő-dinasztia sarja volt, 1507-ben lé-
pett apja örökébe, s hamarosan egész 
Ausztria pénzverő-mestere lett; mara-
déktalanul bírta a Habsburg-ház bizal-
mát, s gondos hivatalnoknak bizo-
nyult.  Beheim érdeklődését igencsak 
felkeltette a vonópad, olyannyira, hogy 
néhány körmöci pénzverővel együtt 
kivitette az Innsbruck melletti Hallba, s 
ott munka közben mutatták be a vonó-
padot. Kétség nem férhet a bemutató 
sikeréhez, mert az újra indított halli 
verdében már alkalmazták a vonópa-
dot, amelynek híre a kivitelre termelő, 
fejlett kézmű-iparáról és kereskedelmé-
ről messze földön ismert Nürnbergbe is 
eljutott.

Nürnberg egyik – Itáliában tanult – 
tehetős nagykereskedője, a németor-
szági rézbányászatban, illetve a réz érté-
kesítésében Antwerpenig érdekelt vál-
lalkozója, Christoph Fürer (1479-1537) 

II. Lajos aranya

Mátyás körmöci aranya

Buda a XV. században
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Az északi égbolton az Arkturusz -0,04 magnitudó fé-
nyességével egy hajszállal megelőzi a 0,03 
magnitudós Vegát és a 0,08 magnitudós Capellát. 

Ám szabad szemmel nézve, szinte egyforma fényesek. Meg-
jegyzendő, hogy a fényességskála fordított; minél kisebb az 
értéke, annál fényesebb az objektum. Az Arkturusz név az 
ókori görög arktos szóból származik, amely medvét, medve-
pásztort jelent. Az Ökörpásztor vagy Ökörhajcsár – latin el-
nevezéssel a Bootes – csillagkép legfényesebb csillaga. 36,7 
fényév távolságra van tőlünk, azaz közel 37 évig utazik a ró-
la indult fénysugár, mire szemünkbe érkezik. A Napunknál 
25-ször nagyobb átmérőjű, narancsszínű óriáscsillag.

Éppen 80 évvel ezelőtt, 1933 tavaszán is ugyanúgy ragyo-
gott az égbolton ez a sárgásfényű égitest. Akkoriban, a XX. 
század elején még úgy becsülték a csillagászok, hogy az 
Arkturusz távolsága kb. 40 fényév. 1933. május 27-én nyílt 
meg Chicagóban a 46. világkiállítás, amelynek jelmondata: 
A fejlődés évszázada volt. Chicago negyven évvel korábban, 
1893-ban már helyszíne volt egy hasonló világkiállításnak, 
az Amerikai Kiállításnak.

A Yerkes Obszervatórium nyugalmazott igazgatójának, Ed-
win Frost csillagásznak támadt az a nagyszerű ötlete, hogy az 
Arkturusz fényének felhasználásával jelképesen össze lehetne 
kapcsolni a két eseményt – az 1893-as és az 1933-as világkiál-
lítást. Ráadásul, a kiállítás témájához híven a legújabb techni-
kai vívmányt is látványosan be lehetne így mutatni.

Ez a technikai vívmány a fotocella volt: olyan berendezés, 
amelyben a fény hatására elektromos áram jön létre. Ma már 
félvezetőkből készítik a fotocellákat, de abban az időben 
még elektroncsövek voltak. A fénysugarat a katódra irányí-
tották, amelyből a fotonok elektronokat ütöttek ki. Az így 
szabaddá vált elektronokat a pozitív töltésű anód nyelte el. 
Az elektroncső áramkörében úgynevezett fotoáram kelet-
kezett, amelynek erőssége arányos volt a megvilágítás erős-
ségével. Az emberek hamar rájöttek, mi mindenre lehet 
használni ezt az új találmányt: többek között bejárati ajtók 

F O TO C E L L Á K  É S  Ó R I Á S T Á VC S ÖV E K

EGY VILÁGKIÁLLÍTÁS 
CSILLAGA

A tavaszi éjszakák legfényesebben ragyogó csil-

lagát, az Arkturuszt viszonylag könnye megtalál-
ni az égbolton. A mindenki által jól ismert 
Göncölszekér rúdja éppen e csillagra mutat. Az 
északi égbolton  ez a legfényesebb csillag, a 

rangsorban azonban csak a negyedik, a fénye-
sebbek a déli égboltot ékesítik.

automatikus nyitását lehetett vezérelni velük, betörésjelzésre 
lehetett használni, de még akár a vécék használat utáni au-
tomatikus öblítésére is alkalmasnak bizonyult.

Edwin Frost zseniális módon felismerte, miként lehetne 
egyesíteni a technikai haladás egy jelentős eszközét – neve-
zetesen a fotocellát – ha összekapcsolja korának tudományos 
eredményeivel és lehetőségeivel. Ha egy csillag fényét foto-
cellára tudnák fókuszálni, akkor az így létrejövő áram egy 
kapcsolót működtetve, a megnyitó ceremónián fényárba 
boríthatná a világkiállítást. A célra legalkalmasabbnak az 
Arkturusz tűnt, nemcsak azért, mert a távolsága 40 fényév, 

A mindenki által jól ismert Göncölszekér rúdja az Arkturuszra mutat. 

Meghosszabbítva az ívet a Sz_z csillagkép fQcsillagához, 
a Spica-hoz jutunk.

A Yerkes Obszervatórium 

óriástávcsöve
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hívta az obszervatóriumokat és valamennyi igennel válaszolt. 
A térképen világítottak az összekötő vonalak és a felső jelző-
táblán egymás után gyulladtak ki a kapcsolatot jelző lámpák. 

Mehet! – kiáltotta Fox és egy nagy fehér fénysugár hasított 
az éjszakába, megvilágítva a Tudomány Csarnokát. A tömeg 
hatalmas éljenzése közben további 40 ezer színes reflektor vi-
lágította be a kiállítási pavilonokat és tereket. Ezzel hivatalo-
san megnyílt az 1933-as chicagói világkiállítás.

Egy távoli csillag fényét – a történelemben először – az em-
ber munkára tudta fogni. A csillagászok és a mérnökök az űr-
ből érkező fénysugár segítségével zseniális módon kapcsolták 
össze a múltat és a jelent. A csillag a világkiállítás jelképe lett, 
amellyel számos szuvenírt díszítettek.

Ezzel véget is érne a szép történet, melynek nagyszerűségét 
az sem csorbíthatja, hogy nem 40, hanem csak 36,7 fényév vá-
laszt el minket az Arkturusztól. De, mint általában lenni szo-
kott, ennek a történetnek is vannak érdekes titkai. Abban az 
időben, mint gyakornok dolgozott az Adler Planetárimban, 
egy bizonyos Ralph Mansfield, aki a Chicago University ma-
tematika szakos hallgatója volt. Mielőtt meghalt volna, 2007-
ben elmesélt egy történetet, miszerint ő kulcsszerepet játszott 
annak idején a megnyitó technikai lebonyolításában. E szerint 
a planetárium igazgatója, Fox nagyon aggódott, hogy a meg-
nyitó idején felhős lesz az égbolt. Nyugtalanító híreket kapott, 
hogy a Yerkes Obszervatórium felett borult az ég. Nem na-
gyon bízhatott a technikában, mert kiiktatva az egész rend-
szert, egy saját távírókapcsolatot épített ki és készenlétbe he-
lyezte Mansfieldet a Planetárium teraszán egy kisebb távcső-
vel. Nos, sajnos itt is felhős volt az égbolt, ám amint Fox meg-
adta a jelet, Mansfieldnek sikerült egy felhőrésen át 
megtalálnia az Arkturuszt, ami működésbe hozta a fotocellát. 
A nyitó ceremónián a reflektorok kigyulladtak, a nagy ese-
mény megtörtént, de így az emberek be lettek csapva.

Mennyire hihető ez a történet? Richard Dreiser, a Yerkes 
Obszervatórium szóvivője szerint ez egy nagy rejtély. Sze-
rinte nem lehetünk bizonyosak benne. Bruce Stephenson, az 
Adler Planetárium jelenlegi gondnoka úgy véli, hogy ez 
olyan régen történt, hogy ma már lehetetlen kideríteni az 
igazságot. A legtöbb dokumentumból az derül ki, hogy a 
résztvevő négy obszervatórium jól végezte a dolgát, csalásról 
nem tudunk. A Mansfield-féle történet azonban tovább ke-
ring a szakmai körökben.                                                        GESZTESI ALBERT

hanem azért is, mert a világkiállítás megnyitásának idején, 
egész éjszaka megfigyelhető volt az égbolton.

Frost biztosra akart menni, ezért jól átgondolta a dolgokat. 
Az Arkturusz fényét a Yerkes Obszervatórium 42 hüvelykes 
(102 cm-es) óriástávcsövével akarta egy fotocellára irányíta-
ni. Igen ám, de mi van akkor, ha a kérdéses napon éppen 
borult az égbolt az obszervatórium felett? Ennek a szeren-
csétlen helyzetnek kivédésére úgy döntött, hogy további há-
rom csillagvizsgálót, a University of Illinois Urbana Ob-
szervatóriumot, a Harvard College Observatoryt és a pitts-
burghi Allegheny Observatoryt is bevont a programba. A 
sok száz kilométerre lévő obszervatóriumokból az elektro-
mos jelet el kellett juttatni Chicagóba, ami akkoriban nem 
volt olyan egyszerű.

Az ötlettől a megvalósításig természetesen hosszú és fárad-
ságos volt az út. Valamennyi megfigyelőhelyet fel kellett 
szerelni a megfelelő berendezésekkel. A távcsövek fókuszá-
ba a General Electric fotocella-csöveit szerelték be. 

Röviddel a világkiállítás megnyitásának pillanata előtt, 
1933 május 27-én, helyi idő szerint este kilenckor a Tudo-
mány Csarnoka előtti téren Rufus C. Dawes, a világkiállí-
tás elnöke 30 ezres tömegnek tartott beszédet. „Gondoljunk 
arra – mondta – hogy a ma este egy fénysugár diadala lesz, egy 
fénysugáré, amely 40 évvel ezelőtt, az első chicagói világkiállítás 
idején hagyta el az Arkturusz csillagot, és amely 186 000 mérföld 
(300 000 km) másodpercenkénti sebességgel száguldott át a téren, 
hogy most érjen el minket. Mi ezt a fénysugarat használjuk fel arra, 
hogy az elektromosság titokzatos erőit üzembe helyezzük, hogy ra-
gyogó színekkel díszítse épületeinket és működtesse berendezésein-
ket.”

Mögötte egy hatalmas, kivilágított oszlop magasodott, 
amelynek alsó részén az Egyesült Államok keleti felének tér-
képe látszott a négy obszervatórium feltüntetésével, felső ré-
szén pedig a kapcsolatokat jelző eszközök és lámpák, valamint 
egy óra kapott helyet. 

21 óra 15 perckor a négy obszervatórium az Arkturuszra irá-
nyította a távcsöveit és a csillag fókuszált fénye a fotocellákra 
esett. Az elektromos jelek a Western Union távíróvonalain ju-
tottak el Chicagóba. Ezután Philip Fox a chicagói Adler Pla-
netárium igazgatója lépett a pódiumra, hogy kiadja a végső 
utasításokat. 

Harvard, készen állsz? – kérdezte. Igen, jött a válasz, és egy pi-
ros fény futott át a térképen Cambridge-ből Chicagóba. Sorra 

 Az Adler PlanetáriumA Tudomány Csarnoka, és elQtte a tér, ahol Rufus C. Dawes 
beszéde elhangzott
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Villamosság-kóstoló és egyebek

A hajdani virágzó római provinciát, 
Claudia Colonia Savariat előbb a há-
borúk, majd a 445-ös földrengés év-
századokra elpusztította. Csak a püs-
pökség 1777-es alapítása ébresztette 
föl a szerény mezővárosként működő 
Szombathelyt. Igazi fejlődésnek – sok 
más magyar városhoz hasonlóan – a 
kiegyezést követő esztendőkben in-
dult. A 48-as szabadságharc idején 
alig több mint 5 ezer, 1870-ben is 
csak 7 és félezer fő a város lakossága. 
Az 1910-es népszámlálás viszont már 
31 ezret regisztrált. A lakos-
ság növekedését a vasút 
megindulása (1865), a város-
ban megtelepedett ipar, a 
kereskedelem és a kialakuló 
szolgáltatások segítették elő. 
A népességszám gyarapodá-
sához elsősorban a falvakból 
megindult migráció járult 
hozzá. A népességnövekedés 
tudatos várostervezést kívánt a veze-
tőktől.

A dualizmuskori Szombathely fejlő-
dését Melega Miklós monográfiában 
fogta össze. E korszak históriájának 
egy-egy részterületét, például az épí-
téstörténetét (Szilágyi István), a városi 
közlekedés fejlődését (Kalocsai Péter) 
már korábbi években földolgozták. 
Melega Miklós viszont a város teljes 
infrastruktúrájának történetét mutatja 
be rendkívüli alapossággal, levéltári 
iratok, korabeli sajtóhíradások és ré-
gebben megjelent tanulmányok alap-
ján. Alaposságára jellemző, hogy 1200 
hivatkozást, 77 képet és 28 ábrát talá-
lunk a vaskos kötetben. A szerző mo-
nográfiájának újdonsága, hogy az 
egyes szolgáltatásokat – bár külön-kü-
lön – egységben tárgyalja, de folytono-
san vizsgálja egymáshoz való kapcsola-
tukat is, illetve a nemzetközi kutatások 
tükrében. 

A lakosság számának növekedésével 
a város területe is gyarapodott, ami 
egyebek mellett új utcanyitásokat kö-
vetelt, ez utóbbi viszont a tervszerű 
városrendezést tette szükségessé. En-
nek a folyamatnak a legfőbb mozga-
tója Szombathely nagyszerű polgár-
mestere, Éhen Gyula volt. Elődei is 
fontos feladatnak tartották a közmű-
vesítést, a döntésig azonban elsőként 

Éhen Gyula jutott el. A modern város 
című (1897) könyvében elméletileg is – 
mintegy cselekvési programként – a 
közönség számára közérthetően fo-
galmazta meg a város infrastruktúrá-
jának szükségességét, legfőbb jellem-
zőit. Munkássága nyomán a XIX–
XX. század fordulójára a város külön-
féle szolgáltatásainak színvonala a 
hazai városok sorában az élvonalba 
emelkedett.

Melega Miklós az egyes szolgáltatá-
sok megjelenésének történetét is meg-
írta. Érdekesek ezek az „előtörténe-
tek”, mert jól érzékeltetik, az ötlettől a 

megvalósulásig eltelt időt, az 
akadályokat, amelyek legyő-
zésével végül eljutottak a cé-
lig. Például a „villamosság-
kóstolót,” az elektromos ív-
lámpát egy 1882-es nyári ví-
gasságon láthatták először a 
szombathelyiek. 1897-ben 
pedig megindult a magyar 
városok sorában az elsők kö-

zött a városi villamosközlekedés. A té-
ma alapos feldolgozását jelzi, hogy 
még az áramszolgáltatási díjak alaku-
lását is kikutatta a szerző. Hasonló 
részletességgel, érdekességekkel mu-
tatja be a többi szolgáltatás megjelené-
sét és hasznosulását a mindennapi élet-
ben. (A modern város születése. Szombat-
hely infrastrukturális fejlődés a dualizmus 
korában. Vas Megyei Levéltár. Szombat-
hely, 2012, 480 oldal, 3150 forint)

GÁL JÓZSEF

Orvosi bravúr – Miskolcról

Az egészségügyi és orvosi témájú 
népszerűsítő könyvek iránt nagy az 
érdeklődés az ipari társadalmakban, 
a magyar könyvkiadás kissé elma-
radt e téren, de azért vannak színvo-
nalas kiadványok. Ezek közé kell so-
rolni az Akadémiai Kiadó e vastag 
kötetét, amely sok szempontból is 
különleges. 

Az egyik szempont az, hogy a könyv 
elsődlegesen a betegségek megelőzésé-
re és korai kezelésbevételére irányul, 
erre vonatkozóan igyekszik ismerete-
ket közvetíteni, tanácsokat adni. 
Rendkívül felhasználóbarát, rövid, de 
jól érthető fejezetekből áll, sok képpel, 
a szövegben pirossal színezett táblák a 
tünetekre hívják fel a figyelmet, míg a 

zöld alapszínű táblák a megelőzés ten-
nivalóit sorolják fel. Középpontban áll 
mindenütt az egészséges életmód, ben-
ne az ártalmas élvezeti szerek kerülése, 
a sok mozgás, a megfelelő táplálkozás. 
A másik szempont az – és ez a magyar 
szakmai kiadványok-
ban igen ritka –, hogy 
az 55 szerző (!)  mind 
miskolci vagy a kör-
nyéken dolgozó vagy 
onnan elszármazott 
szakember. A szerkesz-
tő, Berkő Péter szülész-
nőgyógyász, nemzet-
közileg ismert szakem-
ber, de a többi szerző 
között is sok az ismert név (például 
az egykor Miskolcon dolgozott 
Túry Ferenc professzor). Harmadik 
szempont a szerkesztő kitűnő judiciuma. 
Egészségről, betegségekről bármennyit 
lehet írni, de megtalálni a lényeget, 
amit röviden össze lehet foglalni, az 
szinte művészet. A kötetnek ez  
igencsak sikerül.

 Először a megelőzés fontosságát, a 
népegészségügy szemléletét mutatja 
be, majd a gyermekkori és felnőttko-
ri megbetegedéseket, ezután egy fon-
tos rész következik különböző gya-
korlati témákról, például mikor kell 
mentőt hívni, milyenek a képalkotó 
vizsgálatok, hogyan zajlik a műtét és 
az anesztézia, de arról is, mivel fog-
lalkozik a sportorvostan, mit ajánl az 
öregedésről a gerontológia vagy mi-
lyen a helyes szakdolgozói vagy orvo-
si magatartás, amely révén az ellátási 
panaszügyek megelőzhetők. Külön-
leges a kötet nyitottsága az alternatív 
gyógymódok iránt, de a valláserkölcsi 
lelkület iránt is. Sajátos Csókay András 
– a többi fejezetnél talán hosszabb – 
tanulmánya a vallási elkötelezettség 
jelentőségéről az orvosi munkában, 
az idegsebészet példáján bemutatva. 
Kitűnő fejezet született a halálos be-
teg ellátásról, akárcsak a kórházban 
vagy a gyógyításban szolgáló pap fel-
adatairól.

A könyv méltó arra, hogy a saját 
egészsége iránt érdeklődő művelt 
olvasó könyvespolcán helyet kapjon 
(Betegségek megelőzése és korai felis-
merése. 2012. Akadémiai Kiadó, 648 
oldal, 6000 forint)

BUDA BÉLA



Európa legszegényebb országa: Moldova

Moldova (oroszosan Moldávia) Románia és Ukrajna közé 
beékelődött, hazánk területének alig több mint egyharmadát 
kitevő, 3,6 milliós lakosságú ország, amely többé-kevésbé 
megegyezik a történelemkönyvekből ismert Besszarábiával, 
de attól kisebb, mert utóbbi déli része 1940 óta Ukrajnához 
tartozik. Az ország a Prut és a Dnyeszter között terül el, ten-
gerpartja nincs. 1990-ben a többségében  orosz és ukrán 
nemzetiségű Dnyeszter menti Köztársaság (Transznisztria) 
kiszakadt területéből- még mielőtt 1991. augusztus 27-én (a 
moszkvai puccs bukása után) Moldova kikiáltotta volna füg-
getlenségét- és azóta egy szakadár de facto államként éli 
mindennapjait. Transznisztria (fővárosa: Ti-
rasz pol) de jure a Moldovai Köztársaság ré-
szét képezi, ennek ellenére az ott élő 400 ezer 
polgár mindenben az önálló államiság hamis 
képében él (saját himnusz, pénznem, gépko-
csi felségjelzés stb.), noha függetlenségét 
egyetlen ország sem ismeri el. Oroszország 
katonai kontingenst állomásoztat az anyaor-
szágtól mintegy 1200 km-re lévő „állam-
ban”, mert Transznisztriát ősi (legalább két-
száz éves) orosz földnek tekintik.

Az ókori dák és szarmata törzsek után hódí-
tók sora (egyebek között magyarok is) gázolt 
át Moldova mai területén. Az első független 
Moldova így csak 1359-ben jött létre. Mátyás 
király seregei 1467-ben megtámadták az országot, a kezdeti 
katonai sikereket végül vereség és visszavonulás követte. A 
Moldvai Fejedelemség 1538-ban az Oszmán Birodalom va-
zallus állama lett. 1812-ben a területet Oroszország szerezte 
meg. A XIX. században az oroszok, ukránok, bolgárok mel-
lett gagauzok (ma törökül beszélő pravoszláv vallású (!) nép), 
zsidók és németek is letelepedtek az ország területén. 1918 
után Besszarábia román uralom alatt élt 22 évig. 1940-ben 
Besszarábiát a Szovjetunió megszállta, de Románia 1941-ben 
újra elfoglalta. A Vörös Hadsereg csak 1944 augusztusában 
foglalta vissza. 1944-1991 között Moldova a Szovjetunió ré-
sze volt. Az 1989. augusztus 31-i nyelvtörvény bevezette a 
moldován nyelv latin betűkkel való írását és államnyelvvé 
tette. Moldova a mai napig kétnyelvű ország, mert az orosz 
nyelvet a felnőttek csaknem száz százaléka ismeri és használ-
ja. A román és a moldován nyelv csaknem ugyanaz, ennek 
ellenére erős a moldován identitás, románnak csak néhány 
százalékuk tartja magát. 

Az ország az egyetlen a volt szocialista országok közül, 
amelyikben több cikluson át deklaráltan kommunista kor-

mány került hatalomra. E kormányok mégis az Európai 
Unióval keresték a kapcsolatokat és korán kinyilvánították 
elkötelezettségüket az európai integráció iránt. Ennek ered-
ményeként már 1994-ben aláírták az EU és Moldova közöt-
ti partnerségi és együttműködési megállapodást, amely 1998-
ban lépett hatályba.

Moldova iparilag gyengén fejlett ország, gazdasága ma is a 
mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra épül. Az ország Bur-
gundia szélességi körén helyezkedik el, kiváló éghajlati és ta-
lajadottságokkal a szőlőtermelésre, mely 2300 éves múltra 
tekint vissza. Az elmúlt évszázadokban mindig a szőlőter-
mesztés volt a legfontosabb nemzetgazdasági ágazata. A 
bor- és pezsgőexportja mellett jut elég e termékekből a hazai 

fogyasztók számára is, mellyel Európa legna-
gyobb alkoholfogyasztójaként tartjuk őket 
számon. A zöldség- és gyümölcstermesztés-
nek szintén jó hagyományai vannak, de fi-
gyelemre méltó a dohány- és a gabonater-
mesztésük is. Legfontosabb külkereskedelmi 
partnerei: Oroszország, Olaszország, Romá-
nia, Németország és Ukrajna.

Az ország egyik legnagyobb gondja az ala-
csony foglalkoztatási szint. Becslések szerint 
arányaiban ebből az országból dolgoznak leg-
többen (mintegy egymillióan) külföldön, fő-
leg (a nyelvi hasonlóság miatt) Olaszország-
ban és Spanyolországban. A moldovai gazda-
ság egyik fontos bevétele a külföldön dolgo-

zók pénzbeli hazautalása. Sokan, különösen az értelmiségiek, 
már nem szándékoznak visszatérni az országba.

Moldova az egy főre jutó GDP alapján (2011-ben 
vásárlóerőparitáson 3400 dollár) Európa legszegényebb 
országa, még Koszovó is megelőzi. A jövedelmi különb-
ségek égbekiáltóak: a 700 ezres főváros Chisinau (oroszul 
Kisinyov) „Rózsadombját” a legtöbb európai főváros el-
fogadná, de a lakosság nagyobb részét adó községekben 
szemmel látható a szegénység (a vezetékes vízellátás pl. a 
falvak többségéből hiányzik). A gazdasági válság Moldo-
vát is megérintette, de 2010-ben már 7,0 százalékos, 2011-
ben 6,4 százalékos növekedést értek el. Moldova idegen-
forgalmi nevezetességei közül a fővárosi városmag, a kö-
zépkori kolostorok és a világ legnagyobb borospincéje 
említhetők. Ez utóbbi a fővároshoz közeli Cricovában talál-
ható, mely pincéből a kibányászott mészkövet évszázadokon 
át a főváros építéséhez használták fel. A pince 120 kilométe-építéséhez használták fel. A pince 120 kilométe-ince 120 kilométe-
res labirintusában a szőlőfajtákról elnevezett utcákon a fel- a szőlőfajtákról elnevezett utcákon a fel-a fel-
színihez hasonló gépjármű forgalmat bonyolítanak le. 

                                                                      HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Moldova 

földrajzi 

helyzete
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Szuperföldek lakható 
zónákban

A NASA Kepler-missziója két 
újabb exobolygó-rendszert fede-

zett fel, amelyekben összesen három 
(2, illetve 1) olyan szuperföld-jelöltet 
talált, amelyek anyacsillaguk lakha-
tó zónájában keringenek (azaz felszí-

nükön a víz cseppfolyós halmazálla-
potban létezhet). 

A Kepler-62 csillag valamivel ki-
sebb, hűvösebb és idősebb a Napnál, 
nagyjából 7 milliárd éves, tőlünk 1200 
fényévre, a Lant (Lyra) csillagképben 
látható. Rendszerében eddig öt boly-

viszont a nála régebbi olmék civi-
lizáció, és annak egyik központja, 
La Venta közvetlen és meghatáro-
zó szerepet játszott születésében.

Ez utóbbi állítást látszik cáfolni 
az a feltárás, amelyet az Arizonai 
Egyetem régészei végeztek a gua-
temalai Ceibal-lelőhely legkorábbi 
maradványainál (amelyek itt 7–18 
méteres mélységben találhatók) 
Takeshi Inomata antropológus pro-
fesszor és felesége, Daniela Triadan
vezetésével. A szénizotópos (ra-
diokarbon) kormeghatározásból 
ugyanis kiderült, hogy Ceibal 
mintegy 200 évvel régebbi, mint 
La Venta, így az utóbbi alig-
ha gyakorolhatott hatást a maja 
Ceibal fejlődésére.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 
maja civilizáció megelőzte volna az 
olméket – ez utóbbinak ugyanis van-
nak La Ventát megelőző emlékei is –, 

A maják eredete

Bár a maja civilizáció számos bámu-
latra méltó teljesítményének mara-

dandó emlékei (monumentális templo-
mok, bonyolult írás- és naptárrendszer, 
magas szintű matematikai- és csillagá-
szati ismeretek) máig fennmaradtak, 
magának a civilizációnak az eredetéről 
vajmi keveset tudunk. Az Arizonai 
Egyetem kutatóinak a Science-ben 
megjelent friss tanulmánya megkérdő-
jelezi az eddig versengő két elméletet, s 
egy új régészeti feltárás eredményeinek 
elemzése alapján azt állítja, hogy a maja 
kultúra eredete sokkal összetettebb, 
mint eddig vélték.

A szakemberek nagy többsége eddig 
két táborba tömörült: az egyik állás-
pont szerint a maja civilizáció a mai 
Dél-Mexikó és Guatemala területén 
teljesen önállóan, idegen hatásoktól 
függetlenül jött létre, a másik szerint 

sőt, még azt sem bizonyítja egyértel-
műen, hogy a maja civilizáció teljesen 
önállóan fejlődött volna ki. A kutatók 
szerint sokkal valószínűbb, hogy úgy 
Ceibal, mint La Venta egy átfo-

 Az eddig ismert, lakható zónába esQ exobolygó jelöltek 
és a Föld méretarányai. Balról jobbra: Kepler-22b, Kepler-69c, 

Kepler-62e, Kepler-62f és a Föld 

A tQlünk 2700 
fényévre levQ 

Kepler-69 rendszere 
(fent) és a 

Naprendszer belsQ 
zónájának (lent) 

összehasonlítása 
KÉPEK: NASA AMES/

JPL-CALTECH

A tQlünk 1200 
fényévre levQ 

Kepler-62 rendszere 
(fent), és a 

Naprendszer belsQ 
zónájának (lent) 

összehasonlítása 

Képek a ceibali feltárásról
KÉPEK: TAKESHI INOMATA/UNIVERSITY OF ARIZONA

Föld

Föld

Merkúr

Merkúr

69c 69b

69b62c62f 62e 62d

Vénusz

Vénusz

Mars

Mars
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góbb közép-amerikai kulturális fej-
lődés részese volt, amely Kr. e. 1150 
és Kr. e. 800 között mehetett végbe.

Ezt támasztja alá, hogy miközben 
Ceibalban és La Ventában nagyon ha-
sonló építészeti stílus (monumentális 
lépcsős piramisok) és rituális gyakorlat 
emlékei mutathatók ki, addig ennek 

jelei nem láthatók az olmék kultúra ko-
rábbi központjában, San Lorenzóban.

Inomata szerint ezeket a tényeket a 
közép-amerikai régió térképével össze-
vetve úgy tűnik, hogy a két civilizáció 
egyike sem másolta a másikat, hanem 
Kr. e. 1000 táján a régió egészében me-
hetett végbe olyan átfogó és egymást 

Kozmikus távolságmérés 
fekete lyukakkal?

A csillagászok 1998-ban fedezték fel, 
hogy a Világegyetem tágulási üte-

me mintegy 5–6 milliárd évvel ezelőtt 
gyorsulásba váltott át. (A Világegye-
tem teljes életkorát 13,7 milliárd évre 
becsülik.) A felfedezőket 2011-ben fi-
zikai Nobel-díjjal ismerték el. Az át-
fordulás oka, és forrásának, az úgyne-
vezett sötét energiának a mibenléte 
azonban máig ismeretlen.

Kísérletileg is nehéz a tágulási ütem 
pontos meghatározása az Univerzum 
nagyon korai időszakában, azaz na-
gyon nagy, sokmilliárd fényévnyi tá-
volságokban. Egy, a Physical Review 
Lettersben most megjelent tanulmány 
erre kínál új eljárást az aktív fekete 
lyukakba örvénylő anyagtömegek su-
gárzásának megfigyelésével.

A Hagai Netzer, a Tel Aviv-i Egyetem 
fizika- és csillagászprofesszora és mun-
katársai által kidolgozott módszer a 
szerzők szerint különösen több milliárd 
fényéves távolságokon eredményezhet a 
korábbiaknál sokkal pontosabb mérése-
ket, ami – mivel a nagy térbeli távolság 
egyúttal időben is jóval messzibbre tekint 
vissza –, azt jelenti, hogy a Világegyetem 
tágulásának ütemére vonatkozó számí-
tások pontosíthatók az Univerzum fejlő-
désének korai időszakára. 

A galaxisok magjában lévő szupernagy 
tömegű fekete lyukak, miközben anya-
got nyelnek el (aktív galaxismagok: 

gójelöltet (62b, 62c, 62d, 62e és 62f) 
mutattak ki, közülük 62e mintegy 
60 százalékkal, a 62f csupán 40 száza-
lékkal nagyobb a Földnél, mindkettő a 
lakható zónában kering. (A Kepler 62f 
ezzel az eddig ismert legkisebb lakható 
zónában keringő exobolygó-jelölt.) A 
Kepler-62e keringési ideje 122, a Kep-
ler-62f-é 267 nap.

A rendszer további három bolygója 
napjukhoz jóval közelebbi pályán ke-
ring, felszínük gyilkosan forró lehet. 
Kettő a Földnél nagyobb, a harmadik 
nagyjából Mars-méretű.

A másik rendszer a Kepler-69 csillag 
körül található. Ez a Naphoz nagyon 
hasonló G-típusú csillag, tőlünk mint-
egy 2700 fényévre, a Hattyú (Cygnus) 
csillagképben látható. Rendszerében 
eddig két bolygójelöltet találtak, a 
Kepler-69c 70 százalékkal nagyobb a 
Földnél, a lakható zónában kering, 
242 nap alatt járja körbe anyacsillagát. 
Bolygótársa, a Kepler-69b keringési 
ideje 13 nap, és mintegy kétszer akko-
ra, mint a Föld, ennek felszíne elvisel-
hetetlenül forró lehet.

A most bejelentett három, lakható 
zónában keringő Föld-szerű bolygó-
jelöltön elvileg lehetséges élet kiala-
kulása, bár bizonyosnak persze nem 
tekinthető, a nagy távolságok miatt 
pedig egyhamar el sem dönthető. 
Ezzel együtt tovább erősítik azt a re-
ményt, hogy Tejútrendszerünkben 
milliárdszám találhatók életre alkal-
mas bolygók. (NASA) 

AGN), akár ezerszer annyi energiát 
bocsáthatnak ki, mint a nagyságren-
dileg 100 milliárd csillagot tartalmazó 
óriásgalaxisok, ezért rendkívül fénye-
sek, és még a Világegyetem peremén 
is jól láthatók. 

A csillagászati távolságok mérésére álta-
lánosan használt eljárás az objektum kibo-
csátotta sugárzás mennyiségének és annak 
a Földön észlelhető hányadának összeveté-
se. Ehhez persze ismerni kell a kibocsátott 
sugárzás mennyiségét a forrás helyén. 

A cikkben javasolt típusú aktív fekete 
lyukak (úgynevezett szuper-Eddington 
akkréciós koronggal) esetében ez ará-
nyos az elnyelt anyag mennyiségével, 
amelynek mérésére már régóta léteznek 
ismert módszerek.

Az elmélet igazolására a kutatók néhány 
hozzánk viszonylag „közeli” (néhányszor 
százmillió fényévre levő) aktív fekete lyu-
kat választottak ki, amelyeknek különfé-
le tulajdonságait már korábban alaposan 
megismerték. A teszt sikeres volt.

Netzer professzor szerint az új eljárás 
segíthet a Világegyetem néhány olyan, 
máig megfejtetlen nagy rejtélyének 
megfejtésében, mint például a sötét 
energia mibenléte. Ennek tulajdonít-
ható a Világegyetem gyorsuló ütemű 
tágulása, amelyet szemléletesen szokás 
egyfajta „antigravitációs” hatásnak is 
nevezni, mivel hatását tekintve éppen 
ellentétesre váltja a Világegyetemnek 
csupán a gavitáció számításba vételével 
várható egyre lassuló ütemű tágulását. 

(Universe Today)

kölcsönösen befolyásoló társadalmi vál-
tozás, amely megalapozta valameny-
nyi későbbi jelentős közép-amerikai 
civilizáció rituáléit és építészeti stílu-
sát. E változás során egyfelől az olmék 
kultúra központja San Lorenzóból La 
Ventába tolódott át, másfelől a maja 
Ceibal is létrejött. (ScienceDaily) 
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 A szén-dioxid-kibocsátást 
gyakran tartják a globális fel-
melegedés egyik okának, je-

lentős üvegházhatása miatt. Az egyik széles körben vizsgált 
megoldás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére a gáz meg-
kötése mikroalgák felhasználásával. A mikroalgák gyorsan 
szaporodó, fotoszintetizáló, eukarióta 
szervezetek, amelyek sejtalkotó anya-
gaikat a légköri CO2 megkötésével és 
a vízben lévő szervetlen anyagok felvé-
telével építik fel a nap energiáját hasz-
nálva. Mikroalgák alkalmazása tehát 
jelentősen csökkenti az energiatermelés 
környezetre káros hatásait, valamint 
értékes melléktermékeket eredményez, 
mint biodízel, különböző vitaminok, 
állati vagy emberi táplálék-kiegészítők.

A biodízel az olajnövényeken kí-
vül jó hatásfokkal állítható elő nagy 
lipidtartalmú mikroalgákból is. Mivel nagy mennyiségű 
olajat (lipidet) képesek felhalmozni, miközben gyorsan sza-
porodnak, jóval kisebb területigénnyel hozható létre belőlük 
biodízel, mint a leghatékonyabb olajnövényekből. Ezen- 
kívül nitrogén-, illetve foszforforrásként olyan alternatív 
anyagok is szóba jöhetnek, mint a szennyvíz. Szénforrás-
ként ipari kibocsátásból származó CO2-t is használhatnak, 

így csökkenthetik az erőművek által kibocsátott üvegházha-
tású gázok mennyiségét. Az egyik gyakran használt rend-
szer, a nyitott medence („open-pond”) a korlátozott terület és 
anyagi források miatt Európában nem gazdaságos. A másik 
megoldás a foto-bioreaktor, ez nagy telepítési és üzemel-
tetési költsége miatt nem terjedt el a gyakorlatban. Olyan 

megoldásra van tehát szükség, amely 
hatékony és gazdaságos biomassza-ter-
melést biztosít algából. 

Az Európai Unió által támogatott 
ALGADISK projekt célja egy modu-
láris, méretében növelhető, algaterme-
lésre alkalmas automata biofilmreaktor 
fejlesztése, alacsony telepítési és műkö-
dési költséggel. A reaktort fenntartha-
tósági és energetikai számítások alapján 
tervezik meg oly módon, hogy mi-
közben az ipari kibocsátásból származó 
szén-dioxidot megköti, értékes szerves 

termékeket produkáljon. A reaktor hatásfoka magasabb és 
a vízigény alacsonyabb a ma alkalmazott módszereknél. A 
szén-dioxid megkötése és biomassza-termelés optimalizálá-
sa céljából az alga automata és folyamatos betakarítását ter-
vezik a kutatók. A projektről bővebb információ a www.
algadisk.eu honlapon található.

www.greenfo.hu
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EGY CSAPÁSRA KÉT LEGYET – ALGÁVAL

Öngyógyítás az állatvilágban

Egyre bővül azon fajok listája, ame-
lyekről kiderül, hogy sérüléseik, 

fertőzéseik vagy parazitáik ellen kü-
lönféle „gyógyszereket” vetnek be a 
természet patikájából (ámbár ember-
lakta környezetben néha meghökken-
tően „újszerű” megoldások is megfi-
gyelhetők.) Mark Hunter, a Michigani 
Egyetem ökológus professzora és 
munkatársai számos, korábban nem, 
vagy kevésbé ismert példát is felsorol-
nak a Science-ben most megjelent átfo-
gó elemzésükben.

Mint írják, az állatok (részben örök-
lött, részben tanult) öngyógyító tevé-
kenysége kihat egyfelől az ökológiai 
rendszerek változásaira, másfelől a 
gazdaállatok és parazitáik evolúciójára 
is. Emellett az általuk használt gyógy-
növények és egyéb gyógymódok 
megismerése akár emberek számára is 
ígéretes új gyógyszerek vagy gyógyító 
eljárások gazdag forrása lehet.

„A vadon élő állatok életének megfigye-
lése során mindig érdemes feltennünk a 
kérdést, vajon éppen élelem után járnak, 
vagy netán gyógyírt keresnek valamire?” – 
hangsúlyozta Hunter.

Mint elmondta, néha egészen meg-
hökkentő védekezési módokat is felfe-

deztek, például emberlakta környezet-
ben élő fecskék és pintyek nikotinban 
gazdag cigarettacsikkeket is behorda-
nak fészkükbe, így védekeznek az at-
kákkal szemben.

Eddig kevés figyelmet fordítottak 
olyan módszerekre, amelyek szintén 
meglehetősen elterjedtek: ilyenkor 
az egyedek utódaikat vagy fajtársa-
ikat „gyógyítják”, illetve védik meg 
például különféle kórokozókkal vagy 

parazitákkal szemben. Például bizo-
nyos hangya- és méhfajok fenyőkről 
olyan antimikrobiális gyantával béle-
lik ki a kolónia fészkét, amely meg-
akadályozza bakteriális fertőzéseket. 
A parazitákkal fertőzött pompás 
királylepke pedig úgy óvja utódait a 
fertőzéstől, hogy petéit a paraziták 
számára mérgező trópusi selyemkóró 
leveleire rakja le.

Hunter és munkatársai szerint ez 
utóbbi példában valójában már nem is 
„öngyógyításról” van szó, hanem in-
kább olyan epigenetikus hatásról, amit 
emberekben is csak most kezdünk 
megismerni, például hogy a szülők ét-
rendje, életmódja, hogyan hat ki gyer-
mekeik egészségére.

Bizonyos esetekben a felhasznált 
„gyógyszer” az állatok immunrend-
szerét meghatározó genetikai anyagát 
is megváltoztatja. Hunter és mun-
katársai ennek példájaként azokat a 
méhfajokat említik, amelyek fészkük-
be antimikrobiális gyantákat is beépí-
tenek: e fajok genomjának elemzése 
azt sugallja, hogy abból számos olyan 
gén hiányzik, amelyek olyan fehérjéket 
kódolnak, amelyek az immunrendszer 
bakteriális fertőzésekkel szembeni vé-
dekezését segítik. 

(ScienceDaily)

A parazitákkal fertQzött pompás királylepke 
petéit a trópusi selyemkóró leveleire rakja, 
amelynek méreganyaga megvédi fejlQdQ  

utódait a parazitáktól 
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A Typotex Kiadó jelentette meg Mark Nelissen: Darwin a szupermar-
ketben cím_ kötetét. EbbQl kérjük beküldeni két fejezet címét. A meg-
fejtQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. május 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve szü-
letett magyar költQ nevét adják ki. E név beküldQi között az Élet és Tudo-
mány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címének kezdete. 11. Az afroamerikaiak 
keresztény ihletés_ vallásos éneke. 13. ... Häkkinen; kétszeres világbajnok 
fi nn Forma–1-es autóversenyzQ. 14. Történelmi Igazságtétel Bizottság, röv. 
15. Indíték. 16. Olasz névelQ. 17. Numero, röv. 19. Az angolok célja! 22. Pest 
megyei város, a Magyar Földrajzi Múzeum helye. 23. A svéd korona (pénz-
nem) hivatalos nevének rövidítése. 25. Nagyszombat szlovák neve. 28. Rö-
fi ! 30. A -val ragpárja. 31. Becézett EnikQ. 32. Atommag! 33. Csillagkép; 
Pisces. 35. Major League Soccer (az egyik amerikai labdarúgóliga), röv. 37. 
Duna-parti német város, Albert Einstein szülQhelye. 38. Olasz.

FÜGGQLEGES: 2. A Duna 331 kilométer hosszú mellékfolyója Romániá-
ban. 3. Ezredparancsnok, röv. 4. Francia író, a Pekingi Qsz cím_ regény 
szerzQje (Boris). 5. Arany, franciául. 6. Tengerpart, tengermellék, idegen 
eredet_ szóval. 7. Utazással kapcsolatos. 8. Santiago de ...; város Havan-
nától 967 kilométerre. 9. Csacsihangok! 10. Borogatószer. 12. TuskófeszítQ 
eszköz. 13. Az egyik fejezetcím befejezR része. 18. Középkori szerémsé-
gi település, magyar nemesi család névadója. 20. Zenetörténész (Kálmán, 

1878–1956). 21. Germán eredet_, ritka nQi név. 24. Színanyag a sárgarépá-
ban. 26. Indulatosan kiált (valakire). 27. … marcia; indulószer_en (adandó 
elQ). 28. Bányai szállítóeszköz. 29. Cserépedény bevonata. 33. A másik 
fejezet címe. 34. Kinek a tulajdona? 36. Angol férfi becenév. 39. Telesport, 
röv. 40. Caen centruma!

A 16. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A cukorbetegség 
szövRdményeinek kialakulásáról. A megoldást beküldQk közül Szabó Csa-
ba: Kamikaze molekulák cím_ könyvét nyerte: Doszpodné Sziráki Katalin 
(Szeged), Posztós Éva (Szekszárd), Stefuska Sándor (Budapest), Szegedi 
István (Szolnok), ÜtR Csilla (Budapest). A könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Urbán Péter (Szolnok, petisrac@gmail.com) – Lehet, hogy korán 
jöttünk? – cím` képe 16. számunkban, az 502. oldalon jelent meg.

Aligha dokumentálható jobban az idei tél váratlan visszacsa-
pása. Nekik senki sem mondta, hogy csak halaszthatatlan ügy-
ben induljanak útra. De, ha mondta is volna valaki, az utódok 
kiköltése sürgetR kötelesség. Qszre a gyerekeknek is bírni kell 
az interkontinentális repülést, aztán most még tojás sincs be-
lRlük. De semmi pánik nem látszik a két felborzolt tollazatú ma-
dáron, mintha azt mondanák: vihar ide, hó oda, ráleltünk a fé-
szekre, ezt a kis hideget pedig fél lábon is kibírjuk!  (H. J.)

A HÓNAP KÉPE ÁPRILIS VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!
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nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu
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82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
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www.telc.hu honlapon.
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nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
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A június 28-ig látogatha-
tó Lánchíd egy kicsit más-
képp című tárlat a Koreai 
Nemzeti Művészeti Stúdió ki-

lenc alkotójának munkáit mutatja be. A művek az em-
berek és a társadalom között fennálló kapcsolatokat fe-
szegetik.  

A tárlaton látható mintegy 6 méteres, termékcím-
kékből álló bálnaszobor az ellentmondásos világot je-
leníti meg, az emberi kapcsolatokra reflektáló videó 
installáció egy hintaterápia mozzanatait villantja fel, 
a Kék Duna című alkotás a Duna vize és a Lánchíd 
ihlette képekből épül fel. Az állandóság és az örökös 
változások „köztes állapotát” fonalból és papírból ké-
szült installáció mutatja be, a Városi mélység című so-
rozat művei a felszín alatt található és a nyilvánosság 
számára észrevehetetlen rétegekre irányítják a figyel-
met. A tárlaton az ember és a társadalom közti kap-
csolatok miatt aggódó koreai művészek munkái lát-
hatók azzal a céllal, hogy az összekeverés és a vegyítés 
helyett a megértés és az együttműködés kerüljön a 
középpontba, ezáltal teremtve értéket mindkét or-
szág számára, megtéve az első lépést egy szorosabb 
kapcsolat kialakítására. A kiállítás a Koreai Kulturá-
lis Központban tekinthető meg.

Szenzációs képarchívum vált 
elérhetővé bárki számára a 
finn honvédség jóvoltából. 
170 ezer, 1939-45 között, Finn-
országban, a Téli háború, a 
Folytatólagos háború és Lapp-
földi háború idején készült 

fényképet nézhetnek meg és használhatnak fel szaba-
don a téma iránt érdeklődők. 

Április 27-e Finnországban a háborús veteránok nap-
ja. Ezen a napon ért véget 1945-ben a Lappföldi hábo-
rú, vagyis a finnek számára 
a második világégés fegyve-
res összetűzései ekkor zárul-
tak. 1987 óta zászlós ünnep-
pel emlékeznek Finnország-
ban azokra, akik éle tü  ket ál-
dozták vagy kockára tették a 
hazájuk védelmében. Talán 
ez az ünnep lehetett az apro-
pója a hatalmas képarchívum 
közkincsé tételének is.

A képek a www.SA-kuva.fi 
címen érhetők el, ahol csupán 
annyit kérnek a felhasználók-
tól, hogy forrásként ne felejt-
sék megemlíteni őket, ha va-
lamelyik képet felhasználják.

Duna menti németek 
fény képes történetei 2008 
címmel nyílt kiállítás a buda-
pesti Néprajzi Múzeumban. A 
Magyarország, Szerbia és 

Horvátország egy-egy részét is magában foglaló Duna-
háromszögről mondják, hogy „Európa kicsiben”. Az et-
nikai összetételét tekintve rendkívül változatos térség-
ben közel húsz különböző nemzetiséghez tartozó embe-
rek éltek együtt több évszázadon keresztül. Sokan közü-
lük, mint a Duna menti németek is, a XVIII. században 
telepedtek le.

A XX. század elejéig az itt élők nem csak helyi, hanem 
térségi identitással is rendelkeztek. A Duna-háromszög-
ben élő németek sorsát a második világháború utáni ki-
telepítések alapvetően megváltoztatták. Többségüknek 
el kellet hagynia szülőföldjét, azon kevesek, akik ott 
maradtak, jogfosztottá váltak, nem használhatták anya-
nyelvüket, megfosztották őket vagyonuktól is.

2008-ban Sandra Kühnapfel és Joern Nuber a Duna-há-
romszögben tovább élő német kultúrát, a német kisebb-
ség mai létét, a velük élő etnikumokhoz, szerbekhez, 
magyarokhoz, horvátokhoz való viszonyulásukat, az 
anyaországhoz fűződő kapcsolatukat térképezték fel. 
Fotóik és az általuk készített interjúk hozzák közelebb 
hozzánk a Pécsett, Villányban, Apatinban, Eszéken 
vagy Zomboron ma élő németek sorsát. A tárlat szep-
tember 8-ig várja az érdeklődőket.

A barokk kor emberének vallá-
sossága magától értetődő és 
mélyen megélt volt. A korszak 
emberének mindennapi áhíta-
táról, hitélethez kötődő tárgya-
iról sok érdekességet árulnak el 
a váci domonkos kripta leletei. 
Az elhunytak kezébe adva, ke-
zére hurkolva szinte minden 
esetben megtalálható volt a ró-

zsafüzér, mely sokféle változatban került elő. A másik ál-
talánosan előforduló szakrális jellegű temetési melléklet a 
kézbe adott feszület volt. Egyértelműen a temetésre vásá-
rolták a viaszból öntött, sérülékeny, kézbeli keresztet.

Néhány selyem skapuláré, papír szentkép, ereklyetartó 
vall még a korabeli váci polgárok vallásosságáról. A kor-
szak kedvelt szentje volt a tárgyak tanúsága szerint Pá-
duai Szent Antal, Nepomuki Szent János, Szent Ferenc, 
Szent Rozália, vagy a ma már kevésbé ismert Szent 
Anasztáziusz.

Ezeket a tárgyakat tekinthetik meg december 31-
ig vácott a Tragor Ignác Múzeumban az érdeklődők 
Ha az Úristen kiszólít, így temessenek el – 
szakrális tárgyi emlékek a váci domonkos krip-
tából címmel.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Az év madar 2013-ban
A Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület (MME) kezde-
ményezésére először 1979-ben ép-
pen a gyurgyalaggal indult el az év 
madara programsorozat. A faj ismét 
reflektorfénybe került. Talán nem 
véletlenül, hiszen az egyik legszíne-
sebb, fokozottan védett madarunk. 

Sejt(alkotó) válogatás mes-
terfokon
Az ELTE Természettudományi 
karán két olyan kutatás is indult az 
elmúlt években amely a fluoresz-
cenciával aktivált sejtszortírozó ké-
szüléknek köszönhető. Az új eszköz 
érdekes eredményekkel kecsegtet.  

Múltunk kincsestára
A református templomokban sok 
évszázados műkincsek rejtőznek. 
Az edények, terítők, harangok az 
iparművészet alkotásai, mind tör-
téneti múltunk kiemelkedő jelen-
tőségű, jórészt feltáratlan emlékei. 
Téves a vélekedés, hogy reformá-
tus egyházművészetről nem is le-
het beszélni. 

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
A Spinnaker Tower

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
a Külügyminisztérium, az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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Túl gyors a klímaváltozás a sarki nyúlnak
 

Portsmouth a délkelet-angliai régióban 
található Hampshire megye második 
legnagyobb városa. Több turisztikai 
vonzereje közül az egyik leglátványo-
sabb a kikötői negyedben, Gunwharf 
Quays-ben az égbe nyúló Spinnaker To-
wer, mely az Egyesült Királyságban a 
második legmagasabb, nyilvánosan hoz-
záférhető torony.

Európa legnagyobb felületű – és egy-
ben legmagasabban található – üveg-
padlójával büszkélkedhet, rajta lépkedve 
olyan, mintha a levegőben járna az em-
ber. Mindemellett 170 méter magasság-
ból páratlan panoráma nyílik a városra és 
a kikötőre, ahol az angliai csatahajók ál-
lomásoznak. A tetején egy hármas kilátó 
található, melyről akár 40 kilométerre is 
könnyedén elláthatunk. A legmagasabb 
pontja az úgynevezett „varjúfészek”, 
ennek teteje dróthálóból épült, így még 
inkább a levegőben érezhetjük magun-
kat. A Spinnaker Tower alakját a város 
lakói választották, s helyi építészek cso-
portja, a HGP Architects tervezte – a ki-
kötői építészetben világhírű Scott Wilson 
Group mestereivel konzultálva. Eredeti-
leg Milleniumi Torony névvel illették 
volna, ám az elhúzódó egyeztetések mi-
att 2000-ben még el sem kezdődött az 
építkezés, csak a következő évben. Vé-
gül 2005. október 18-án nyílt meg a 
nagyközönség számára, tulajdonosa és 
üzemeltetője a Portsmouth City Council. 

A tervezők 80 évre „szabták” életidejét 
– mindenesetre a toronyra nézve, egy, a 
széllel szemben örökké dacoló vitorla jut 
eszünkbe. Mára nemzeti ikonná vált.

Kép és szöveg: LENNER ÁDÁM



Vitorlatorony Portsmouthban
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