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Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthat-

ja. A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre 
érdemesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szer-
kesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül megje-
lentetheti. 

A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott 
borítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszá-
mát, e-mail címét), anyja nevét és OTKA-kutatási 
pályázatának nyilvántartási számát is. 

A 9000-10 000 karakter szövegterjedelmű cikket 
egy nyomtatott példányban, valamint CD-n, doc 
formátumban, illusztrációval (az utóbbiakat külön-
külön fájlban és képformátumban) ellátva kérjük. 

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztő-
ségébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) 
vagy levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 

A pályázatok feladásának határideje: 
                          2013. október 7.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudo-

mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor 
az OTKA Irodán.

Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások 
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a 
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, 
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen ku-
tatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény 
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók 
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, 
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutató-
munkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen 

pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.

Olyan ismeretterjesztő írásokat várunk a kutatóktól, ame-
lyekben közérthető módon mutatják be saját, az OTKA ál-
tal támogatott kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi 
vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati 
hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 
II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint
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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: U 
Az U feletti ábra önmaga 
tükörképe, míg a többi 
ugyanannak a figurának az 
elforgatott változata.
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Melyik állat kerül a zöld négyzet helyére? 

Melyik illik legkevésbé a többihez? 

MelyikbQl NEM lehet a baloldali 
tetraédert összehajtogatni? 
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Adattengerben úszó bio-
lógusok

Az Élet és Tudomány 27-es szá-
mában Benczúr András az óri-
ási adathalmazok (angolul Big 
Data) kezeléséről beszélt, ma-
tematikusi megközelítéssel. Az 
interjú egyik kérdésében szere-

pelt, hogy „a tudományban rengeteg 
felhasználási területe van a Big Data-
nak, például a csillagászatban, a meteo-
rológiában stb”. Ez alól a biológia sem 
kivétel. 

Vivien Marx a Nature június 13-i 
számában arról számol be, hogy mára 
a biológusok is csatlakoztak az „óriá-
si adathalmazok klubjához”. A nagy 
teljesítményű genetikai módszerek 
eljövetelével az élettudományokkal 
foglalkozó kutatók méretes adat-
halmazokkal birkóznak, és olyan 
kihívásokkal találkoznak, amelyek 
eredetileg a csillagászat és a nagy-
energiájú fizika területén bukkantak 
fel: nagy mennyiségű adatot kell ke-
zelni, feldolgozni és mozgatni. Évről 
évre egyre többször használnak nagy 
tömegű adatokat különböző terüle-
teken – a gének szabályozásától és 
a genetikai állományok (genomok) 
evolúciójától kezdve a part menti 
algavirágzások okain és az emberi 

testüregekben élő mikrobák elhelyez-
kedésén át a különböző rákos sejtek 
genetikai szerkezetéig.

Az Egyesült Királyságban, Hinxton-
ban található Európai Bioinformatikai 
Intézet (European Bioinformatics 
Institute, EBI) a világ egyik legna-
gyobb biológiai adat-repozitóriuma, 
azaz megőrző helye. Jelenleg 20 
petabájt adatot és biztonsági mentést 
tárolnak itt: egy petabájt 1015 bájtnak 
felel meg, vagyis akkora adatmennyi-
séget jelent, mint amennyi 2000 mai 
átlagos számítógép winchesterén fér 
el. Az EBI kapacitása tehát össze-
sen 40 000 személyi számítógépének 
felel meg. Mindezt gének, fehérjék 
és kismolekulákról szóló adatok tá-
rolására használják. A 
jelenleg 2 petabájtnyi ge-
netikai adat évente több 
mint a kétszeresére nö-
vekszik.

Az EBI-ben tárolt ada-
tok mennyisége a Genf 
közelében lévő részecs-
kefizikai laboratórium-
ban, a CERN-ben tá-
rolt adatoknak csupán 
az egytizede. (Magyar 
vonatkozású érdekesség, 
hogy nemrégiben adták 
át Csillebércen a CERN 
új adatközpontját – erről 
szintén a már említett 
ÉT-lapszámban olvas-
hattak.) Az intézet Nagy 
Hadron Gyorsítójában 
végzett részecskeütközések során 
évente 15 petabájt információ kép-
ződik – ez mintegy négymillió nagy-

felbontású, teljes hosz-
szúságú filmnek felel 
meg. Ewan Birney, az 
EBI igazgatóhelyette-
se a Nature-nek be-
számolt arról, hogy az 
EBI és a hozzá hasonló 
intézetek ugyanolyan 
kihívásokkal szembe-
sülnek, mint a CERN. 
Ő és kollégái mostan-
ság rendszeresen ta-
lálkoznak a CERN 
és a párizsi székhelyű 
Európai Űrügynökség 
(European Space 
Agency, ESA) mun-
katársaival, hogy meg-
vitassák egymással az 
adattárolás, -elemzés 
és megosztás területén 

szerzett tapasztalataikat.
Minden laboratóriumnak adatokat 

kell kezelnie ahhoz, hogy kutatási 

eredményeket hozzanak létre. Ahogy 
csökken az olyan nagy teljesítmé-
nyű eszközök ára, mint az automata 
genom-szekvenálók (amelyek egy 
élőlény genetikai állományát tudják 
„kiolvasni”), úgy most már a kismé-
retű laboratóriumok is képesek nagy 
adathalmazokat generálni. Sőt még 
az olyan laboratóriumok is a nagy 
adathalmazok felhasználóivá vál-
hatnak, amelyeknek nincsenek ilyen 
berendezéseik, ám hozzáférnek az 
EBI-hez hasonló repozitóriumokban 
közzétett terabájtos nagyságrendű 
adatokhoz. Tavaly az EBI naponta át-

lagosan 9 millió adat-hozzáférési kérést 
kapott az interneten keresztül, ami 60 
százalékkal több volt, mint 2011-ben.

Birney állítása szerint a biológia 
területén történő adatbányászatnak 
megvannak a saját kihívásai. A bioló-
giai adatok sokkal változatosabbak, 
mint a fizika területén képződő in-
formációk. Kísérletek széles spektru-
mából származnak, amelyek nagyon 
sokféle információt szolgáltatnak – 
így genetikai szekvenciákat, fehérjék 
kölcsönhatásait vagy gyógyászati fel-
jegyzések adatait. Lawrence Hunter, 
a denveri Colorado Egyetem számí-
tástechnikus-biológusa szerint ijesztő 
a téma komplexitása. „Ahhoz, hogy a 
lehető legtöbbet kihozzuk az adatokból, 
az szükséges, hogy az összes releváns ko-
rábbi tudás fényében értelmezzük őket” 
– mondta a kutató a Nature-nek.

És végül egy érdekesség: egy ember 
teljes genetikai információjának (azaz 
genomjának) mérete 140 gigabájt – 
ez harminc DVD-lemezen fér el.
Forrás: http://www.nature.com/nature/journal/
v498/n7453/full/498255a.html
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SzélsQségesen erQs számítógépek kellenek ahhoz, 
hogy a biológusok kezelni tudják a hatalmas adathalmazokat

FORRÁS: EMBL-EBI

Adatrobbanás: az Európai Bioinformatikai Intézetben tárolt 
adatok mennyisége 2008 után kevesebb mint egy év alatt 

megduplázódik
FORRÁS:NATURE/EMBL-EBI
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ezután az házaknak oldalát sem nádbúl, 
sem vesszőbűl fonni, hanem csupa 
vályokbúl építeni”.

Míg korábban a jászsági házak több-
sége farazatos (a sátortető egy fajtája) 
volt, a XIX. század közepétől egyre 
jobban terjedt a nyeregtetős megoldás. 
A tetőszerkezetet sokáig fenyőágasok 
tartották, később azonban általánossá 
vált a borított deszkafödém. A héja-
zat szalmából, nádból készült, s csak a 
XX. század második felétől kezdték a 
fedelet cseréppel beborítani. A legtöbb 
esetben a nádat le sem bontották a te-

tőről, hanem arra rakták a 
cserepet. 

A házak vesszőből fonott 
és paticsból (betapasztott 
karóvázas fal) készített 
falát fokozatosan felváltot-
ta a sár (vertfal) és a vályog. 

A jászsági lakóházaknál – 
amelyek az utcás települése-
ken mindig véggel álltak az 
utcára – a nyeregtető, a hé-
jazat és a házvég egymással 
szorosan összefüggő egysé-
get alkotott, és alapvetően 
meghatározta az építmény 
arculatát. A nyeregtetőnél 

a ház mindkét végét fűrfal (tapasztott 
fal) vagy vértelek (deszkaoromzat) 
zárta le, alatta vízvetővel, amelynek 
szélessége rendszerint egy zsin-
delynyi vagy cserépnyi volt. 
Előfordult, hogy a vízve-
tőt tartó deszkát is míve-
sen megfaragták. A fűrfal 
felső szögében egy (olykor 
kettő) kerek vagy négyzet 
alakú lyukat vágtak, hogy 
a padlás szellőzzön. A szel-
lőzőlyuk környékét gyak-
ran vakolatdísszel is kör-
bevették. A leggyakrabban 
alkalmazott minta a szív, 
patkó, nap, hold, csillag, 
virág, valamint az egyes és 
kettős kereszt volt. A jász-
sági házak vértelkeit díszítő 
faragások közül a kereszt tekinthető 
általánosnak.

A katolikus házakon előszeretettel 
alkalmazták a közismert IHS-mo-
nogramot (Jézus az emberek megvál-
tója), a reformátusoknál pedig a ke-
helyábrázolást. A fűrészelt motívumok 
nem csupán esztétikus látványt nyúj-
tottak, de gyakorlatilag funkciójuk is 
volt, hiszen az áttört díszítmények a 
padlás megvilágítására és szellőzésére is 
szolgáltak.

A garádjától a Kossuth-
címerig

A jász települések szerkezetébe, 
valamint fűrfalak, házoromdí-
szek faragásának, kialakításá-
nak különös világába vezet be 
Hortiné dr. Bathó Edit etnográ-
fus, muzeológus, a Jász Múzeum 

igazgatójának kutatása. 
Az állattartó gazdálkodás sajátos 

módon alakította ki a jász települések 
szerkezetét. A legtöbb település belső 
magját a templom körül tömörülő zsú-

folt házhalmaz képezte, ahol kicsiny, 
szabálytalan alakú telkeken, szinte min-
den rendszer nélkül, többnyire felke-
rítetlenül álltak a lakóházak. A XVIII. 
század közepéig a gazdálkodás legfőbb 
formája a külterjes állattartás volt, a ha-
talmas jószágállomány télen-nyáron a 
pusztákon tartózkodott. 

A század második felében, a földmű-
velés terjedésével, a gazdák egyre több 
állatot tartottak otthon, ezért a zsúfolt, 
belső területtől távolabb, külön övezet-
ben alakították ki a jószágtartásra alkal-
mas ólas- vagy szérűskerteket. Így ala-
kult ki a Jászságra jellemző két beltelkes 
vagy más néven kertes településszerke-
zet. Ekkor a jászsági lakóházak között 
még sok volt a földbe süllyesztett, sö-
vényfonatú, tapasztott falú, kétosztatú 
putriház. A Jászság ugyanis teljesség-
gel híján volt minden építőanyagnak. 
Csupán sár, nád és szalma állt az építők 
rendelkezésére, még a sövényfalhoz 
szükséges vesszőből is kevés volt.

II. József rendelkezései nyomán azon-
ban fokozatosan átalakult a jász telepü-
lések képe. Ekkor utcásították a legtöbb 
falut, és kötelező szabályokat írtak elő 
az új házak építésére.

1799. június 9-én Jászberényben kihir-
dették „…hogy a’ Tűz fészkektül men-
tesíttessen a’ Város, nem lészen szabad 

A náddal borított tetőzet beszegésére a 
ház két végén végdeszkákat, más néven 
verébdeszkákat alkalmaztak, amelyet 
az utcai fronton gyakran díszesen meg 
is faragtak. A házorom csúcsánál, ahol 
a két végdeszka összeért, szükség volt 

valamiféle megerősítésre, amely a desz-
kákat szilárdan egymáshoz kötötte. Ezt 
a célt szolgálta a katolikus házakon a 
fából készült kereszt alakú oromdísz, 
valamint egyes házakon megtalálható 
volt a Kossuth-címer is.

A házoromdíszek zöme fából készült, 
bár Jászság-szerte előfordultak ková-
csoltvasból is. Az oromdíszek elsősorban 
a lakóházak utcai homlokzatát díszítet-
ték, de gyakran előfordultak a gazda-
sági épületek, főként istállók ormain is. 

Az első telekjelölő kerítések nádból, 
ültetett növényekből, ritkábban fonott 
sövényből készültek. A nádkerítés igen 
gyúlékony volt, ezért ennek használatát 
a hatóságok is tiltották.

A telek felkerítésére általános volt a 
Jászságban a tehéntrágyából vagy föld-
ből felhányt garádja, azaz garággya is. 
A garádjakerítések hírmondói még 
az 1920-as években is előfordultak a 
Jászságban. 
                                KELEMEN CSILLA
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Kossuth-címeres házoromdísz

Fürészelt deszkavértelek a padlás felQl 

Módos gazda kiugró tornácos háza
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Tudományos körökben koráb-
ban vitatott volt maga az éghaj-
latváltozás ténye is, ma már in-

kább csak az okok várnak tisztázásra. A 
jelenséget többen Milankovics–Bacsák 
elméletével (mely szerint egy hosszúnak 
ígérkező interglaciális periódus elején 
vagyunk) vagy a Nap sugárzásintenzi-
tásának, illetve a Nap–Föld közötti vi-
lágűr sugárzásátvitelének módosulásá-
val magyarázták. Mások a vulkánkitö-
rések gyakoriságát, a szárazföldek hely-
zetének vagy a tengelyferdeségnek a 
megváltozását, a sztratoszférikus ózon-

K L Í M AV Á LTO Z Á S ,  T Á J É P Í T É S Z E T  É S  D Í S Z F Á K

Napjainkban mind többször találkozunk a klímaváltozás okait boncolgató írásokkal a napi sajtóban 

és ismeretterjesztW folyóiratokban egyaránt. A XXI. század vélhetWen egyik legnagyobb kihívása e 
globális mérete környezeti probléma kezelése. Cikkünk arra keresi a választ, hogy az éghajlatválto-
zás milyen hatással van a fás növények elterjedésére, s milyen új díszfákat és -cserjéket telepíthe-

tünk a jövWben hazánkban. 

ÚJ DÍSZNÖVÉNYEK 
A MEDITERRÁNEUMBÓL?

koncentráció csökkenését, netán a föld-
használati váltásokat sejtették a globális 
melegedés hátterében.

Valójában az előbbiek befolyása eltör-
pül az üvegházgázok és légköri aero-
szolok hatásához képest. Így szinte bi-
zonyos, hogy a jelenlegi klímaváltozás 
antropogén eredetű, és véletlenül sem 
mosható össze az éghajlati rendszer 
nagyságrendekkel lassabb, természetes 
változásával.

Az üvegházhatás lényege, hogy a 
Napból érkező rövid hullámhosszúsá-
gú, nagy energiájú sugárzás jelentős ré-

szét átereszti a légkör (így annak majd-
nem a fele eléri a felszínt és elnyelődik). 
Ám a földfelszín által kibocsátott hosz-
szabb hullámhosszúságú, infravörös 
tartományba eső sugárzás nagy hánya-
da elnyelődik, szóródik a légkörben, s 
így nem jut ki közvetlenül a világűrbe.

Maga az üvegházhatás nem káros je-
lenség, hiszen 33 Celsius-fokkal növeli 
meg, s ezzel élhető tartományba emeli 
a földfelszín átlagos hőmérsékletét. A 
folyamat fenntartását a légkörben lévő 
üvegházhatású gázok szelektív ab-
szorb ciós képessége teszi lehetővé. A 

Atlasz-cédrus ezüsös 

lombú fajtája (’Glauca’) 

Badacsonyörsön

Ciprusok mindenütt. 

A csákvári arborétum készül 

a szárazodásra…
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mészeti katasztrófák a politika fi-
gyelmét is a klímaváltozásra terel-
ték. 1979-ben már eltérő matema-
tikai módszereket alkalmazó mo-
dellek eredményeit kezdték 
összehasonlítani a kutatók. Továb-
bá nagy előrelépéseket tettek olyan 
egyesített – óceánok tömegét, 
áramlásait és az atmoszférával való 
kapcsolatát is figyelembe vevő – 
modellekkel, melyek földrajzilag 
jól közelítették Földünket, ráadásul 
az évszakokat is figyelembe vették. 
Az 1985-ben végzett kutatások 
adatai arra hívják fel a figyelmet, 
hogy amennyiben a légköri CO2-
szint eléri a jelenlegi, 2013-ban 
mért mennyiség négyszeresét, úgy 
az észak-atlanti tengeráramlás akár 
le is állhat. J. Hansen 1988-ra igen 
valósághű és a megelőző fél évszá-
zad trendjeit is kimutatni képes 
modellje hosszan elhúzódó mele-
gedést jósolt.

Az elmúlt évtizedekben újabb ten-
denciák jelentek meg a modellezésben: 
egyrészt az USA egyeduralma 
megszűnt, másrészt nyílt for-
ráskóddal dolgozó közösségi 
rendszerek alakultak. Napja-
inkra a modellek elérték azt a 
szintet, hogy a következő év-
századra vonatkozóan nagy 
megbízhatóságú, sokszorosan 
alátámasztott becsléseket ad-
nak, amelyek részletgazdagsá-
ga már megfelelő.

Sajnos azonban a társadalom 
aránytalanul több figyelmet 
fordít a klímavédelemre: bár a 
változás mérséklése nem elha-
nyagolható feladatunk, mégis 
fontosabb talán az alkalmazko-
dásra helyezni a hangsúlyt. 
Meg kell ismernünk a model-
lek eredményeit és fel kell ké-
szülnünk a következő évtize-
dekben várható éghajlatra. Eb-
ben több alkalmazott mérnöki 
tudományterület is segítsé-
günkre lehet, mint például a 
várostervezés, az építészet és 
különösen a tájépítészet. Utóbbi széles 
palettáját nyújtja az alkalmazkodás 
eszközeinek, beleértve az extenzív 
zöldtetőket, futtatott zöldfalakat, 
helyesen megválasztott tereprende-
zési (esővíz-visszatartás), lombkoro-
na-borítási (mikroklíma) és növény-
választási módokat.

Hol érdemes keresnünk?
A regionális klímamodellek szerint ha-
zánkban a közép- és főként a maxi-
mum-hőmérsékletek emelkedésére le-
het számítani, a változásnak leginkább 
kitett évszak pedig éppen a nyár. Emel-
lett a csapadék eloszlása is jelentősen 
megváltozhat, így kimondottan aszá-
lyos nyarakra számíthatunk. Ezzel pár-
huzamosan a tél enyhébb és csapadéko-
sabb lesz, miközben rövidül a fagyve-
szélyes időszak.

Míg a Kárpát-medence éghajlatát ed-
dig a nedves óceáni, a száraz kontinen-
tális és a mediterrán klímahatások be-
folyásolták, úgy tűnik, a jövőben a me-
diterrán hatások kerülhetnek előtérbe, s 
ehhez alkalmazkodnunk kell. Számos 
más tudományterület mellett vonatko-
zik ez a tájépítészeti dendrológiára, 
vagyis a fás szárú szabadtéri dísznövé-
nyekkel foglalkozó tudományra is. 
Meg kell keresnünk azokat a fajokat és 
kiszelektálni azokat a fajtákat, amelyek 
a várható száraz nyarú, enyhe telű ég-
hajlatunkat elviselik, sőt szeretik. E nö-

vényeket általálában a melegigényes jel-
zővel illetjük, amely gyakran együtt jár 
a fagyérzékenységgel.

Ilyen melegigényes fajokat leginkább 
a szubtrópusi klímaövben érdemes ke-
resni, főként nem is annak esős nyarú 
monszunövében, hanem az esős telű 
mediterrán övben. Itt gyakoriak a ke-

legfontosabb természetes üvegházhatá-
sú gázok a vízgőz, a szén-dioxid, az 
ózon, a dinitrogén-oxid és a metán. A 
természetes üvegházhatás mellett az 
egyre intenzívebb antropogén eredetű 
üvegházgáz-kibocsátás azonban az 
üvegházhatás nem kívánt mértékű fo-
kozódásához vezet.

Több mint találgatás
Földünk éghajlati rendszere végtelenül 
összetett, ezért minden előrejelzés – fő-
ként, ha az több száz évre tekint a jövő-
be – csak közelítheti a valóságot. A klí-
mamodellezés fölöttébb számításigé-
nyes módszer, nem csoda hát, hogy a 
XX. század első felében tett kezdeti kí-
sérletek kudarcba fulladtak. Ekkor 
még számítógép nem segített a meteo-
rológusoknak, így az éghajlati folya-
matokat leíró fizikai törvényszerűsége-
ket minél egyszerűbb egyenletekben 
próbálták megragadni. Az 1940-es 
években Neumann János éppen a me-
teorológiai előrejelzések fejlesztése cél-
jából alkotta meg az első számítógépet, 
az ENIAC-ot. Valódi modellezés alapú 
időjárás-előrejelzésről 1954-től beszél-
hetünk, ám ez még messze volt a mai 
modellektől, megbízhatósága is csak 
egy évtizeddel később érte el azt a szin-
tet, amelyet egy tapasztalt meteoroló-
gus megérzései jelentettek.

Az éghajlati rendszer modellezése 
csak később indult meg. Az 1970-es 
évek végére az energiaválság és a ter-

 A FQvárosi Állat- és 
Növénykert szép csQröstokú 

pálmaliliomja (Yucca 

rostrata) 

MandulafenyQ Budapesten. EgyelQre csak 
védett fekvésben érzi jól magát.
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levegőt jól tűrő, ezért utcafásításra ki-
válóan alkalmas déli ostorfa (Celtis 
australis). A mediterrán hangulatot 
megidéző kertek elengedhetetlen ka-
rakterfaja a karcsú oszlopos európai 
ciprus (Cupressus sempervirens f. stricta), 
védett fekvésben pedig hazánkban is 
terem a füge (Ficus carica). A babér-
meggyet (Prunus laurocerasus) örökzöld 
sövénynek nyírjuk, a gránátalmának 
(Punica granatum) elsősorban teltvirágú 
fajtáit ültetjük, és a száraz, meleg fű-
szerkertekből nem hiányozhat a roz-
maring (Rosmarinus officinalis).

A felsoroltakon túl azonban számos 
növényfajt érdemes még megismerni 
és elterjeszteni hazánkban. Ilyen fajok 
összegyűjtésében élenjáró munkát vé-
geznek arborétumaink, botanikus 
kertjeink, melyek közül kiemelkedik a 

pécsi, a soproni, a badacsonyörsi, 
a csákvári, a budakeszi és a 
somogyvámosi gyűjtemény. Cél-
zott fagyérzékenységi kísérletek 
folynak Keszthelyen, a Budai Ar-
borétum mediterrán növényanya-
ga pedig 2012-ben bővült számos 
egyeddel.

Megismerve e növénygyűjtemé-
nyek tapasztalatait, illetve azok-
nak a régióknak a dísznövénykí-
nálatát, amelyek jelenlegi klímája 
leginkább hasonlít a mi jövőbeli 
klímánkra (földrajzilag analóg ré-

giók), körvonalazódhat, hogy melyek 
a jövő leginkább megfelelő dísznövé-
nyei. Közöttük számos faj található 
a jegenyefenyő (Abies), a ciprus 
(Cupressus), a boróka ( Juniperus), a 
nyalábtűs fenyő (Pinus), a tölgy 
(Quercus) és a pálmaliliom (Yucca) 
nemzetségéből.

Térképen a klímaváltozás
Ahhoz, hogy előre belássuk, egy 
adott faj meg fogja találni Magyaror-
szágon a számára megfelelő környe-
zeti (elsősorban klimatikus) feltétele-
ket a jövőben, számítógépes modelle-
zést kell futtatnunk. Ennek számos 
módszere létezik. Némelyik, fekete 
doboznak nevezett módszer (Black 
Box) lényegileg csak eredményt ad 
(kirajzolja, hol lesz telepíthető az 
adott növényfaj), de az okokat nem 
köti a kutató orrára. Ilyenek például a 
különböző mesterséges intelligencia-
algoritmusokat (evolúciós algorit-
must, mesterséges neuronhálókat) 
megvalósító módszerek.

mény, fényes vagy szőrös levelű, illetve 
a csökevényes levélzetű növények; jel-
lemző társulásai a keménylombú erdők, 
a mediterrán tűlevelűerdők, a sziklai 
bozótosok (garigue), a macchiák és az 
örökzöld bozótosok (chaparral). Medi-
terrán területeket általában a kontinen-
sek nyugati szélein találunk, mint Chi-
le, Fokföld, Délnyugat-Ausztrália, az 
észak-amerikai Kalifornia és Oregon 
és a névadó (cikkünk szempontjából a 
legfontosabb) Mediter rá ne um, vagyis 
a Földközi-tenger medencéje. A medi-
terrán éghajlati zónára jellemző a 
400–800 milliméteres évi csapadék-
mennyiség, a 12–19 Celsius-fokos évi 
középhőmérséklet és nyáron 3−5 hó-
napon keresztül a sivatagi jellegű le-
szálló légmozgás következtében a teljes 
csapadékhiány és a csekély felhőzet.

A mediterrán klímából származó 
dísznövényeink legtöbbje igényli a na-
pos kitettséget, ahol hajtásaik jól beér-
hetnek, így a nagyobb téli hidegeket is 
képesek elviselni. Ennek ellenére so-
kuk – főként a fiatal egyedek – a ke-
mény fagyoktól szenvednek, ezért a 
tövük téli takarásával, felkupacolásával 
elősegíthetjük biztos megmaradásu-
kat. A klímamodellek szerint azonban 
ezt a gondos odafigyelést néhány évti-
zed múlva már nemigen fogják igé-
nyelni.

Selyemakác és pálmaliliom
Számos fajt találunk már ma is kertje-
inkben, parkjainkban, melyek a medi-
terrán klíma növényei, igaz, azok kö-
zül viszont a hidegnek ellenállóbbak 
közé tartoznak. Ilyen például az er-
nyős koronájú selyemakác (Albizia 
julibrissin), a festői Atlasz-cédrus 
(Cedrus atlantica) vagy éppen a városi 

Kutatásunk során mi más megközelí-
tést alkalmaztunk, amely a bioklimatikus 
burkológörbék (climatic envelope model, 
CEM) csoportjához tartozik. A táblá-
zatos adatokat térképi pontokhoz kötni 
képes térinformatikai programmal 
megvizsgáltuk, hogy egyes mediter-
rán fajok elterjedési területén milyen 
klímaértékeket találunk a havi mini-
mum- és középhőmérsékletek, vala-
mint összcsapadékok tekintetében, s ez 
alapján rögzítettük a fajok igényeit. Ez-
után megvizsgáltuk, hogy a jelenben 
(pontosabban a referencia-időszakban, 
1961 és 1990 között) hol fordulhatna elő 
a faj. Regionális klímamodellek ered-
ményeit felhasználva azt is megnéztük, 
hogy a jövőben (2011–2040 és 2041–
2070 között) hol telepíthetjük az új, 
mediterrán fajokat nagy biztonsággal. 
Így térképen sikerült kirajzolnunk a fa-
jok telepíthetőségi területét, vagyis a 
potenciális elterjedési területét.

A térképes eredmények sokat elárul-
nak a klímaváltozás irányáról és mérté-
kéről is. Egyebek között kiderült, hogy 
az olasz tengerpart elengedhetetlen fa-
jai, mint a tengerpati fenyő (Pinus 
pinaster) és a mandulafenyő (Pinus pi-
nea) hazánkban megfelelő környezetre 
lelhetnek a jövőben. Ennél is megdöb-
bentőbb, hogy a paratölgy (Quercus 
suber), melynek csak kérge jut el jelen-
leg hazánkba, a távolabbi jövőbeli mo-
dellidőszakban Dél-Magyarországon 
olyan klimatikus feltételeket találhat 
magának, mint jelenleg az elterjedési 
területén.

Hasonló módszerrel vizsgálhatjuk 
meg a növényföldrajzi határokat, 
amelyek több növényfaj elterjedési 
vonalát is megrajzolják. Így az 
Északi-Kárpátok déli lábánál húzó-
dó Moesz-vonal várható eltolódására 
is készítettünk modellt. E szőlővo-
nalnak is nevezett flóraválasztó, 
mely a szőlő (Vitis vinifera) termesz-
tésének és számos növény elterjedé-
sének északi határvonalával egybe-
esik, a modelleredmények szerint 
Dél-Szlovákiából Lengyelország 
középső vidékére helyeződhet át 
30–60 éven belül.

Az eredmények magukért beszél-
nek és cselekvésre késztetnek. S ha 
más nem is, egy bizonyosan el-
mondható: hazánk nagy részén a 
víz- és páraigényes dísznövények 
kora leáldozott.

BEDE-FAZEKAS ÁKOS

 A pécsi gy_jtemény örökzöld liliomfája 
(Magnolia grandiflora) virágzásban

A SZERZP FELVÉTELEI
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 A téglasír peremérQl elQkerült 
vaslándzsa, restaurálás után

A vadászat az emberiség törté-

netében különösen fontos sze-

repet töltött be, az ókortól név 

szerint is ismerjük isteneit. A 

trákoknál Bendisz, a görögök-

nél Artemisz, a rómaiaknál 

Diana, a középkori keresztény 

világban Szent Hubertusz volt 

a vadászok oltalmazója. Név-

telen maradt viszont az az öles 

termete római kori fegyveres, 
akinek sírját kedves kutyája 

Wrizte a Konda-patak völgyé-
ben másfélezer éven át. A 

Dombóvári Helytörténeti 

Múzeumban mostantól 

a leleteket a nagykö-

zönség is láthatja. 

Dombóváron a 
Tesco áruház 
építését meg-

előző régészeti feltárás 
során a bronzkortól 
kezdve a középkorig 
számos érdekesség ke-
rült napvilágra. Az egyik legtöbb fejtö-
résre okot adó leletegyüttes – egy tég-
lasír és egy lovas-kutyás temetkezés – 
a késő római korszakból származott. 

Két halott egy sírban
A 18 000 m²-es ásatási területen a ró-
mai korszakhoz csupán 22 sír volt 
köthető. Ezek két, jól elkülönülő 
csoportban a feltárási terület észak-
nyugati részén és a keleti határnál 
voltak. A közöttük lévő területen 
– bár régészeti nyoma nem ma-
radt fenn – lehetett egy földes 
vagy kavicsos út is, mert a római 
korban a sírkertek a települése-
ken kívül, az utak mentén nyúl-
tak el. Az északabbra lévő, ke-
let-nyugati tájolású sírok esetében 
egyszerű, földbe ásott gödörbe 
temették el a halottakat viseleti 
tartozékokkal (fibula, karkötők, 
övcsatok), a túlvilági élethez 
szánt tárgyakkal (edények, ké-
sek, tűzkészség) és pénzzel. 

Ezektől távolabb, a Konda-patak 
melletti plató szélénél két, egymástól 
2,5 méterre lévő, dél-északi tájolású te-
metkezés került napvilágra. Az egyik-
ben egy részben felszerszámozott ló fe-
küdt, hátsó lábainál egy kutyával. A 
mellette lévő, téglából épített sírban 
két, eltérő időben elhantolt halott fe-
küdt. A sír padkáján egy kutya és egy 
lándzsa maradványa került elő.

Miért fekszik a többitől tá-
vol ez a két sír? Mikor temet-

ték el a bolygatott sír halottait? 
Volt közöttük valamilyen kapcso-

lat? Kihez tartozott a téglasír peremén 
fekvő kutya és a lándzsa? A lovat az 
eredeti téglasíros temetkezéshez vagy a 
később eltemetetthez köthetjük? Az 
ásatási napló alapján jól végigkövethető 
a sír feltárásának menete. A termőré-
teg eltávolításakor megjelenő szabály-
talan körvonalú, ovális elszíneződés, 
valamint a rendszertelenül előbukkanó 
kis téglatöredékek is azt jelezték, hogy 
bolygatott temetkezésről van szó. Ezért 

RÓMAI  KORI  FEGYVERES SÍR  A  KONDA-PATAK VÖLGYÉBEN

Vasszekerce a fanyél 
maradványával

Ezüst övcsat 
a téglasír -

ból
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mellett kétágú vasszigony is előkerült, 
ezek a vezető réteg életviteléhez hozzá-
tartozó vadászat kellékei voltak. Sírem-
lékeken is gyakran ábrázolták őket vadá-
szat közben, kedvenc hátaslovukon és 
vadászkutyájukkal együtt. Bár a két te-
metkezés között eltelt mintegy 200 év 
nem teszi lehetővé a pontos párhuzam 
vonását, mégis jól mutatja, hogy a szokás 
gyökerei megtalálhatók Pannóniában.

A tetWt megbontották
Az eddig feltárt jelenségek dokumentá-
lása (leírása, fotózása, rajzolása) után, a 
csontváz felszedését követően került sor 

okozott meglepetést, hogy a sír szélét 
jelző, féloldalasan fekvő tegulatöredékek 
között egy bolygatatlan csontváz fe-
küdt. Az antropológiai vizsgálatokat 
végző Hajdu Tamás szerint egy 25-35 
éves, 159 cm magas nőt temettek ide. 
A sírba nem tettek melléje edényeket, 
nem viselt ékszereket, de még a ruhá-
zatához sem tartozott fémből készült 
kiegészítő, így eltemetésének idejét 
pontosan meghatározni nem tudjuk, 
csupán annyit állapíthatunk meg, hogy 
halála és temetése a téglasír bolygatása 
után történt. Talán éppen a sírrablók 
által hagyott gödröt használták fel a nő 
hozzátartozói a temetéshez. 

A sír környékének tisztítása során az 
eredeti téglasír peremén, a fej bal olda-
lán egy, a lábait maga alá húzott kutya, 
a lábfejek vonalában egy lándzsa került 
elő. Az archeozoológiai vizsgálatokat 
végző Bartosiewicz László szerint a ku-
tya ép csontvázán a megölésére utaló 
külsérelmi nyomok nem látszottak. Et-
től persze még nem lehet kizárni, hogy 
valamilyen nyomot nem hagyó mód-
szerrel (kötél, méreg) végeztek vele 
gazdájának halálakor. A 4–6 éves, te-
hát ereje teljében levő, nagytermetű, 67 
cm marmagasságú kan kutya a mai 
fajták közül leginkább a németjuhász 
kutyákhoz hasonlíthatott. 

A 39 cm hosszú vas lándzsahegy for-
mája alapján – a merőlegesen szétálló kis 
szárnyakkal – a vadászfegyverek közé 
sorolható. A fegyver teljes hossza nyéllel 
együtt 2 méter körüli lehetett. Legköze-
lebbi párhuzamát az egyik vajtai 
kocsisírban találjuk meg. A II. századra 
keltezhető, helyi előkelő sírjából a lándzsa 

a téglasír kibontására. Eredetileg nyereg-
tetős lefedésű, belső oldalán vakolt épít-
mény volt, vagyis tehetősebb ember 
nyughelye lehetett. Az idetemetett halott 
Hajdu Tamás szerint erős testalkatú, 168 
cm magas, 30-35 éves férfi volt. Az ant-
ropológiai vizsgálat során megfigyelt el-
változások arra utalnak, hogy élete során 
jelentős fizikai megterhelésnek volt kité-
ve. A lábfejen és a bordákon jelentkező 
(gyógyult) törések közül – jellegükből és 
lokalizációjukból adódóan – egyik eset-
ben sem lehetett bizonyítani, hogy azo-
kat valamilyen harci cselekmény vagy a 
mindennapi élet során szerezte. Sajnos 

ezt a temetkezést nem 
sokkal a temetés után fel-
dúlták: megbontották a 
háztetőt és feltehetőleg el-
vitték a benne talált érté-
kesebb tárgyakat. A kor 

A sírépítmény tégladarabokkal és kQvel kirakott, 
vakolt oldala

A téglasír peremére temetett kutya koponyája

A téglasír halottai: 
a peremen a kutya, középen a fiatal nQ, 

a sír alján a férfi lábcsontjai
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szokásai szerint a vállon fibula, a meden-
ce környékén bronz- vagy ritkábban 
ezüstveretes öv, érem, a baloldalon kard, 
díszes kardöv, esetleg más fegyverek is 
lehettek. A sírban talált üvegpoharat 
nem tekinthették értéknek – vagy össze-
tört, ezért hagyták a sírban. 

A többi megmaradt melléklet: az 
ezüst szíjvég és övcsat, valamint a vas-
szekerce és bicska elkerülhette a rablók 
figyelmét. Mivel csak a sír belsejére 
koncentráltak, lehetséges, hogy a ku-
tya csontváza és a lándzsa érintetlenül 
maradt. A fegyverek sírba helyezése 
szokványos a római korban, bár van-
nak periódusok, amikor gyakrabban 
fordulnak elő. A II. században például 
a bennszülött eredetű katonák sírjaiban 
találunk hadi felszerelést. 

A bolygatott, hiányos temetkezések-
nél nehéz eldönteni, hogy a lándzsa, a 
kés vajon egy katona fegyverzetének 
részleteként maradt-e meg vagy erede-
tileg is vadászfegyverként került a sír-
ba. Olyan példákat is ismerünk, ami-
kor a lándzsát a ló leöléséhez használták 
és az állat bordái közül került elő a sír-
ból, például Kálozon. A baltákat, sze-
kercéket inkább munkaeszköznek 
tartják, csak ha mellettük egyéb fegy-
verzet vagy páncél is van, akkor te-
kinthetjük biztosan katonai eszközök-
nek. A vadászfegyverzethez legtöbb-
ször lándzsa és nyilak tartoztak. Az 
előkerült ezüst szíjvég és övcsat a ruhá-
zat kiegészítőjeként használt, derékon 
viselt „nadrágöv” jelenlétét jelzi. 

Sírba hajtogatott ló
A téglasírtól mintegy 2,5 méterre nyu-
gatra egy 180x110 cm-es földsír került 
elő, benne egy ló szépen elrendezett 
csontvázával, hátsó lábainál egy kutyá-
val. A sírgödörbe szinte belehajtogatták 
a lovat: a bal oldalára fektetett állat fejét 
visszafordították a hátára, és maga alá 
húzott lábakkal temették el. Az állat 
koponyájánál a zablakarika, gerincosz-
lopánál pedig a nyereg vasmerevítőjé-
nek és csatjainak maradványai kerültek 
elő. Az állatok csontjain ebben az eset-
ben sem lehetett a leölésükre utaló nyo-
mokat találni. Daróczi-Szabó Márta 
vizsgálata szerint a ló egy kifejlett 
mén lehetett, melynek marmagassá-
ga 150 cm körüli volt, ami átlagos érték 
a római korszakban. Az egyik ágyék-
csigolyán apró csontkinövés látszott, 
amelyet feltehetőleg a lovaglás számlá-
jára lehet írni. Az ilyen jellegű tünetek 

az életkor előrehaladtával, azaz 
a fokozott használattal erősöd-
hetnek, így ez a még meglehe-
tősen apró kinövés a kevésbé 
kopott fogakkal együtt egy 
már kifejlett, de még nem idős 
állatra utal. A kutya egy kifej-
lett, 64 cm marmagasságú, a 
téglasír peremén találthoz ha-
sonló eb lehetett. 

Sajnos a körültekintő feldol-
gozás ellenére is néhány kérdés nyitva 
maradt, vagy csak feltételesen tudunk 
rá válaszolni. Így például nem dönthető 
el pontosan, hogy milyen kapcsolat le-
hetett az elhunyt férfi és nő között. A 
közeli kapcsolat ellen szól, hogy eltérő 
módon temették el őket: míg a férfi 
gazdag útravalót és kísérőket kapott, 
addig a nőt minden ékszer és melléklet 
nélkül engedték a túlvilági útra. Az is 
rejtélyes, hogy miért haltak meg vi-
szonylag fiatal korukban ezek az em-
berek.

A korábbi kutatások alapján úgy tű-
nik, hogy a mai Dombóvár területén 
kisebb-nagyobb csoportokban helyez-
kedtek el a római korszakhoz köthető 
temetkezések. Ezek falusias jellegű 
település(ek)hez (vicus), esetleg a dim-
bes-dombos vidéken elszórtan elhe-
lyezkedő villagazdaságokhoz tartozó, 
az őket összekötő utak mentén elhe-
lyezkedő családi temetők lehettek. A 
vizsgált két sír magányosan állhatott, 
mert az ásatás során a közelükben ró-
mai kori objektum nem került elő. 
Azonos tájolásuk és elhelyezkedésük is 
az egyidejűségüket valószínűsíti. A fel-
dúlt téglasírban a mellékletek között a 
IV. század második felére jellemző tár-
gyakat találhatjuk meg: a kúpos üveg-
poharat, a nadrágöv csatját és szíjvégét. 

A szárnyas lándzsa, a szekerce, a kés, a 
sírszélre temetett nagytestű kutya, a ló 
egyszerű szerszámzata, valamint az ál-
latcsontok vizsgálatából nyert adatok 
arra utalnak, hogy vadászathoz kötő-
dő, a vadászatokat kedvelő ember lehe-
tett az elhunyt férfi. 

Az írott források alapján tudjuk, 
hogy Pannóniában az erdő- és vad-
gazdálkodás fontos szerepet játszott a 
tartomány életében. Különböző felira-
tokon fennmaradt a tisztségviselők 
megnevezése is: például a servus sal tua-
rius és a praepositus silvarum do mi ni ca-
rum. Antik írók már az I. századtól ki-
emelték Pannónia dús erdeit, az export-
cikkek között a római kor folyamán vé-
gig fontos helyet foglalt el a szarvasmarha 
és a bőr mellett az amfiteátrumi játékok-
hoz szállított medve és a vadászebek. Ez 
utóbbiak éppen a tisztek és előkelőségek 
által folytatott vadászatok miatt váltak 
hangsúlyossá. A Dombóváron napvilág-
ra került nagytestű kutyákkal feltehető-
leg nagyvadakra: medvére, vadkanra 
vadászhattak. Így nem kizárt, hogy a 
vadászkészségekkel felszerelt férfi va-
dász, vagy egy meghatározott területhez 
tartozó erdő felügyeletével megbízott 
tisztségviselő lehetett. 

BORUZS KATALIN

SZABÓ GÉZA

Római kori lovas-kutyás sír 
feltárás közben A ló szájában lévQ 

vaszabla maradványa
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hogy ezen a területen ragadtam. A tő-
lük kapott világszínvonalú képzés és 
kutatási lehetőség alapozta meg a pá-
lyafutásomat, attól függetlenül, hogy 
akkoriban aligha sejthette valaki, hogy 
az út az attoszekundumokban mérhető 
folyamatokig vezet. De talán éppen ez 
a legcsodálatosabb a mi mesterségünk-
ben, azt ugyan tudjuk, hogy merre in-
dulunk, de azt már alig, hogy hova 
érünk…
– A lézertechnikában korábban is vol-

tak világraszóló eredményei. Az Ön – és 
egy másik magyar fizikus, Szipőcs Ró-
bert – nevéhez fűződik az úgynevezett 
diszperziót kompenzáló tükrök feltalá-
lása, amelyeket ma már a világban mű-
ködő több ezer femto-szekundumos lé-
zerrendszerben alkalmaznak. Milyen 
technikai áttörésre van szükség ahhoz, 
hogy még ennél is parányibb tartamokra 
szeleteljék fel az időt?

– Az említett tükrökkel sikerült – 
számos kutatócsoport munkájának kö-
szönhetően – a látható fényű lézerim-
pulzusok időtartamát az elméleti mini-
mumra, kb. egy rezgési periódusra rö-
vidíteni. Mivel a fény hullámként 
terjed, egy hullámperiódus a mini-
mum, amelyre az időtartama (illetve 
térbeli hossza) csökkenthető. Ez az álta-
lunk használt vörös fény esetében né-
hány femtoszekundumos időtartam-
nak felel meg – 1 femtoszekundum a 

másodperc billiárdod része. Ez az idő-
tartam elég rövid ahhoz, hogy még a 
leggyorsabb atomok mozgását is éles 
pillanatfelvételeken rögzítsük, ahhoz 
hasonlóan, ahogy atlétikai versenyeken 
a befutóról készül célfotó. Ezek a moz-
gások, ha molekulákban történnek, 
szerkezetük megváltozásához és akár 
kémiai reakciókhoz vezethetnek. Így a 
femtoszekundumos lézerimpulzusok-
kal lehetővé vált a kémiai folyamatok 
„lefilmezése” és lassított felvételen való 
megjelenítése, amiért Ahmed Zewailt, 
a Kaliforniai Műegyetem (CALTECH) 
kutatóját 1999-ben kémiai Nobel-díjjal 
tüntették ki. Az elektronok több mint 
ezerszer könnyebbek – és következés-
képp fürgébbek –, mint az atomok, 
ezért lefilmezésükhöz sokkal rövidebb, 
attoszekundumos (1 attoszekundum a 
femtoszekundum ezredrésze) fényvil-
lanásokra van szükség.
– Hogyan lehet ilyen időtartamú 

fényfelvillanásokat előállítani?
– Ezek látható fény formájában – 

amelynek egyetlen rezgési periódusa 
túl hosszú, csupán néhány femto-
szekundumnyi – nem állíthatók elő. 
Erre csak a látható fénynél sokkal rövi-
debb hullámhosszú, ibolyántúli, illetve 
extrém ultraibolya fény alkalmas. Az 
egyetlen rezgési periódusból álló látha-
tó fényű lézerimpulzusok mégis kulcs-
szerepet játszanak a náluk sokszorosan 

– Az attoszekundum olyan parányi 
törtrésze az időnek, amelyről egy nor-
mál halandónak elképzelése sem lehet. 
Egy fizikus nyilván másként látja a 
folyamatok időbeli lefutását. Miért ép-
pen ebbe az irányba fordult az érdeklő-
dése?

– Mint annyi más dolog az életben, 
ez is jórészt a véletlen műve. Ha nem 
éppen akkor építette volna Juhász Ti-
bor, Bakos József professzor úr irányí-
tása alatt a Budapesti Műegyetem első 
rövidimpulzusú lézerét, amikor én 
(1985-ben) diplomamunkát kerestem, 
talán ma semmi közöm ehhez a kuta-
tási területhez. Jóllehet az akkori lézer 
fényimpulzusai még több ezerszer 
hosszabbak voltak, mint amire a mai 
technikák képesek, az általuk nyújtott 
lehetőség, miszerint a mikroszkopikus 
folyamatokba közvetlenül bepillantha-
tunk, az első pillanattól fogva magával 
ragadott, és azóta sem engedett el. Ér-
deklődésemet az elektronok és atomok 
mikrokozmosza iránt már Simonyi 
Károly professzor legendás elektronfi-
zika és Marx György professzor nem 
kevésbé legendás kvantummechanika 
előadásai felkeltették. Valamivel ké-
sőbb Arnold Schmidt professzor  a Bé-
csi Műegyetemen „gondoskodott” ró-
la, hogy a megkezdett utat folytassam. 
Legfőképpen világhírű tanáraimnak 
és konzulenseimnek köszönhetem, 
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BILLIÁRDOD MÁSODPERCNYI 
VILLANÁSOK

Krausz Ferenc az MTA külsW tagja, a németországi Max Planck 
Kvantumoptikai Intézet igazgatója és a Müncheni Tudományegyetem 
tanszékvezetö egyetemi tanára néhány hete vette át Szaúd-Arábia 
fWvárosában, Rijádban a nemzetközi Fejszál király-díjat az attofizika 
területén végzett kutatásaiért. A Németországban élW kísérleti fizi-
kus munkáját már több jelentWs díjjal és kitüntetéssel is elismerte 
a tudományos világ, hiszen kutatócsoportja elsWként állított elW és 
mért meg attoszekundumos fényimpulzust, megalapozva az 

attofizika tudományát.
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villanások röntgentartományba való 
kiterjesztésében és ezáltal az első 
elektron-videokamera megalkotásá-
ban. Ezzel valóban megnyílhat az út, 
hogy az alapok, az elektronok és ato-
mok mozgásának szintjén vizsgál-
junk komplex biológiai folyamato-
kat, amelyeknek szerepe lehet például 
a rákos daganatok vagy az Alzhei-
mer-kór kialakulásában. 

De nem csak az élettudományok és a 
gyógyítás számára hozhat – hosszú tá-
von – jelentős eredményeket az elekt-
ronok mozgásának, illetve azok kivál-
tó okainak megértése. Az elektronok 
félvezető nano-áramkörökben történő 
mozgása teszi lehetővé mindazt, amit 
ma természetesnek veszünk, a nagyse-
bességű komputeres adatfeldolgozást 

vagy az internetes szörfölést. Az elért 
magas fejlettségi színvonal ellenére az 
elvárások az elektronika további fel-
gyorsítása irányába egyre nagyobbak. 
Nagyságrendekkel nagyobb teljesítő-
képességű komputerekre lenne például 
szükség ahhoz, hogy a természeti ka-
tasztrófákat megbízhatóan előre jelez-
hessék. Abban, hogy az elektronikus 
jelfeldolgozást az elméletileg elérhető 
sebességhatár – a látható fény rezgési 
frekvenciája – közelébe fel tudjuk 
gyorsítani, az attoszekundumos mé-
réstechnika kulcsszerepet fog játszani. 
Magyarország az ELI-ALPS projekt 
sikeres megvalósításával ezeken a lét-
fontosságú kutatási területeken igazi 
nagyhatalommá válhat. 

Nem utolsósorban ezen cél elérése ér-
dekében erősödik kutatócsoportom 
együttműködése szinte napról napra a 
nemzetközi hírű magyar lézeres kuta-
tóközösség egyre több tagjával.

MONTSKÓ ÉVA

attoszekundumos fény-
villanások ugyan ele-
gendően rövidek az 
elektronok mozgásá-
nak mintegy „befa-
gyasztására” és ennek 
köszönhetően rögzít-
hetjük „pillanatfelvéte-
leken”, ami azonban 
egyelőre (sajnos) még 
nem az elektronok pil-
lanatnyi helyzetének 

tényleges megjelenítését jelenti. Ehe-
lyett jelenleg még csak az elektronok 
kvantumállapota egyes jellemzőinek 
változását mérjük az attoszekundumos 
időskálán. Ebből egyszerű rendszerek 
esetén elméleti modellek segítségével 
megbízhatóan rekonstruálható az 
elektronok mozgásának lefo-
lyása. Az ehhez szükséges mo-
dellek komplex rendszerek 
esetén sajnos még gyerekcipő-
ben járnak, illetve sok esetben 
egyáltalán nem léteznek. 
Úgyhogy van még tennivaló, 
de nem csak elméleti oldalon. 
A kihívásra tökéletes megol-
dást jelentene, ha az atto-
szekundumos villanásokat 
ultraibolya fénysugárzás he-
lyett röntgensugarak formájá-
ban lehetne előállítani. Mivel 
a röntgensugarak hullám-
hossza az atomok méretével 
összemérhető, illetve akár rövidebb is 
lehet, így azok képesek az elektronok 
eloszlását atomi rendszerekben, mole-
kulákban, sőt szilárd testekben köz-
vetlenül megjeleníteni. Amennyiben 
ezek a röntgensugarak attosze-
kundumnyi időtartamra villannának 
fel, úgy valódi pillanatfelvételek ké-
szülhetnének az elektronok moleku-
lán belüli eloszlásáról. Ezekből moz-
gásuk bármilyen komplex rendszer-
ben reprodukálható lenne. A mikro-
kozmosz (atommagokon kívüli) 
egyetlen folyamata sem maradhatna 
rejtve az attoszekundumos röntgen-
villanásokon alapuló „elektron-vide-
okamera” elől.
– Ezek a kutatási eredmények itt, 

Magyarországon is hasznosulhatnak?
– Magyarország az ELI-ALPS (ELI: 

Extreme Light Infrastructure, ALPS: 
Attosecond Light Pulse Source) nevű 
projektnek köszönhetően kulcsszere-
pet játszhat az attoszekundumos fény-

rövidebb attoszekundumos ibolyán-
túli fényvillanások előállításában. 
Rendkívüli elektromos térerejük ké-
pes atomokat a lézer rezgési periódu-
sának törtrészére alatt olyan antenná-
vá alakítani, amely ultraibolya villa-
nást sugároz ki. A kisugárzott ibo-
lyántúli fényvillanás időtartama a 
gerjesztő fényhullám rezgési periódu-
sának töredéke, következésképp 
attosze-kundumokban mérhető. Leg-
alábbis ez az elméleti jóslat. A kibocsá-
tott ultraibolya fényvillanások időtar-
tamát több éves kutatómunka ered-
ményeként 2001-ben sikerült kísérle-
tileg bizonyítanunk. Az ehhez 
szükséges mérési eljárás legalább olyan 
fontos eleme a kísérleti attofizikának, 
mint maga az atto-szekundumos vil-
lanások előállítása.
– Egyelőre az atomokon belül tud-

ják megjeleníteni az elektronok moz-
gását. Mennyivel bonyolultabb feladat 
ugyanezt molekulákon, sőt makro-
molekulákon belül megtenni?

– Valóban, az első alkalmazások 
egyszerű atomokra szorítkoztak. En-
nek jó oka volt: egy új kísérleti techni-
ka bevezetésekor az elsődleges feladat 
annak bebizonyítása, hogy a technika 
úgy működik, ahogy elvárjuk tőle. 
Ehhez persze a lehető legegyszerűbb – 
és következésképp elméletileg ponto-
san leírható – rendszerekre van szük-
ség. Ebben az esetben atomokra, ame-
lyeken „vizsgáztathatjuk” az új mé-
réstechnikát, összevethetjük az 
elméletet a gyakorlati tapasztalatok-
kal. Ez időközben, az attofizika első 
évtizedében sikeresen megtörtént és 
lezárult. Az új kihívás ezek után való-
ban lényegesen komplexebb rendsze-
rekben, mint például biológiai mole-
kulákban lejátszódó összetett folya-
matok vizsgálata. 

A nehézség itt elsősorban abban rej-
lik, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 

FOTÓ: THORSTEN NAESER/MPQ

FOTÓ: THORSTEN NAESER/MPQ
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A z eredeti célkitűzés szerint 
egy újfajta erdőgazdálko-
dási modellt akartak kipró-

bálni a területen, amely – mint azt 
Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. szóvivője elmondta – azóta az 
egész Budai-hegység nagy részén ál-
talánossá vált. A kilencvenes évek 
közepéig szinte kizárólagosan alkal-
mazott vágásos gazdálkodás során 
az idős fákat egyszerre távolították 
el, így gyakran láthattak a kirándu-
lók nagy üres területeket a dombol-
dalakon. Ezzel ellentétben a folya-

matos erdőborítással járó erdőgaz-
dálkodás azt jelenti, hogy az erdé-
szek csak egy-két fát távolítanak el a 
megjelenő csemeték körül, hogy 
azok kellő mennyiségű fényhez jus-
sanak. Az így kialakított újulatok 
foltjai aztán idővel összeérnek, az er-
dőszerkezet pedig a folyamatosan je-
len lévő különböző korú növényzet 
miatt összetettebbé válik. Mindez az 
állatvilágra is jótékony hatással van. 

Örvendetes módon elszaporodott 
például a fekete harkály, amely ko-
rábban ritkaságnak számított a fővá-

ros környékén. A madár táplálékát 
adó rovarlárvák életteréül mindig 
hagynak néhány korhadó matuzsále-
met, elhalt fát is a területen. Mivel az 
elmúlt húsz évben, részben az újfajta 
módszernek is köszönhetően, a ter-
mőhelyi adottságok és a faállomány 
összetétele is egységesebbé vált, az 
eredetileg háromhektáros területet 
2011-ben több erdőrészlettel össze-
vonva tizennyolc hektárra bővítet-
ték. A kétszáz éves bükk- és magas-
kőris-állomány mellett mindenütt je-
len van egy nagyjából száz- és egy öt-

A  F O LYA M ATO S  E R D V B O R Í T Á S  M O D E L L J E

GYARAPODÓ ÉT-ERDV
Az Élet és Tudomány szerkesztWsége 1996-ban fogadta örökbe azt a mintegy háromhektáros erdW-

részletet, amely a Normafánál, a székelykapu mögött, a János-hegyre vezetW út mentén húzódik. 
Utánanéztünk, mit láthatnak a nyári tájban túrázók ma ebbWl az erdWbWl.
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rintot költenek évente az erdőgazdaság 
területén, amelyet fordíthatnának akár 
az ÉT-erdőben található tornapálya 
rendbehozatalára is. Ezzel kapcsolat-
ban egyébként éppen tavaly kezdtek 
egyeztetéseket az önkormányzattal, 
cégekkel, civil szervezetekkel és a 
Magyar Olimpiai Bizottsággal. A Pi-
lisi Parkerdő területének terheltségét 
jól kifejezi, hogy évente 15–20 millió 
látogatót becsülnek a Ráckevétől 
Viseg-rádig terjedő erdőkben.

Változtak a látogatási szokások is, míg 
húsz évvel ezelőtt hosszabb túrákra in-
dultak a kirándulók, napjainkra a né-
hány órás, akár napi rendszerességű sé-
ták jellemzők, tehát nem csak a hétvégi 
időszakban indulnak gyakran neki az 
erdőnek a látogatók. Sokan kerékpá-
roznak, lovagolnak, nordick-walking 
túrákat tesznek – ezek jobban igénybe 
veszik a sétautakat, mint a húsz évvel ez-
előtt megszokott bakancsos turizmus. 

Ami pedig az utóbbi években meg-
növekedett kutyasétáltatói létszámot il-
leti, Lomniczi Gergely nagyobb fe-
gyelmezettséget kérne az ebek tulajdo-

nosaitól. Tavasszal ugyanis egyre több-
ször találnak kutyák által agyonhajszolt 
őzsutákat, amelyeknek nem tesz jót a 
téli időszak utáni legyengült állapotban 
a házi kedvencek számára játéknak 
minősülő kergetőzés. A kutyák gyak-
ran kiszimatolják az emberek elől rej-
tőzködő őzgidák búvóhelyét is, majd 
gazdáik beviszik a parkerdő erdészei-
hez a gyámoltalan ivadékot. Az így ta-
lált állatok felnevelése azonban nagyon 
nehéz, mivel zárt körülmények között, 
anyjuk nélkül jórészt elpusztulnak. Vé-
gül azt is érdemes fontolóra venni, 
hogy az erdőben, a vadon élő állatok 
ürüléke olyan betegségek kórokozói-
val is megfertőzheti a szabadon kószá-
ló kutyákat, amelyek ellen nem véde-
nek a szokásos védőoltások.

Kővágó AngélA

venéves társulás, amelyet kőrisek, 
juharok és bükkfák alkotnak.

„A szerkesztőség [az Élet és Tudo-
mány] remélhetőleg több évtizedre és több 
olvasónemzedékre támaszkodó védnöksé-
get vállal a Pilisi Parkerdő Rt. egy erősen 

leromlott, felújításra váró területe fölött a 
Normafa szomszédságában. E 2,9 hektá-
ros elegyes bükkös fáinak jó része elöregedett 
és beteg. Egy részüket a sétaút és a Jánoshe-
gyi út közé eső területen már kivágták. Az 
erdőszeglet biológiai, úgynevezett természe-
tes felújulással néhány évtized alatt 
nyeri vissza egészséges állapotát. A 
meghagyott idős fák kikelő magjai-
ból és az erdőbe illő telepített cseme-
tékből fejlődik ki a következő erdő-
nemzedék” – fogalmazták meg 
közösen az erdészek a hetilap 
munkatársaival annak idején a 
kiszemelt terület állapotát. 
Lomniczi Gergely tájékoztatá-
sa szerint az az idő tájt kísérleti 
jelleggel elindított védnökségi 
program terepén napjainkra 
felnövekedett egy még ennél is ve-
gyesebb képet mutató, különféle fa-
jokban bővelkedő húszéves állo-
mány, amelyben például már a ma-
dárcseresznye is megtalálható.

Fakitermelést tehát leginkább 
egyesével vagy kisebb csoportokban 
végeznek, nagyobb mértékű faeltá-
volításra 2006–2007 telén került 
sor. A szakember azt is hangsúlyoz-
ta, a változatosabb fajösszetétel ered-
ményeként az elmúlt években szél-
sőségesebbé váló csapadékmennyi-
séghez is jobban alkalmazkodik a 
Normafánál található erdőtársulás. 

Problémaként említette ugyanakkor 
a még mindig jelentős mennyiségű il-
legális szemétlerakást és a tájékoztató 
táblák, padok rongálását. Csak hulla-
dékkezelésre több mint 50 millió fo-

Haverok teszik a jó tolvajt

Minél szociálisabb egy makifaj, annál te-
hetségesebb tolvaj. Eddig is feltételeztük, 
hogy a főemlősök elméjét erőteljesen for-
málta a társaikkal való kapcsolat. Minél több 
fajtársával lép kapcsolatba egy állat és minél 
több információt raktároz róluk elméjében, 
annál ügyesebben veszi észre, mikor lankad 
egy tárgy tulajdonosának figyelme, vagyis 
mikor érdemes lopni tőle. A makifajok ösz-
szehasonlítása ugyanakkor meglepetéssel is 
szolgál. A makik testsúlyhoz viszonyított 
agymérete körülbelül azonos, ami arra utal, 
hogy nincs szükség nagyobb agyra a fejlet-
tebb társas képességekhez.

A gyűrűsfarkú maki csoportjai rendszerint 
15, míg a szerecsenmaki 9-10, a barnamaki 
8-9, a szifaka 6, a fekete-fehér vari 5, a 
mongúzmaki 2-3 egyedet számlálnak. E 
makifajok képviselőit két helyzetben tesztel-
ték a kutatók. A szociális intelligenciát 
vizsgáló tesztben két személy állt a maki 
ketrece elé. Mindkettőjük előtt egy-egy 
makicsemege hevert, viszont csak az egyik 
ember nézett a falatra, a másik elfordult tőle. 
A maki csak azt a csemegét szerezhette meg, 
amit nem nézett, nem „őrzött” ember.  

A térbeli tájékozódást, más szóval a fizikai 
intelligenciát vizsgáló tesztben a makiknak 
egy átlátszó cső közepéről kellett kipiszkálni-
uk a csemegét, de erre csak akkor volt esé-
lyük, ha belátták, hogy kizárólag oldalról ér-
hetik el, amihez előbb el kell távolodniuk a 
falattól. A nagyobb csoportban élő gyűrűs-
farkú makik ügyesebb tolvajok voltak, mint 
a mongúzmakik, de a nem szociális tesztben 
a fekete-fehér varik teljesítettek legjobban. 

Az agyméret és az intelligencia között 
nincs tehát egyértelmű megfelelés a ma-
kiknál sem, hasonlóan a kutya–farkas és 
csimpánz–bonobó összehasonlításokhoz, 
ahol a kisebb agyméretű faj sok esetben le-
pipálja a másikat. A szociális és a fizikai in-
telligencia sem jár kéz a kézben. Az agy va-
lószínűleg mozaikosan fejlődött, a külön-
böző képességek egymástól függetlenül 
változtak meg az evolúció során. Nincs 
okunk azt feltételezni, hogy a térbeli navi-
gáláshoz szükséges képességekre ugyanaz a 
szelekciós nyomás hatott, mint a társasra, 
ezért más-más intelligenciafajták kiemel-
kedőek az egyes fajokban. 

Kubinyi EniKő

ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/31   975



976   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/31

     EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉGEDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

IKREK ÉS A TUDOMÁNY 
SZIMBIÓZISA

Az utóbbi századokban a tudósok jogosan teszik fel a kérdést: mit és hogyan örökölhetünk? Vajon 

környezeti hatások vagy örökletesség határozza meg különbözW emberi tulajdonságainkat? Az iker-
kutatásokat elsWként Sir Francis Galton angol antropológus alkalmazta, aki az egy- és kétpetéje ik-
reket összehasonlíthatóságuk révén öröklWdéstani vizsgálatokra alkalmasnak találta – mintegy 130 
évvel ezelWtt. Galton az alábbi szavakkal méltatta az ikrek fontosságát: „Az ikrek a természet labo-
ratóriumi kísérleteket pótló ajándékának tekinthetWk”. Az W munkája és felismerése révén virágzott 
fel az ikerkutatás mind az orvosgenetika, mind pedig a pszichológia területén. Az ikrek vizsgálata 
segítségével választ adhatunk számos eddig ismeretlen kérdésre, például arra, hogy az agresszió va-
jon született tulajdonság, amit a génjeinkben hordozunk, avagy tanult magatartásformáról van szó?
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Európai viszonylatban az or-
vosgenetikai kutatások közül Olasz-
ország emelendő ki. Az ikerkutatás 
„nagy öregje”, Luigi Gedda profesz-
szor az ikerkutatás számára tudomá-
nyos folyóira-
tot is alapí-
tott. 1975-ben 
alakult meg a 
Nemzetközi 
Ikerkutatói Szövetség (International 
Society for Twin Studies, ISTS), 
melynek célja az ikrek, ikergyerme-
kes családok és az ikerkutatás támo-
gatása. A társaság folyóirata, a Twin 
Research and Human Genetics ha-
vonta jelenik meg.

Magyarországon először az 1930-as 
években végeztek ikervizsgálatokat. 
Az 1970-1990-es évek között ha-
zánkban az ikerkutatást Métneki Jú-
lia és Czeizel Endre neve fémjelezte, 
vizsgálataikban döntően a fejlődési 
rendellenességek és az ikerség össze-
függéseit tanulmányozták. Ezen év-
tizedekben több nemzetközi ikervizs-
gálatba is bekapcsolódtak, világvi-
szonylatban kiemelkedő eredménye-
ket értek el. Kutatásaik kiterjedtek 
többek között a tehetség, a tejcukor-
emésztési zavarok, az alkoholivási 
szokások, a festékes anyajegyek, illet-
ve a hipnózis utáni befolyásolhatóság 
vizsgálatára is. Sajnos az 1990-es 
évek elején nemzetközi sikereik elle-
nére hazánkban az ikervizsgálatok 
abbamaradtak. 

Métneki Júliát 2007-ben kerestük 
fel annak érdekében, hogy Magyar-
országon újból beinduljanak az iker-
vizsgálatok. Statisztikai elemzése-
inkhez Littvay Levente ikerstatiszti-
kus nyújt nagy segítséget. A 2009 és 
2011 között folyó Nemzetközi Iker-
vizsgálat során közel 400 ikerpárt 
vontunk be az érelmeszesedés hátte-
rének vizsgálata céljából. A vizsgá-
latban három ország egy- és kétpeté-
jű ikerpárjai vettek részt, Magyaror-
szágon kívül Olaszországban és az 
Egyesült Államokban készítettünk 
méréseket. A kutatás eredményei ki-
mutatták, hogy az erek rugalmassá-
gának a hátterében 40-50%-ban, a 
nyaki ütőereken az érelmeszesedés 
során létrejövő úgynevezett 
„plakkok” létrejöttében pedig 70-
80%-ban van szerepe a genetikának. 

Az utóbbi eredmény sajnos „rossz 
hír” számunkra (nemcsak ikreknek), 
ugyanis ezen betegség kialakulását 
nagyobbrészt nem befolyásolhatjuk, 
csak 20-30%-ban tudjuk elkerülni a 
betegséget megfelelő életmódveze-
tésünkkel. Ezen „klasszikus iker-
vizsgálati modellek” az utóbbi évti-
zedekben reneszánszukat élik, 
ugyanis csak ikrek bevonásával be-
csülhetjük meg a genetika és a kör-
nyezet arányának befolyásoló szere-
pét egyes tulajdonságok, például be-
tegségek kialakulásának hátterében. 

A nemzetközi ikervizsgálatból az is 
kiderült, hogy a magyar populáció 
mintegy 15-20%-ában előforduló 
májzsírosodás hátterében a geneti-
kának nincs szerepe, ezen betegséget 
100%-ban helyes étkezéssel, test-
mozgással, optimális testsúly elérésé-
vel, illetve a vércukor- és koleszte-
rinszint beállításával meg tudjuk 
előzni. 

Klasszikus ikervizsgálati módszer 
segítségével az egy- és kétpetéjű 
ikerpárok eredményeit hasonlítjuk 
össze. Amennyiben az egypetéjűek 
(akiknek a genetikai állománya kö-

IKREK ÉS A TUDOMÁNY 

A filmes világban híressé vált 

Olsen-ikrek 

A klasszikus ikerkutatás az egy- és a 

kétpetéj_ ikerpárokat vizsgálja
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zel 100%-ban azonos) eredményei 
hasonlóbbak a kétpetéjűekhez ké-
pest (akik genetikai állománya 50%-
ban azonos), akkor kimondható, 
hogy a vizsgált tulajdonság hátteré-
ben a genetika áll. Természetesen az 
eredmények elemzése nem ilyen 
egyszerű, különböző ikerstatisztikai 
modellek szükségesek a genetika, 
valamint a környezeti faktorok szá-
zalékos arányának becslésére.

A klasszikus ikervizsgálati model-
len kívül a külön nevelt egypetéjű 
ikrek vizsgálata is megemlítendő. 
A különböző környezetben érvé-
nyesülő genetikai adottságok tanul-
mányozására a külön nevelt egype-
téjűek kiválóan alkalmasak, ugyan-
is az örökletes adottságaik közel 
azonosak, viszont az őket érő külső 
hatások többnyire eltérőek. Ezen 
vizsgálatokkal például az emberi 
személyiségvonások vagy az in-
telligencia is kutatható: ezen tu-
lajdonságok vajon milyen mérték-
ben alapszanak veleszületett ge-
netikai sajátosságokon, és meny-
nyiben függnek a környezeti, 
nevelési hatásoktól.

Az utóbbi években előtérbe kerül-
tek az úgynevezett epigenetikai 
ikervizsgálatok. Itt a kutatók olyan 
egypetéjű ikerpárokat vizsgálnak, 
akik a közel azonos genetikai háttér 
ellenére egy vagy több tulajdonság-
ban, például a testsúlyban külön-
böznek. Itt feltehetjük a kérdést, 
hogy vajon az azonos genetikai 

háttér ellenére 
miért térnek el 
az öröklődő test-
súly-paraméte-
rek? Ezek szerint 
mégsem tökéle-
tesen azonosak 
az egypetéjű ik-
rek? Az epige-
netika a DNS és 
az egyes sejt-
magban találha-
tó fehérjék má-
sodlagos kova-
lens módosítása-
inak mintázatát 
vizsgálja. A kör-
nyezeti fakto-
rok ugyanis ha-
tással vannak a 

DNS-re, géneket aktiválva, i l let-
ve inaktiválva megváltoztathat-
ják a betegség kialakulását, akár 
fel is gyorsíthatják azt, azaz tőlük 
függ, hogy egy tulajdonság (pél-
dául egy betegség) kifejezésre ke-
rül-e, avagy nem. Ezen környeze-
ti, illetve stochasztikus (a sejt 
mitotikus osztódása 
során környezeti té-
nyező hiányában lét-
rejövő génállomány-
módosulás) faktoro-
kat nevezzük epi-
genetikai hatásoknak, 
s vizsgálatukra a kü-
lönböző betegségben 
szenvedő egypetéjű 
ikervizsgálatok ad-
nak lehetőséget. Az 
epigenetikai hatások-
ra létrejövő kémiai 
módosítások (például 
metiláció, acetiláció, 
foszfori láció) tehát 
igen fontosak a kör-
nyezet, az öregedés és 
a különböző betegsé-
gekre való genetikai 
hajlamok kapcsolat-
rendszerében. 

A finn ikerregiszter munkatár-
sai kiemelten foglalkoznak a 
testsúly/testmagasság-indexük-
ben (BMI) eltérő egypetéjű ikrek 
vizsgálatával. Ezen finn munka-
csoporttal történt együttműkö-
dés keretében a magyar, olasz és 

amerikai ikerpárok adataiból pél-
dául kiderült, hogy a magasabb 
BMI-vel rendelkező egyénnek 
magasabbak voltak a vérnyomás-
értékei, mint a vékonyabb testvé-
réé, s ezért részben közös gének 
is felelősek. 

A nemrég alakult Magyar Iker-
regiszter segítségével Magyaror-
szágon az ikerkutatások tovább 
folytatódnak. A hazai ikerkuta-
tások további sikereihez örömmel 
fogadjuk minden olyan gyermek 
és felnőtt egy- és kétpetéjű iker-
pár jelentkezését, akik szívesen 
bekapcsolódnának az egészsé-
gükkel kapcsolatos és a tudo-
mány fejlődését is elősegítő iker-
vizsgálatokba ( jelentkezés a 
www.ikrek.com honlapon). A 
Magyar Ikerregiszter által elért 
fontos eredmények közé tarto-
zik, hogy sikeres pályázatunk 
eredményeképpen a soron követ-
kező nemzetközi ikerkutatói 
kongresszust 2014 ápri l isában 
Budapesten rendezzük meg.      

Gedda professzor a tudomány és az 
ikrek szimbiózisát az alábbi szavak-
kal jellemezte: „Ikrek a tudományért, 
tudomány az ikrekért!”, ugyanis 
mindkét fél számára csak előnnyel 
jár a kölcsönös együttműködés.

TÁRNOKI ÁDÁM DOMONKOS
TÁRNOKI DÁVID LÁSZLÓ

Jelenet az Ikrek cím_ filmbQl
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Kosztka Tivadar nógrádi jelen-
létének idejére esik a „magyar 
nyelv terjesztése” érdekében 

létrejött mozgalmak kibontakozása, 
amelybe a megye jeles személyiségei-
vel együtt bekapcsolódott. Aktív részt 
vállalva azon cél erősítésében, amelyet 
alapszabályzatában az általa is kezde-
ményezett  Felső Nógrádmegyei Köz-
művelődési Egyesület kitűzött maga 
elé: „Nógrád-megye felső vidékén élő nem 
magyar ajkú lakosság között a magyar ha-
zafias szellemet ápolni; fejleszteni és a 
magyar nyelv ismeretét terjeszteni.” A 
magyar nyelv terjesztésének mozgal-
ma már jóval korábban elkezdődött. 

Az 1868-ban megjelent nemzetiségi 
törvény biztosította az országban a 
nemzetiségeknek, azaz a „nem  ma-
gyar ajkú lakosoknak”  a teljes jog-
egyenlőséget az egyesületek, a közok-
tatás s az egyházak terén: azt, hogy 
szabadon használhatták az anyanyel-
vüket. Előírta, hogy „minden növen-
dék anyanyelvén nyerje az oktatást, 
amennyiben ez a nyelv a „községben di-
vatozó nyelvek egyike s e helyeken olyan 
tanítót kell alkalmazni, aki ezen a nyel-
ven tanítani képes”. 

A törvényt már kimondása után 
heves támadások érték, ami hatéko-
nyan segítette azt, hogy rendelkezé-

seit alig, de inkább nem tartották be. 
Jól szemlélteti ezt a losonci Állami 
Tanítóképzőben 1881 elején történt 
eseménysor is, amelynek során az iskola 
vezetése „pánszlávista izgatás” címen 
több diákot kizárt az iskolából, többüket 
az ország valamennyi középiskolájából. 
„Bűnük” az volt, hogy Žiara (Sugárzás) 
címmel szlovák nyelvű, kézzel írt lapot 
állítottak elő és terjesztették a környék 
szlovák családjai körében. 

Legfőbb kezdeményezője és kivite-
lezője a magyar nyelv gácsi megho-
nosításának Miessl Zsigmond katolikus 
plébános volt, aki néhány hónappal 
Kosztka Tivadar gácsi letelepedése 
előtt érkezett a községbe Matavovszky 
József prépost, Gács kerületi alesperes, 
gácsfalvi plébános utódaként, aki 1884. 
február 14-én, életének 65., szolgála-
tának 41. évében Gácsfalván elhunyt. 
Átalakította a helyi római katolikus 
elemi iskolát, annak helyiségeit kibő-
vítve fiú- és leányiskolát hozott létre, 
ahová képzett tanítókat szerződtetett, 
ezzel együtt az addig szlovák nyelvű 
oktatást magyarra cserélte. Bevezette 
a magyar nyelvű istentisztelete-
ket, az elsőt 1885. augusztus 20-án, 
Szent István napján tartotta meg. 
Tapasztalatait a Losoncz és Vidéke 
1887. február 13-i  számában a Valami 
a magyarosodás érdekében című  írásá-
ban tette közzé: „Magyarosodjunk! … 
de hogyan, miképen? Ez itt a fő kérdés, 

A  F E L S V  N Ó G R Á D M E G Y E I
KÖ Z M d V E L V D É S I  E G Y E S Ü L E T

CSONTVÁRY 
ÉS NÓGRÁD

Kosztka Tivadar Gácsott, Nógrád vármegye járásközpontjában töl-
tötte élete harmincas éveit. 1884 decemberétWl patikusként tevé-
kenykedett a községben, és meglehetWsen élénk közéleti szerepvál-
lalása részeként számos írása jelent meg a helyi lapokban. A bérbe 
adott gyógyszertárba késWbb is vissza-visszatérW, 1900-tól Csontváry 
néven alkotó festWmevész számára Gács az anyagi függetlenség 
megteremtésének, a mevészi ambíciók kibontakozásának kedves 

helyszíne és számtalan festWi ihlet forrása volt.
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mihez sokan nem értenek s hűbelebalázs 
módjára minden megfontolás nélkül neki 
mennek, mint cserebogár a falnak.” – írja! 
Cáfolva azt a feltevést, hogy ebben a 
„jó, hazafias pap” teheti a legtöbbet. 
„A szószék nem cathedra, melyről a nem 
magyar ajkú hívek magyar nyelven okta-
tandók, hanem hely, melyről szívhez szok-
tunk beszélni. … Tévednek nagyon azok, 
akik azt hiszik, hogy magyar szónoklattal 
rögtön magyarosítani lehet: nekünk oda 
kell hatni, hogy nem magyarajkú testvé-
reinkkel első sorban megértsük azt, hogy 
ők magyarok akkor is, s kell is, hogy 
legyenek akkor is, ha magyarul nem tud-
nak – sorolja az indokait. Kimondva, 
hogy helytelen a „tót, német embere-
ket erőszakkal magyarosítani”, azt kell 
elérni, hogy „önként is – proprio motu 
– jó útra térjenek”. Miessl Zsigmond a 
magyar nyelv meghonosítása alapjá-
nak az óvodát tekintette, amely nélkül 
elképzelhetetlennek tartotta a „tökéle-
tes magyarosodást”. 

A Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület (FMKE) szervezése 1882-
ben kezdődött el. Megalakulásáról a 
Nógrádi Lapok és Honti Híradó 1883. 
február 22-i számában adott hírt. A 
Nyitrán megtartott közgyűlésén a 
Nógrád megyei választmány meg-
szervezésével Kövy Tivadart bízták 
meg. A megyében ekkor már műkö-
dött a hasonló célokat magáénak 
tekintő Nógrádi Nemzeti Intézet, így 
megyei csoport megalakulására csak 
a vele való egyeztetés után került sor. 
A FMKE 1884. júniusi selmecbányai 
közgyűléséről Gergely János Losoncz 
és Vidéke 1884. június 15-i számában 

némi keserűséggel állapította meg: 
„Csunya dolog, hogy Nógrád vármegyé-
ből egyetlen egy tag – én magam – vett 
részt a közgyűlésen – csunya dolog, hogy 
Nógrádvármegyében a Felvidéki közmű-
velődési egyesületnek egy alapító tagja 
sincs – csunya dolog végre, hogy a rendes 
tagok sem fizették még eddig be a tagsági 
díjaikat. Uraim! Hát csak ennyi telik a 
hazafiságból? ”

Mivel az egyesület iránti érdeklő-
dés továbbra sem növekedett, az esz-
mét magukénak valló helyi szervezők 
úgy látták jónak, ha egy, a FMKE-
vel  azonos célokat kitűző, de nóg-
rádi szervezetet hoznak létre. Ez lett a 
Felső Nógrádmegyei Közművelődési 
Egyesület (továbbiakban FNKE), amely-
nek megalakításába Kosztka Tivadar is 
teljes lelkülettel bekapcsolódott.

Az egyesület létrehozásának szükséges-
ségét Kosztka Tivadar a Még egy szó a 
losonczi közművelődési egyesület megalaku-
lásáig című, a Losoncz és Vidékében 1885. 
szeptember 27-én közzétett írásában ele-

mezte: „Ha visszapillantunk 
e század 20–40-es éveire, két 
kimagasló nagy alakot látunk 
küzdeni a szabadság, testvéri-
ség s egyenlőség nagy elveiért.

Az egyik az utat a nép fel-
szabadításában, a másik nagy 
hazafi a szellem művelésében 
keresi, mert – úgy mond – ott 
és akkor a hol és a mikor az 
ember bizonyos műveltségi 
fokot elért, ezzel szabaddá 
is lett, szabad tehát a művelt 
társadalom s ezzel független 
az állam is.

… Kossúthnak a szabadság 
elve a városokban, vagyis a 
műveltebb közönségben érvé-
nyesült. Széchenyi szabadsága 
a szellem műveltségéhez kötve 

máig visszamaradt s tespedt századok előtti 
formában a vidékeken.”  

Török Aurél a Nógrádi Lapok és Honti 
Híradó 1885. október 18-i számában 
közzétett „nemzetiségi térképe” szerint 
Nógrád vármegyében ekkor 100 lakosra 
60 magyar és 34 tót lakos jutott.

A FNKE megalakítását előkészí-
tő bizottságot – annak elnökeként 
– Török Zoltán, a megye ország-
gyűléséi képviselője 1885. december 
27-ére hívta össze. Kosztka Tivadar 
és Miessl Zsigmond is helyet kaptak 
a szűkebb körű alakító bizottságban, 
amely kidolgozta az egyesület alapsza-
bályait is. Az Egyesület megalakulását 
Dorsták Gyula, tanító a Losoncz és 
Vidéke 1886. évi első  számában üdvö-
zölte: „…a felvidéken … még nagy a 
részvétlenség és közöny ilyen egyesületek 
alakítása ügyében. Pedig elsősorban a fel-
vidéken kell hogy alakuljanak… felettébb 
fontos szerep jut századunk történetében. 

Az FNKE első alapító tagja a 
Budapesten élő, de tősgyökeres loson-
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ci származású Szilassy Aladár volt. A 
lap ezt követően folyamatosan tette 
közzé a bejelentkezett tagok neve-
it. Kosztka Tivadar az első 5 alapító 
tag egyikeként az első közleményben 
kapott helyet: „Losoncz rendezett taná-
csú város 100 frttal, Losonczi Takarék- és 
Hitelbank 100 frttal, Kosztka Tivadar, 
Gács 100 frttal, Kovács Sándor, Mucsin, 
50 frttal”. 

A FNKE alakuló közgyűlését 1886. 
március 29-én tartották meg Losoncon, 
a Kaszinó nagytermében. Az egyesü-
letnek ekkor 43 alapító, 400 rendes és 
533 pártoló tagja volt. Vagyona létreho-
zásában 24 híján 1000 ember működött 
közre, akik közel 1000 frt évi jövedelem-
nek megfelelő forrást teremtettek meg. 

Kosztka Tivadar Gácsot bemutató, 
a Nógrádi Lapok és Honti Híradóban 
1886. július 4-én közzétett írásában a 

község bemuta-
tása mellett ered-
ményként értékel-
te a FNKE addig 
tevékenységét is. 
„…az egész vidéken 
megindult a mozga-
lom egy magyar köz-
művelődési egyesület 
létesítésére s e tekin-
tetben Gács már első 
helyet foglal el s ma, 
az első nógrádmegyei 
magyar közműve-
lődési egyesületnek 
50-nél több alapító, 
400-nál több rendes 
s számtalan pártoló 
tagja is van.”

Ezzel szemben a 
Losoncz és Vidéke 
1886. október 10-i 
vezércikkében 
„Egy egyesületi 
tag” csalódott-
sággal számolt 

be az egyesület megalakulása óta eltelt 
időszakról „…több, mint három hónap 
mult el a nélkül, hogy a végleges szervezkedés 
érdekében csak egyetlen mozzanatot lehe-
tett volna észlelni... Az eszme, mely három 
hónap alatt társadalmunkat meghódította, 
hat hónap elteltével sem tudott teljesen látható 
alakot ölteni magára...”.

A FNKE első évi rendes közgyűlésé-
re 1888. május 24-én került sor, amelyen 
Kosztka Tivadar is részt vett. A közgyűlés 
fontos határozata volt, hogy a Losoncz 
és Vidéke című hetilap az egyesület hiva-

talos lapjává vált. A kor 
hagyományainak meg-
felelően, az egyesület 
tevékenységének támo-
gatására bálokat is szer-
veztek. Az elsőre 1889. 
január 12-én, a losonci 
Vigadó dísztermé-
ben került sor, amelyre 
a Losoncz és Vidéke 
tudósítása szerint a 
„közönség nagyon las-
san gyülekezett”: „ezt a 
tánczvigadalmat az a nagy 
válaszfal tette tönkre, amely jelenleg nálunk a 
férfiakat a nőktől nagyon messze elkülöníti, 
érzületben, életfelfogásban egyaránt… a fér-
finem vagy nyolczszoros számban volt képvi-
selve”. A bálnak a belépti díjakból 100 frt 
bevétele volt, amihez a jelenlévő Kosztka 
Tivadar 2 frt felülfizetéssel is hozzájárult.

A FNKE 4. rendes közgyűlési össze-
foglalójában Ambrus Mór egyesületi tit-
kár arról számolt be, hogy az eltávozott 
Kosztka Tivadar helyére György Lajost, 
a losonci gimnázium tanárát választot-
ták választmányi taggá. Az ülésen meg-
tárgyalták a FMKE azon megkeresését, 
hogy az FNKE olvadjon be a FMKE-
be, s alakuljon vidéki választmánnyá. 
Az elnöki jelentés szerint az Egyesület 
választmánya úgy határozott, hogy  „egy 
átiratban fogja a felhívó testvéregyesülettel 
tudatni, miért nem hajlandó a beolvadásra”.

A FNKE az első világháború végéig 
folytatta a tevékenységét, amely alapja-
iban abban merült ki, hogy rendszere-
sen kiírt pályázatain keresztül jutalmaz-
ta a magyar nyelv oktatásában sikeres 
tanítókat. 

Számos kisebb-nagyobb jel mutat 
arra is, hogy Kosztka Tivadar az 
egyesületből és ezzel együtt Gácsról 
való „eltávozása” után is kapcsolat-
ban maradt a községgel, sőt olykor 
anyagilag is támogatta az ottani 
egyesületek  munkáját. A Losoncz 
és Vidéke 1907. január 13-i számá-
ban aról számolt be, hogy a Gácsi 
F.M.K.E. Magyar Olvasókör 1906. 
december 31-én a könyvtára gyara-
pítása javára Géczy István A régi sze-
rető című népszínművét adta elő. A 
beszámoló igazi érdekessége az, hogy 
az előadásra jegyüket megváltók és 
felülfizetők élén Dr. Forgách János 
gróf, Plichta Kornél, Strazsovecz 
Lajos társaságában Kosztka Tivadart 
is jegyzik 5-5 korona hozzájárulással. 

A Csontváryval foglalkozó iroda-

lom nem szentel különösebb figyel-
met annak, hogy már származási helye 
kapcsán is (Kisszeben) ismernie kellett 
a szlovák nyelvet. A gácsi anyaköny-
vi bejegyzések általa aláírt oldalain is 
ott található a „tótul megmagyarázta-
tott”  megjegyzés, amit a nyelv isme-
rete nélkül nem lehetett megtenni. De 
a gyógyszertára hatékony működtetését 
sem nagyon lehet e nélkül elképzelni. 
Gács lakossága, egy szűk értelmiségi 
réteget leszámítva, mindig is szlovák 
többségű volt, ami hatványozottan 
érvényes az akkor a gácsi járáshoz tar-
tozó községekre is. 

Pesty Frigyes, a temesvári szüle-
tésű tudós és történész, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagja az 
1860-as évek elején határozta el, 
hogy összegyűjti az ország helyne-
veit. A nógrádi települések közül a 
Gácsra, illetve Gácsfalura vonatko-
zó kérdőíveket 1864 augusztusában 
töltötték ki. Ezt olvashatjuk benne: 
Ezen város mindenféle országokból s 
tartományokbúl Gr. Forgáchok által 
mindenféle mesterek, kik közül leg-
inkább fazekasok megsokasodtak a 
határban lévő agyag miatt, behozatala 
által népesítetett. Annak előtte oszta-
tott német és tót városra amelly nyel-
ven az isteni r. k..(?) ájtatosságok is 
végeztettek, jelenleg ezen nevek ugyan 
megvannak, de a város leginkább r.k. tót 
ajkú nép, néhány Evang. és Izraelitával 
lakja, miért is minden tótul végződik”. 

A FNKE által támogatott eszme 
kétségen kívül eredményeket is 
felmutatott. Gács 1256 lakosából 
1880-ban 969 volt szlovák és csak 
167 magyar, míg 1900-ban az 1251 
lakosából 560 volt szlovák és 637 
magyar. 

Legalábbis a hivatalos statisztikai 
adatok szerint… 

PUNTIGÁN JÓZSEF
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Augusztus a nyár utolsó hónapja. Bár a válto-

zás még nem túl nagy, de ekkor már kezd 

érezhetQvé válni az, hogy rövidülnek a nap-

palok és a Nap is egyre alacsonyabban jár az 
égen. A nappal hossza augusztusban másfél 
órával lesz rövidebb, a hónap elején még 15 
óra, a hónap végén már csak 13 és fél óra. A 
Nap delelési magassága pedig augusztus 

folyamán 60 fokról 51 fokra csökken.

A rövidülR nappalok miatt az éjszaka is hamarabb beköszönt, augusz-
tus közepén már este 10 körül sötét az ég. Nézzük hát, milyennek lát-

juk az eget augusztus 15-én 22 óra körül. Ekkorra a Vénusz már nagyjából 
háromnegyed órája lenyugodott, hiszen  ezen a napon BudapestrRl nézve 
21:14-kor megy a horizont alá. A Szaturnuszt még észrevehetjük alacso-
nyan a nyugati horizont felett, annak nyugtáig van még körülbelül 40 perc. 
A Hold is a horizont felett van, a kicsivel elsR negyed után járó égitest 
délnyugaton, a Skorpió csillagképben található ekkor. Északnyugat felé 
van most a Nagy Medve, a legfényesebb csillagai alkotta Göncölszekér 
rúdjának íve még elvezet minket nyugat felé a fényes Arcturushoz az 
Ökörhajcsár csillagképbRl, a Sz`zbeli Spica azonban már lenyugodott. A 
nyári Tejút sávja most délnyugat-északkeleti irányban magasan szeli át 
az égboltot, bár ekkor a Hold fénye még sötét eg  ̀helyen is zavarhatja 
észrevételét. Benne és közelében három fényes csillag t`nik szemünkbe: 
majdnem pontosan déli irányban van ekkor a Vega a Lant csillagképbRl, 
tRle keletre a Denebet láthatjuk a Hattyúból, míg jóval délebbre az Altair 
látszik a Sasból. Ez a három csillag alkotja az úgynevezett Nagy Nyári 
Háromszöget. A Vegától nyugat felé a nagy kiterjedés  ̀ Herkules csil-
lagkép közepesen fényes csillagai és az Északi Korona félköríve látszik, 
melynek legfényesebb csillaga a Gemma. TRlük délre van a Kígyótartó 
és a Kígyó, a délnyugati horizont felett pedig a Mérleg és a Skorpió csil-
lagképei. Déli irányban alacsonyan a Nyilas csillagképet találjuk. Kelet felé 
a lassan közeledR Rsz égboltjából láthatunk valamennyit. Felkelt már a 
Pegazus csillagnégyszöge és az Androméda belRle kinyúló csillagíve is. 

A csillagos égbolt augusztus 15-én  

20 órakor

Egy éve landolt a 

Marson a Curiosity 

rover (NASA/JPL)
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Délkeleten a látóhatár felett a Bak csillagait láthatjuk, tRle keletebbre pedig 
már a VízöntR egy része is a horizont felett van. A DenebtRl északkelet felé 
a Cefeusz, a Kassziopeia és a Perszeusz csillagképei látszanak. A Sárkány 
csillagkép csillagait a Vegától északra találjuk.

A legtöbb ember számára ismerRs az augusztusi hullócsillagok fogalma, 
sRt sokan úgy gondolják, hogy meteorokat talán csak ilyenkor láthatunk az 
év folyamán. Bár ez nem igaz, hiszen bármely derült éjszakán megfigyel-
hetünk többet-kevesebbet, az azonban tény, hogy augusztusban tetRzik az 

év egyik leggazdagabb meteorraja, a Perseidák. Az ehhez az áramlathoz 
tartozó meteorokat nagyjából július közepétRl láthatunk, de az aktivitás 
maximumát idén augusztus 12-én a hajnali órákra várják. Mivel az 
ekkortájt elsR negyed elRtt álló Hold korán lenyugszik, így sötét ég 
alatt figyelhetjük a „csillaghullást”. A rajból kedvezR esetben órán-
ként akár 100 körüli meteor is hullhat. Megfigyelésük nem igényel 
távcsövet, csupán egy sötét eg  ̀helyet kell találnunk hozzá, ahon-
nan az égbolt nagy részét belátjuk. A Perseidák nevüket onnan kap-
ták, hogy a rajhoz tartozó meteorok visszafelé meghosszabbított 
pályái a Perszeusz csillagkép területén látszanak összefutni, itt van 
a raj úgynevezett radiánsa. Az ehhez a rajhoz tartozó hullócsillago-
kat a Swift–Tuttle-üstökösbRl kiszóródott porszemcsék hozzák létre.
Augusztus 27-én kerül szembenállásba a Neptunusz. A Plútó „lefo-

kozása” óta a Naprendszer Naptól legtávolabbi bolygójává „elRlépte-
tett” égitest szabad szemmel már nem, csak távcsövön keresztül vehe-

tR észre. A VízöntR csillagképben járó 7,8 magnitúdó fényesség` bolygót 
már egy binokulár segítségével is megtalálhatjuk, de 2,3 ívmásodperces 
apró korongját már csak csillagászati távcsövön át, nagy nagyítással 
nézve vehetjük észre. A távoli égitestet eddig egyetlen `rszondánk láto-
gatta meg: 24 éve, 1989. augusztus 25-én repült el mellette a Voyager-2.

Tavaly augusztus 6-án landolt a Marson a Curiosity rover. Az elmúlt egy 
év jelentRs részében a leszállóhelytRl kb. fél kilométerre lévR, Yellowknife 
Bay névre keresztelt területet vizsgálta. Ennek során bizonyítékokat talált 
arra, hogy a Gale-kráterben a múltban víz volt található. Idén július elején 
indult 8 kilométerre lévR fR célterülete, az Aeolis-hegy irányába, amit 
legkorábban 2014 tavaszán érhet el.

A Merkúr augusztusban nagyjából a hónap elsR felében kereshetR a 
hajnali szürkületben. Augusztus 1-én még másfél órával kel a Nap elRtt az 
ekkor −0,1 magnitúdós, 7,2 ívmásodperc látszó átmérRj̀  és 46 százalékos 
fázisú égitest. Ezt követRen fényessége és fázisa növekszik, látszó átmérR-
je pedig csökken, miközben közeledik a Naphoz. Augusztus 14-én 1 órával 
kel a Nap elRtt, fényessége −1,3 magnitúdó, látszó átmérRje 5,4 ívmásod-
perc, fázisa pedig 89 százalékos. Ekkor már gyorsan közeledik a Nap felé, 
24-én felsR együttállásban van vele, azaz tRlünk nézve a Nap túlsó oldalán 
halad el. Érdekesség, hogy a Merkúr ebben a helyzetében – azaz amikor 
a legtávolabb van tRlünk, a legkisebb méret`nek látszik, de egyben telje-
sen megvilágított – látszana a legfényesebbnek a FöldrRl nézve, ameny-
nyiben a Nap közelében észre lehetne venni. Fényessége ekkor majdnem 

−2 magnitúdó. A Vénusz augusztusban is az alkonyatban látható, egész 
hónapban nagyjából 1 óra 20 perccel nyugszik a Nap után, nagy fényessé-
ge miatt azonban könnyen észrevehetR a még világos égen. Fényessége 
a hónap során −3,9 magnitúdóról −4 magnitúdóra, látszó átmérRje 12,7 
ívmásodpercrRl 14,9 ívmásodpercre növekszik, miközben fázisa 83 szá-
zalékról 74 százalékra csökken. Nagyjából a hónap elsR harmadában még 
az Oroszlán csillagképben, aztán a Sz`zben folytatja elRretartó mozgását. 
A Mars augusztusban az Ikrek, majd a Rák csillagképben végzi elRretartó 
mozgását. A hónap elején hajnali 3-kor, a végén háromnegyed 2 körül 
kel. Fényessége egész hónapban +1,6 magnitúdó. ÁtmérRje igen lassú 
növekedésnek indul augusztusban: 3,9 ívmásodpercrRl 4,1 ívmásodpercre 
nR. A Jupiter augusztus elején háromnegyed 3 körül, a végén már negyed 
2 körül kel. Az Ikrek csillagképben végzi elRretartó mozgását. Fényessége 

−1,9 magnitúdóról −2 magnitúdóra, látszó átmérRje 33 ívmásodpercrRl 34,7 
ívmásodpercre nR. A Szaturnusz augusztusban elRretartó mozgást végez 
a Sz`z csillagképben. Az esti órákban látható, a hónap elején még éjjel fél 
12 felé, a végén már este fél 10 felé nyugszik. Fényessége a hónap során 
+0,6 magnitúdóról +0,7 magnitúdóra, a bolygókorong látszó átmérRje 16,9 
ívmásodpercrRl 16,1 ívmásodpercre csökken. A gy`r`rendszer kiterjedése 
38 ívmásodperces és augusztusban 17 fokos szögben látunk rá.

Augusztus 6-án lesz újhold, augusztus 14-én elsR negyedbe ér 
égi kísérRnk, augusztus 21-én lesz telihold (a VízöntR csillagkép-
ben) végül augusztus 28-án utolsó negyed. A gellérthegyi Uránia 
Csillagvizsgálóban augusztusban hétfRn, szerdán és csütörtökön 
21 óra és 22:30 között várjuk kedves látogatóinkat.

LAUER ZOLTÁN

Augusztus 27-én lesz 

szembenállásban a 

Neptunusz (NASA)

Egy fényes Perseida-

meteor (Katsuhiro Mouri / 

Shuji Kobayashi)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A tudomány legújabb tükrében

Egy vallomással kell kezdenem: nem 
szeretek futni. Pontosabban utálok. 
Ezért mérsékelt lelkesedéssel (és egy 
halom előítélettel) vettem kezembe ezt 
a könyvet. A futókat csodabogárnak, 
boldogsághormon-függőknek vagy 
egyfajta fitnesz-fanatikusnak tekin-
tettem. Afféle belső körnek íródott, de 
a közérdeklődésre cseppet sem számí-
tó művet vártam.

Ehhez képest sokkolóan hatott rám 
a könyv eleje: tömjé-
nezés helyett a szerző 
sérülésének történe-
tével kezdődik, a 
folytatás pedig min-
den várakozásomat 
felülmúlta. 

Már az első oldala-
kon rabul ejtett a 
szerző kedves, sze-
mélyes stílusa, erede-
ti, visszafogott hu-
mora, ezután pedig a 

szó szoros értelmében lerakhatatlan-
ná vált a mű: rejtett völgyben élő, 
mindenkinél gyorsabban futó indiá-
nok, csodafutók, a sportvilág kliséi, 
fény- és árnyoldalai bontakoztak ki a 
lapokon. Hirtelen feltárul az olvasó 
előtt az ultra-maratonisták különle-
ges világa, amely még a többi sporto-
ló számára is ismeretlen – az érthetet-
len megértése karnyújtásnyira kerül, 
hogy aztán újra elillanjon. Szinte kri-
mibe illő izgalmas fordulatok váltják 
egymást egy érdekes útleírás plaszti-
kusan lefestett tájaival. Sodró lendü-
let, személyes hangvétel, jó arányér-
zékkel felépített fejezetek jellemzik a 
művet. 

A szerző, Christopher McDouggall az 
első oldalakon azt taglalja, hogy az 
emberi test számára miért káros a fu-
tás: ízületek, izmok, inak sebezhető-
ségét orvosi szaktekintélyekkel bizo-
nyítva, csak azért, hogy a könyv vé-
gére megérthessük: valójában futni 
születtünk, méghozzá a legújabb tu-
dományos kutatási eredményekkel 
alátámasztva. Ám ne várjunk száraz 
tényeket, itt is megmarad a dinami-
kus tempó, a figyelem nem lankad-
hat egy percig sem. A könyv végére 
még azoknak is kedve támad kipró-
bálni a futást, akik eddig csak távol-

ról, szent borzadállyal figyelték ezt a 
világot. (Futni születtünk. 2013. Park 
Kiadó, 324 oldal, 3900 forint)

                    KOVÁCS GABRIELLA

Infokommunikációs világ
 

A Typotex Kiadó Edition 2.0 című so-
rozatában valóban újszerű, a Web 2.0 
szellemét tükröző kötet jelent meg. 
Bőgel György, a Közép-európai Egye-
tem (CEU)  Üzleti Karának (Business 
School)  tanára, neves közgazdásza 
nemcsak hasonló tárgykörű tanulmá-
nyait adta közre, hanem blogjáról Fel-
jegyzések az infokommunikációs világból 
címen összegyűjtötte a témáról az 
utolsó négy évben írt jegyzeteit. Egye-
sekhez  ezek közül neves kollégái is ír-
tak „kommenteket”, amelyek lábjegy-
zetben olvashatók, és a margón vona-
lak jelzik azokat a részeket, ahol a szer-
ző szívesen látna hozzászólásokat az 
olvasóktól is, akik számítógépük vagy 
okos telefonjuk révén a bloghoz köny-
nyen hozzá tudnak férni.

A négy tanulmány is az utóbbi 
négy év terméke, így ezek szövege 
és a Feljegyzések anyaga kiegészítik 
egymást. A cikkek közül három a 
Közgazdasági Szemlében, egy a deb-
receni kiadású  Competitio című fo-
lyóiratban jelent meg. A cikkek témá-
ját a szerző nem véletlenül jelölte meg 
az infokommunikáció világa fogal-
mával. Éppen azt fejti ki az írásokban, 
hogy az új „információs ipar” kezd 
valamiféle új világot kialakítani, 
amelyben radikálisan megváltozik a 
gazdaság és a vállalatszervezés, és az új 
szolgáltatások  átalakítják a minden-
napi életet is. Ez utóbbira inkább a Fel-
jegyzések irányítják a figyelmet, pél-
dául régi gondolkodásmódunk szá-
mára meglepő, hogy az internetes vá-
sárlás terjed a luxuscikkek piacán is, 
vagy például a telefonos fizetés egy 
afrikai országban a pénzmozgások 
mintegy 15 százalékát teszik ki.

A nagy meglepetés azonban az, hogy 
az infotechnológia megerősödve jött 
ki a válságból,  mert a meglévő techni-
kai eszközöket kreatív módon, hálóza-
tokba szervezve használják. A piac 
nyitottá válik, mivel szolgáltatásokat 
adnak és vesznek a vállalatok. Létre-
jöttek olyan óriási szolgáltatási köz-
pontok, „informatikai közművek”, 

adatbankok, „informatikai felhők” 
amelyektől a cégek változó szükség-
letei megrendelhetők. Most mindin-
kább üzleti modellek versengenek 
egymással, a régi vállalati struktúrák 
már elavulnak. Az adatbankokról az 
„adatrobbanás” közgazdasági követ-
kezményeiről szóló fejezet tájékoztat. 
Az utolsó fejezet  írja le, hogy a ma 
nagyon gyors technológiai innováció 
szinte kikényszeríti a szervezeti inno-
vációt is a vállalatoknál. A vállalatok 
„IT-architektúrája” változik, ezt mu-
tatja be a tanulmány 
a SOA (Service 
Oriented Archi-
structure) modelljé-
nek elemzésével. Ez 
a modell szinte saját 
működési filozófiát 
jelenít meg, amely a 
szolgáltató és a fel-
használó pontos és 
szoros együttműkö-
dését teszi lehetővé.

A Feljegyzések írá-
sai nagyon érdekes 
olvasmányok. Egy-egy megfigye-
lésről, olvasmányról vagy gondo-
latról ír itt a szerző, gyakran szak-
mai konferenciák előadásai hat-
nak rá, máskor külföldi útján 
szerzett benyomásai keltenek ref-
lexiókat benne. Megemlíti okta-
tási módszereit és az audiovizuális 
segédanyagokat, amelyeket egyes 
témák illusztrálására használ, ki-
tér tőzsdei vagy általában üzleti hí-
rekre, amelyek kapcsán a kifejtett 
véleménye vagy a kérdés elemzésé-
nél használt gondolatmenete a ké-
sőbbi bejegyzések nyomán ellenőriz-
hetővé válik, rendszerint igazolódik. 
A szerző tehát mintegy benne él az 
infokommunikációs világban, és 
ennek új jelenségeire nemcsak rácso-
dálkozik, hanem érvel ezek hasznos-
ságára, életlehetőségeinket, haté-
konyságunkat kiterjesztő természeté-
re. Kitűnő, érdekes, helyenként izgal-
mas olvasmány a könyv, mindenkinek 
ajánlható, aki ezzel az infokommuni-
kációs világgal  már kapcsolatba ke-
rült. (Terepszemle. Tanulmányok és fel-
jegyzések az infokommunikációs világról. 
2012. Typotex Kiadó, 299 oldal, 3000 
forint)

 BUDA BÉLA  



Bevándorlók álma: Norvégia

Norvégia a világ egyik legtagoltabb tengerpartjával ren-
delkező észak-európai ország. Partvonala több mint 25 ezer 
kilométer hosszú, de  szigeteivel, fjordjaival, öbleivel együtt 
100 ezer kilométert meghaladó tengerpartja van. A svéd, a 
finn és az orosz (rendre: 1630, 736 és 196 kilométeres) határ 
mentén található ország 1800 kilométer hosszú. Ez akkora 
távolság, hogy Norvégiát képzeletben délre eltolva 
(legészakibb pontját a legdélebbire helyezve) egészen Milá-
nóig érne. A 324 ezer négyzetkilométer területű ország 
nagy része hegységekből álló, korábban gleccserek által 
szabdalt térszín, a mezőgazdasági terület az erdőt nem szá-
mítva mindössze 3-4 százaléknyi. A gleccser vájta, mély 
völgyekben elhelyezkedő fjordok és környékük az ország 
legszebb tájai, jó néhány a természeti világörökség része.

A Norvég Királysághoz tartozik  a Jeges-tengerben fek-
vő kicsi Jan Mayen-sziget és a Svalbard-szigetek (ez utób-
biak közül  a legismertebbek a 38 000 négyzetkilóméternyi 
Spitzbergák). A Svalbard-szigeteken mindössze 2500 fő 
él,  s közöttük az oroszok aránya rohamosan csökken 
(2400-ről 400 fő alá).

Az egységes norvég államot 872-ben alapították., majd 
1319 és 1363 között Svédországgal, 1380-tól Dániával volt 
perszonálunióban. 1523 és 1814 között az ország Dánia 
egyik tartományaként élte mindennapjait, 1537-ben be-
vezették a protestantizmust. 1814 és 1905 között Svédor-
szág újra perszonálunióba kényszerítette az országot majd 
1905-ben népszavazáson a királyság államformát válasz-
tották. Az első világháború idején semleges ország volt, 
de a második világháborúban  Németország már 1940-
ben lerohanta. 1949 óta NATO-tag, de az Európai Unió-
hoz nem csatlakozott, mert a népszavazásokon (1972-ben 
és 1994-ben) kis többséggel a csatlakozás ellenzői győztek. 
1960 óta az EFTA tagja. A Norvég Alap  így is, uniós 
tagság nélkül is sok kelet-közép-európai országban meg-
valósuló fejlesztés számára nyújt pénzügyi forrást.

Norvégia Európa  egyik leggazdagabb országa, csak Lu-
xemburgban nagyobb az egy főre jutó GDP. Az Északi- és a 
Norvég-tengerben található kőolaj és földgáz kiaknázásá-
nak, valamint a halászat, a tengeri kereskedelem és az ide-
genforgalom fejlődésének hatására 2000-ben elérte, azóta 
egyre nagyobb mértékben meghaladja a norvégok életszín-
vonala Svájc szintjét is. A norvég árak Európában a legmaga-
sabbak, de az infláció csak 1,0–1,5 százalék körüli. Egyre több 
pénzügyi befektető ajánlja a megtakarítások norvég koroná-
ba való elhelyezését. A GDP növekedése 2012-ben 3,4 száza-
lékot ért el. A foglalkoztatottsági szint 70 százalék feletti, 

míg a munkanélküliségi ráta csak 3,5 százalékos. A fizetési 
mérleg minden évben számottevő aktívummal zárul, az or-
szágnak igen jelentős devizatartalékai vannak.

A világon talán Norvégiában a legemancipáltabbak a nők. A 
169 fős norvég parlamentben a 102 férfi mellett 67 nő foglal-
kozik az ország ügyeivel. Az utóbbiak 48 százaléka (32 fő) a 
Munkáspárt tagja, a férfiaknál ez az arány csak 31 százalék (32 
fő). A norvég nők minden más országbeli társuknál kevesebb 
időt töltenek háztartási munkával. Erre a tevékenységre fordí-
tott idejük 1971 és 2010 között napi 125 perccel csökkent, mi-
közben a férfiaké napi 45 perccel nőtt. A választásokon a nor-
végok nagyon aktívak, a részvételi arány 75–80 százalékos, 
még a legészakibb területeken is 70 százalék feletti.

Norvégia sokat köszönhet a meleg Golf-áramlásnak (tőkehal 
és hering), a bőséges csapadéknak (Bergenben 268 esős nappal 
számolnak évente) és a nagy esésű folyókra telepített vízierő-
műveknek. Az ország a világon első az egy főre jutó villamos-
energia-termelésben. Ez utóbbi alapja a fejlett színesfémkohá-
szatnak, ötvözetgyártásnak és az elektrokémiai iparnak.
A sarkkörön túli Lofoten-szigeteken legnagyobb a Földön a 
pozitív hőmérsékleti anomália, amely mintegy 24 Celsius- 
fokkal haladja meg az azonos földrajzi szélességi fokon fekvő 
területek átlaghőmérsékletét.

Az ország népessége 5 millió fő, amely mintegy 900 ezer 
fővel több, mint 1980-ban volt. Az élve születési arány is a 
legmagasabbak közé tartozik a fejlett országok körében. 
A főváros, Oslo 907 ezer lakosával kiemelkedik a város-
hálózatból, Bergen 235 ezer, Stavanger 198 ezer, Trond-
heim 165 ezer főnek az otthona.

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Pokoli kék bolygó

A NASA Hubble-űrtávcsövével si-
került megállapítani egy tőlünk 

63 fényévre levő csillag körül keringő 
exobolygó valódi színét – ahogyan 
emberi szemmel láthatnánk a látható 
fény tartományában.

kozást, de az emlékházban egy új, 
stratégiai terepasztalos játékkal is át-
élhetők az 1552-es ostrom izgalmai.

A polgármester, Tóth István öt-
letéből európai uniós támogatással 
tavaly tavasszal épült meg az impo-
záns nevezetesség, Gárdonyi Géza 
szülőháza mellett, a Velencei-tavi 
Galériával szemben. A méretarányos 
várba, no meg az alatta kialakított 
kazamata-rendszerbe lépve azonnal 

a legendás csata egyik hősének 
képzelheti magát kicsi és nagy. 

„Az volt a célunk, hogy össze-
kapcsoljuk az emlékházat, és a 
kulturális programok, koncertek 
helyszínéül szolgáló galériát – 
mondta lapunknak Ocsenás 
Katalin, a Gárdonyi Géza 
Könyvtár és Kulturális Köz-
pont megbízott vezetője. – 
Felkészült munkatársak tartanak 
történelmi játékokat, élükön a 
várkapitányunkkal, Lábadi Zol-
tánnal, aki civilben iskolaigazgató 
és történelem szakos tanár. Feles-
keti a csapatokat a vár védelmére, 

Gárdonyban vívják 
az egri várostromot

Gárdony városa különleges isme-
retterjesztő attrakcióval büszkél-

kedhet: Gárdonyi Géza születésének 
150. évfordulójára készülve, még ta-
valy építtették meg az egri vár kicsi-
nyített mását, vörösfenyő rönkök-
ből. A tornyok, a föld alatti járatok 
és a várkapitány garantálja a szóra-

majd a vitézi próbatételek után végvári 
vitézzé avatja a résztvevőket. A moz-
gásos játékokra épülő »várostromot« 
több diákkorosztálynak is kidolgoztuk: 
kötélhúzás, szalmazsák-barikád építé-
se, rongylabda-csata, a föld alatti kaza-
matákban elrejtett kincs felkutatása vár 
rájuk. Ügyességi vetélkedőn és Ki Mit 
Tud-on bizonyítják, mennyire ismerik 
az Egri csillagok szereplőit, helyszíneit, 
eseményeit, a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások pedig jobban megismertetik 
őket Gárdonyi Géza műveivel”. 

A Dobó István és várvédői által 
aratott diadalt azonban egy má-
sik, új különlegesség is felidézi: 
az emlékházban egy hadtörté-
netileg megfeleltetett, méretará-
nyos terepasztalon újrajátszható 
az egri ostrom, 300 ólomkatoná-
val. Ez az első, hazai csatát meg-
örökítő stratégiai társasjáték. Az 
ötletadó, egyben projektvezető 
Marczell Kolos lokálpatrióta, sta-
tikus építész, aki régóta foglalko-
zik ólomkatonákkal, és a terep-
asztal megépítése előtt hadtörté-

A HD 189733b az egyik hozzánk 
legközelebb eső olyan exobolygó, 
amelyet a csillagászok az anyacsil-
laga előtti átvonulása (tranzitja) ré-
vén fedeztek fel. 

A Hubble STIS-kamerája és 
-spektrográfja, amely a köze-
li infravöröstől az ultraibolyáig 

széles hullámhossztartományban 
működik, felvételeket készített a 
bolygónak a csi l lagkorong előt-
ti feltűnése, átvonulása, majd 
eltűnése közben, és ezekből a 
hullámhossz függvényében meg-
határozta a fény- és színváltozás 
mértékét. „Észleltük, hogy a kék 
szín tartományában a fényerő gyen-
gült, miközben például a zöldben 
vagy a vörösben nem volt észrevehe-
tő változás – mondta Frederic Pont 
(Exeteri Egyetem), az észlelést 
tevő csi l lagászcsoport egyik tag-
ja. – Ez azt jelenti, hogy a csillag 
előtt átvonuló, majd mögötte eltűnő 
bolygó színe alapvetően kék.”

A bolygó kék színére már ko-
rábbi megfigyelések is utaltak, 
a Hubble legújabb eredményei 
most megerősítették ezt. Ha köz-
vetlenül láthatnánk, a bolygó, 
mélykék színével a Földre emlé-
keztető, szemet gyönyörködtető 
látványt nyújtana. Ezzel azonban 
vége is van a hasonlóságoknak: a 
HD 189733b a miénktől nagyon 
különböző, bizarr vi lág. A felszí-
ni hőmérséklet (a nappali olda-

Fantáziakép a HD 189733b bolygóról 

és anyacsillagáról

(a háttérben néhány közeli csillag – 

köztük a Nap is – látható)
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neti előmunkát végzett Egerben. 
Segítőiként gimnazistákból álló 
csapatot toborzott, akikkel szak-
kör formájában kilenc hónapnyi, 
bámulatosan aprólékos munkát 

lon) 1100 Celsius-fok körüli, és a 
vadul tomboló, óránként 7200 ki-
lométeres sebességű szelektől tur-
bulens légkörmagasságban fekvő 
szilikátfelhőiből olvadt üvegeső 
hullik. A bolygó kobaltkék színét 
nem valamiféle felszíni (víz)óce-
án veri vissza, hanem sűrűn go-
molygó, szilikátfelhőkkel telített 
légkör, amelyben a kondenzálódó 
üvegcseppek legerősebben a kék 
színt szórják.

A 2005-ben felfedezett HD 
189733b a „forró jupiterek” közé 
tartozik, azaz a Jupiternél nagyobb 
óriási gázbolygó, amely anyacsilla-
gához nagyon közel, kötött pályán 
kering (mindig ugyanazt az oldalát 
mutatja napja felé), és rendkívül for-
ró. Sűrű légkörében a nappali és az 
éjszakai oldal közti nagy (mintegy 
250 fokos) hőmérséklet-különbség 
miatt hatalmas viharok dúlnak. 

(NASA)

végeztek. A korhű ruhák mellett 
a lószerszámokat, de még a kato-
nák bajuszát is nagy műgonddal 
ábrázolták.

KATYMÁRI VANDA

Mentésirányítás és infor-
matika

A z Európai Unió számos tagálla-
mában informatikai alapokon 

nyugvó mentésirányítási rendszerek 
(MIR) működnek. A beérkező se-
gélyhívások kezelése számítógépes 
támogatással, a hívás vagy esemény 
helyszínének meghatározása térin-
formatikai rendszer segítségével 
történik, a bejelentés kezelésében 
pedig egy speciális alkalmazás tá-
mogatja a mentésirányítókat. Az 
Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) 
ezzel szemben a jelenleg még al-
kalmazott mentésirányítási kör-
nyezet elsősorban papír alapú, ami 
nehezíti a mentéshez szükséges ha-
tékony és gyors információátadást, 
illetve jelentős adminisztrációs 
terhekkel is jár. 

A mentésirányítás javítására 
most egy, a kor technikai szín-
vonalának, valamint az európai 
uniós irányelveknek megfelelő, 
az Egységes Segélyhívó Rendszerrel 
(ESR-112) kompatibilis, informa-
tikai alapú mentésirányítási rend-
szert vezetnek be. Célja a kórházi 
kezelést megelőző sürgősségi el-
látáshoz való hozzáférés jelenlegi 
egyenlőtlenségeinek csökkentése, 
a helytől és időtől független, egy-
ségesen magas szakmai színvona-
lú sürgősségi szolgáltatás biztosí-
tása a rászorulók számára. A cél 
(más fejlesztések megvalósításával 
együtt) a 15 percen belüli helyszín-
re érkezés arányának 90 százalék 
fölé emelése.

A MIR fejlesztése során olyan 
informatikai környezetet hoz-
nak létre, amely biztosítja, hogy 
a segélyhívást követően a telefo-
nálótól megszerzett információ a 
mentésirányító kolléga közvetíté-
sével, az elektronikus utat hasz-
nálva azonnal a kivonuló mentő 
team rendelkezésére álljon. Meg-
újul az Irányító Csoportok infor-
matikai felszerelése, a kivonuló 
egységeknél mobil terminálok 
segítségével gyorsul az informá-
cióáramlás (adatok elektronikus 
kezelése, útvonaljavaslat), és az új 
rendszerek bevezetésével lehető-
ség nyílik arra is, hogy a mentési 
feladatokkal kapcsolatos pontos 
statisztikai adatok, kimutatások 
készülhessenek.
                                    (OMSZ)

Neptunusz

Uránusz

Föld

Szaturnusz

Jupiter

Vénusz

Titán

Mars

Naprendszerünk bolygói, a HD 

189733b és a Szaturnusz Titán nev_ 
holdja valódi színekben 

KÉPEK: NASA
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 Az ENSZ nyilvános-
ságra hozta a mélytengeri 
bányászatra vonatkozó első 

tervét. A nemzetközi szervezetnek az új iparággal 
foglalkozó szakmai tagozata, az ISA (International 
Seabed Authority) elkészítette a műszaki felmérést, 
így a cégek már 2016-tól kezdődően igényelhetnek 
kitermelési engedélyt.

Az ISA eddig 17, a feltá-
rásra vonatkozó engedélyt 
bocsátott ki, s további 7 
engedélyezési eljárás van 
folyamatban. A szervezet 
szóvivője arról tájékoztat-
ta a BBC-t, hogy magán- 
tulajdonú és állami vállala-
tok részéről egyaránt min-
den korábbit meghaladó 
érdeklődést tapasztaltak. 

A szakmabeliek szerint a 
mélytengeri bányászat új 
korszak küszöbére érkezett. 
Most kell dönteni a tényle-
ges kitermelés engedélyezéséről, valamint arról is, hogy 
a keletkező hasznot hogyan osszák meg: ennek egy része 
a fejlődő országokat illeti. A cégek által végzett koráb-
bi vizsgálatokból kiderült, hogy az óceán talapzatán 
nagy számban találhatók jelentős mennyiségű aranyat, 
rezet, nikkelt, kobaltot és ritka ásványokat tartalmazó 

kisebb sziklák. A Csendes-óceánban található Clarion–
Clipperton-zóna felméréséből származó adatok arra 
utalnak, hogy a talapzaton található sziklák tömege a 
27 milliárd tonnát is elérheti, az ásványkincs pedig 290 
millió réz és 340 millió tonna nikkel lehet. A további 
ásványkincsek között hét milliárd tonna mangán és 78 
millió tonna kobalt is lehet, a kérdés az, hogy ebből 

mennyi nyerhető ki. 
Bár ezeknek a kincseknek 

a kitermelése már évtizedek 
óta napirenden van, a meg-
valósítás csak az utóbbi idő-
ben vált elérhetővé az újabb 
technológiáknak köszön-
hetően. A természetvédők 
hosszabb ideje figyelmez-
tetnek, hogy a tengerfe-
néken folytatott bányászat 
pusztító hatású lesz hosz-
szabb távon a tenger élő-
világára. Az eddig kiadott 
engedélyek a Csendes-, az 
Atlanti- és az Indiai-óceán 

hatalmas területein teszik lehetővé a tengerfenéken 
folytatott bányászatot. Nemrégiben jutott bányászati 
engedélyhez például az amerikai Lockheed Martin 
hadászati berendezéseket gyártó amerikai cégóriás 
nagy-britanniai leányvállalata, a Seabed Resources.

(www.greenfo.hu) 

988   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/31

MÉLYTENGERI BÁNYÁSZAT

Új módon mesél a Bécsi erdW

Mintegy ezer hektárnyi erdőt te-
lepítenek Bécs északkeleti ré-

szén, hogy a lakosság számának nö-
vekedésével párhuzamosan további 
pihenő- és kirándulóhelyeket hoz-
zanak létre. A Wienerwald Nord-Ost 
nevű projekt segítségével még kö-
zelebb kerülhetnek a Bécset övező 
zöld gyűrű kiteljesítéséhez.  

„Előrejelzések szerint 2035-re két-
millió lakosa lesz az osztrák főváros-
nak, ami nemcsak új lakásokat, hanem 
további pihenőövezeteket tesz szüksé-
gessé. Bécsnek és főleg Donaustadtnak 
hosszú távon nagy kiterjedésű zöld-
területekre van szüksége többek kö-
zött azért, hogy tehermentesítsék a 
már meglévőket, mint a Lobau, a 
Bisamberg, a Wienerwald vagy a 
Lainzer Tiergarten” – magyarázza a 
Wienerwald Nord-Ost elnevezésű 
projekt hátterét Ulli Sima környe-
zetvédelmi városi tanácsos. 

Bécs északkeleti részén, a Donau-
stadtban ugyanis számos új lakás 
épül, ugyanakkor a városnak ez a 
része viszonylag szegény erdőkben. 

A Lobau erdőségeit 
leszámítva a 10 230 
hektáros városrész 
alig 3 százalékát bo-
rítják összefüggő fás 
területek – annak 
ellenére, hogy a Bé-
csi Erdészeti Hivatal 
1985 óta rendszere-
sen szervez faültetési 
akciókat A fiatal bé-
csiek erdeje néven.

A város északkeleti részére meg-
álmodott Wienerwald Nord-Ost 
akár az 1 000 hektárt is elérné és 
több fontos ökológiai funkciót is 
betöltene. Így pihenő- és kirándu-
lóhely mellett természetes élőhelye 
lenne számos állat- és növényfajnak, 
továbbá hosszú távon biztosítaná a 
város igényeinek és lehetőségeinek 
megfelelő mezőgazdaságot. Nor-
bert Scheed kerületi elöljáró azt sem 
tartja kizártnak, hogy Donaustadt 
új zöld tüdeje esetleg túlnyúlna a 
város határain. 

A városok felmelegedése, a száraz 
pannon klíma és a lakosság növe-
kedésének tükrében „a több száz 

vagy akár ezerhektáros Wienerwald 
Nord-Ost nemcsak nagyszerű pihe-
nő- és kirándulóhely lehet a követ-
kező generációk számára, hanem 
számos klimatikus előnnyel is járna 
a város számára” – magyarázza Ulli 
Sima városi tanácsos.

Ráadásul az erdőtelepítés ré-
vén a város még közelebb kerül-
hetne ahhoz, hogy teljessé váljon 
a Bécset körülölelő zöld gyűrű, 
amelynek egyes részeit – főleg a 
Wienerwaldban és a város déli ré-
szén található fás területeket és ré-
teket – már 1905-ben védelem alá 
helyezte a képviselőtestület. 

ELEK LENKE
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A Természetvilága folyóirat önálló kötetben jelentette meg a legutóbbi öt esz-
tendQ legjobb diákcikkpályázati írásait. EbbQl kérjük két érdekes írás címét. A 
beküldQk között a vaskos kötet 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
2013. augusztus 13-a. A 2013/18-as számunkban elkezdett rejtvényciklus 
múlt héten befejezRdött, a bekeretezett négyzetek bet`ibRl kirakható név 
beküldési határideje ugyancsak  2013. augusztus 13-a. Beküldési cím: 
Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.

Ezen a héten elkezdjük újabb sorozatunkat, s minden rejtvényünkben 
találnak majd egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére (a 
43. számmal bezárólag) e bet_k, helyes sorrendbe rakva, egy 120 éve 
született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfi zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik írás címe. 10. Magyar Qsvezér. 11. Mária 
mennybemenetele, il-letve az ezt ábrázoló kép. 13. Részvénytársaság, 
röv. 14. Kuruc brigadéros, Tarpa híres szülötte (Tamás). 15. Sz_rQ belseje! 
16. A másik írás címének kezdete. 19. Naplóba jegyez. 20. Asztrofi zi-
kus, az elsQ amerikai nQi _rhajós, a Challenger utasa (Sally, 1951–2012). 
21. Köze van a dologhoz. 24. IdegvégzQdés! 25. Apró, csekély. 26. Ker-
tész egyik szerszáma. 27. Az orrához. 28. Kürthy György tudományos-
fantasztikus regénye. 30. A -vel ragpárja. 32. Vaskeret! 33. Száz kiló. 35. 
A Helt mellett a másik híres tési szélmalom. 37. FerdítQ, hamisan ábrázoló.

FÜGGQLEGES: 1. Erdélyi fürdQ- és üdülQváros. 2. Herder-díjas m_vé-
szettörténész, a gótika kutatója (Géza, 1913–1993). 3. Hídvégek! 4. Féke-
zés. 5. RégiségkereskedQ. 6. Zakóra is varrják. 7. A vanádium és az urán 
vegyjele. 8. Dzsudzsák Balázs mahacskalai csapata volt. 9. Lombos 
növény. 12. Húst spékel. 14. Tunguz nép tagja. 17. A gólya rokona, Ízisz 

istennQ szent állata. 18. Ésszel felfog. 22. Közvetlen veszélyre fi gyelmez-
tet. 23. Színész, színigazgató (Pál, 1899–1983). 27. Zokogva panaszol. 
29. Felvigyázó, strázsa. 31. Ezzé ellentéte. 32. A másik írás címének 
befejezR része. 33. Monaco NOB-jele. 34. ... Boldon; Trinidad és Tobagó 
200 méteren világbajnok vágtafutója. 36. Ária vége! 37. A tantál vegyjele. 
38. Cin.

A 28. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Mi szebb: bokáid kar-
csú íve tán / vagy vállad vonagló vonala... A megoldást beküldQk közül 
Sándor János: Thália örökös jegyese, Juhász Gyula cím_ kötet (Bába 
Kiadó) nyerte: Bauer Frigyes (Budapest), Gáy Tamás (FelsQszentiván), 
Gócs Gábor (Sátoraljaújhely), Hajas Zsuzsa (Debrecen) és Novák Éva 
(Taktaharkány). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2013-ban: 

2013. október 12. 
Jelentkezési határidQ: szeptember 9., 
Pótjelentkezési határidQ: szeptember 30.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

A HÓNAP KÉPE

Csapkai Ferenc (ferenc.csapkai@t-online.hu) – 
Garázsbeálló – cím_ képe a 30. számunkban je-
lent meg.

Autó és csiga szélsQséges ellentétek, ha mozgásról 
van szó. De ha már a véletlen ilyen bizarr ötlettel 

egymás mellé par-
koltatta Qket, felfi -
gyelhetünk a hason-
lóságra is: mindket-
tQ esetén szépen le-
kerekített, polírozott 
karosszériában van 
az utas. Miért cserél-
te a kis csiga szoká-
sos életterét erre a 
nikkel-m_anyag táj-
ra? Talán az Ópe-
renciás-tengeren tú-
li Üveghegyet vélte 
megtalálni. (H. J.)

JÚLIUS
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A Néprajzi Múzeum 2014. április 15-ig látható, 
Fekete-Körös-völgy lakói és települései a század-
fordulón című kiállítása a kutató eddig ismeretlen tár-
gyait mutatja be az érdeklődők számára. 

2013-ban ünnepli Magyarország 
Hunyadi Mátyás születésének 
570. évfordulóját. A Munkácsy 
Mihály Múzeum ez alkalomból 
emlékkiállítással tiszteleg hazánk 

egyik legjelentősebb uralkodójának életműve előtt, amely 
Mátyás királlyal a hadak útján – Kolozsvártól Bécsig 
címmel nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

Hunyadi Mátyásról köztudott, hogy igazi reneszánsz uralko-
dó volt, aki támogatta a kultúrát, a művészeteket és a tudo-
mányt. Uralkodását tekinthetjük a középkori Magyar Király-
ság utolsó gazdaságilag, katonailag egyaránt virágzó és kultu-
rálisan is fejlődő időszakának.

A mostani kiállítás Mátyás király igen gazdag életútjának 
felidézésére vállalkozik, amelyben kiemelt elemként jelenik 
meg a Hunyadi család és a mai Békés megye területeinek 
kapcsolata. A közönség természetesen a Hunyadi család 
eredetével, felemelkedésével, Mátyás fiatalkori éveivel is 
megismerkedhet, továbbá képet kaphat hatalomra kerülé-
sének körülményeiről és az általa vezetett katonai hadjára-
tokról. Ezentúl külön figyelmet szántak a tárlat interaktív-
vá tételére, amelynek segítségével a XV. századra jellemző, 
színes mindennapokba is bepillanthatnak az érdeklődők. 
Fegyvermásolatok segítségével a látogatók közelebbről is 
megismerhetik a kor hadi felszereléseit, amelyeket ki is pró-
bálhatnak. A tárlat október 6-ig várja az érdeklődőket.

Az Amszterdamban élő és dol-
gozó Ősz Gábor egyéni, Há-
romszor három című kiállí-
tása a Ludwig Múzeum olyan 
hazai, illetve magyar szárma-

zású alkotókat bemutató sorozatába illeszkedik, akiknek 
munkássága kevéssé ismert Magyarországon. A 2010-
ben a Paris Photo BMW-díját elnyert művész eddigi 
életművén végigtekintve szembeötlő a következetesség. 
Hónapokon, esetleg éveken át foglalkozik egy-egy 
problémakörrel, amelynek során fény és építészet kap-
csolatát vizsgálja vagy olyan kérdéseket analizál, hogy 
mi a fotografikus reprezentáció határa, mi a valósághoz 
való viszonya, mi az, amit valósnak nevezünk. A kísér-
letező, konceptuális jelleg végigkíséri tevékenységét, 
amelynek alapja az a töretlen figyelem, amely a valóság-
ra, valamint az ember és az őt körülvevő tér kapcsolatá-
ra irányul. Analóg fotográfiai eljárások - mint a came-
ra obscura vagy lyukkamera technika - használatával 
visszafogott képi világú, esztétikailag rendkívül erős 
karakterű fotográfiai életművet alkotott. A tárlat nov-
ember 3-ig várja az érdeklődőket.

Weöres Sándor születésének 100. 
évfordulója alkalmából A meg-
mozdult szótár címmel nyílt 
kiállítás a budapesti Petőfi Iro-
dalmi Múzeumban. 

Weöres Sándor szövegeiből ki-
induló kreatív játékok aktív gon-
dolkodásra késztetik a múzeum 
látogatóit, és lehetővé teszik, 
hogy az olvasó jobban megismer-

je a költő verseit. Versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gon-
dolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok 
más érdekesebbnél érdekesebb feladat várja a játszani szere-
tő közönséget.

Weöres Sándor egész élete a versírás, a nyelv zeneisége –
hangzása, ritmusa – körüli kísérletezésről szólt, a gondolat 
megjelenítéséhez kereste a tökéletes formát, s virtuóz mó-
don használta ki a magyar nyelv adta lehetőségeket. 

A kiállítás hagyományos részében a látogatók bepillantást 
nyernek a Weöres költészetén kívül eső, de annak alakulását 
mégiscsak befolyásoló életrajzba. Ezeket a tematikus elrende-
zésben szereplő témaköröket elsősorban Weöres Sándor leve-
lezésén, vallomásain keresztül mutatják be, az ő szavait idé-
zik, ha a családjáról, mestereiről, tanárairól, barátairól, az iro-
dalmi életről, történelmi, politikai eseményekről vall. Itt le-
hetőség van arra is, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum 
gyűjteményében őrzött kéziratokat, fotókat, könyveket, 
képzőművészeti alkotásokat is megismerje a nagyközönség, 
valamint a társintézményekben fellelhető dokumentumokba 
is bepillantást nyerjenek. A kiállítás 2014. június 1-ig látható.

Dr. Györffy István 1911-ben 
másfél hónapot töltött a Fe-
kete-Körös völgyében ki-
sebbségben és elzártságban 
élő magyarság körében, 
ahonnan hozzávetőleg négy-
száz tárggyal (cserépedé-
nyekkel, háztartási textíliák-
kal, teljes viseletekkel és szá-
mos, a háztartásban és a gaz-
dasági életben használt 
eszközzel), rajzokkal, hu-
szonhat határ- és dűlőtérkép-

pel, valamint közel százötven saját készítésű fotóval tért 
haza. Úgy vélte, hogy elszigeteltsége révén a magyarság 
e csoportja körében megmaradtak, ezáltal jól kutathatók 
kultúrájuk, életmódjuk archaikus, ősi vonásai.

A helyi közösségek kultúrájának bármely területét 
vizsgálta – településnéprajz, építészet, lakáskultúra, vi-
selet –, mindenhol ezeket az archaikus vonásokat ke-
reste. Kutatásai eredményeit számos publikációban tet-
te közzé a Néprajzi Értesítő és a Földrajzi Közlemények 
különböző számaiban.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Weöres 100

Következetes m_vész
Elzárt magyarság

Mátyás kora
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A hátlapon
Az articsóka

Az articsóka (Cynara scolymus) a me-
diterrán konyha régóta kedvelt zöld-
sége. A fészkesvirágzatúak családjába 
tartozik, közeli rokonai a szamárke-
nyér, a máriatövis és a bogáncsfajok). 
Léteznek zöld és vöröses fészkű, tövi-
ses és tövis nélküli változatai. 

Évelő, nagytermetű növény, mely ál-
talában csak a második évtől terem. 
Fény-, meleg- és vízigényes. Nálunk a 
forró, aszályos nyarat is jól tűri, ugyan-
akkor az extrém kemény teleken ki-
fagyhat (ezt takarással vagy a kiásott 
tövek teleltetésével kerülhetjük el).

Szürkészöld levelei szárnyasan szel-
deltek. Júliustól nyíló virágai liláské-
kek, igen illatosak, ezeket szívesen lá-
togatják a beporzó rovarok. Napfé-
nyes helyen a kert érdekes dísze, bár 
egy frissen levágott ökölnyi virágfej is 
sokáig pompázik asztalunkon. Szárít-
va is látványos, a virágkötők gyakran 
használják díszítéshez.

Főképp fiatal bimbói (lásd belső képünk 
– A szerk.) miatt termesztik. Ezek elhúso-
sodott fészekalapja és a csésze zsenge pik-
kelylevelei fogyaszthatók (júniustól akár 
a fagyokig). Íze önmagában is finom, de 
nyers salátaként vagy sütve-főve egy-
aránt kellemes és tápláló csemege. 
A növény minden része – főleg a levél 
– sokféle gyógyhatású aktív anyagot 
tartalmaz.Tea vagy alkoholos kivo-
nat, például étvágyjavító keserű likőr 
is készülhet belőle.Epehígító és -haj-
tó, májvédő, vércukorszint- és gyul-
ladáscsökkentő, valamint antibioti-
kus hatású. Különösen elismert vér-
zsír- és koleszterincsökkentő, vala-
mint érelmeszesedést gátló hatása. 
Ma már elfeledett növénnyé vált az ar-
ticsókára igen hasonlító, ám annál ke-
vésbé fagyérzékeny „testvére”, a kárdi, 
amelyet a középkorban hazánkban is 
termesztettek bimbójáért, illetve levelét 
is fogyasztották főzelék formájában.  
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Matematika a popkultúrában
Igazi, hús-vér matematikussal keve-
sen találkoznak élőben. Mégis majd-
nem mindenkiben egészen határo-
zott kép él róluk: általában szemüve-
gesek, szakállasak, leginkább kinyúlt 
pulóverben járnak, és van bennük va-
lami furcsa, valami nem evilági. Ilyen 
képet alakítanak ki bennünk a fil-
mekben megjelenő tudósok, és for-
dítva, jobbára ebből a sztereotípiából 
merítenek a filmkészítők. 

Gyilkosság a székesegyházban
Véres merénylet borzolta a kedé-
lyeket 535 évvel ezelőtt Itália-
szerte. A kiszemelt áldozat Firen-
ze leghatalmasabb ura, a híres 
bankárcsalád sarja, Lorenzo Me-
dici, „Il Magnificio” volt, aki ha-
talmas vagyona révén az egész ak-
kori Európa sorsát befolyásolta. 

Ha felszáll a füst
Napjainkban gyakran esik szó a hír-
adásokban tomboló erdőtüzekről, 
amelyek amellett, hogy tetemes 
anyagi károkat okoznak, áldozato-
kat is követelnek és évekig befolyá-
solják a növény- és állatállományok 
életét. A közvélekedés tehát megle-
hetősen negatív a természetes tüzek-
ről, de vajon tényleg rossz az öko-
szisztémának egy tomboló tűzvész? 
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A sokoldalú  articsóka


	961jav
	962jav
	963jav
	964-965jav
	966-968jav
	969-971jav
	972-973jav
	974-975jav
	976-978jav
	979-981jav
	982-983jav
	984jav
	985jav
	986-988jav
	989jav
	990-991jav
	992jav

