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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, mailcímét), anyja nevét és OTKA-kutatási pá-
lyázatának 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 (máshol még nem publikált) ismeretterjesztő írásokat 
várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutat-
ják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 
II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS:

I
A  „szirmok” kihajlanak, 
kivéve a „déli”-t, mely 
megtartja pozicióját

ERPSÍTÉS: 

Az oszlopokban a számok 
0-tól 9-ig vannak párosával.

Minden oszlopban van egy 
háttérminta: fehér +, 
szürke x és homogén 
halványszürke.
A fehér + háttér elQtt a 
párok összege található.
A szürke x háttér elQtt a 
párok szorzata van.
A homogén szürke háttér 
elött a párok egybeírva 
jelennek meg.

ElsQ oszlop: 3 és 8
második oszlop: 5 és 7
harmadik oszlop: 4 és 9
negyedik oszlop: 2 és 6
ötödik oszlop: 1 és 0

HAJRÁ: 

T
A többi szó közepe égtájakat 
jelöl: K(elet), D(él), 
NY(ugat) és É(szak).
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A 38. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Milyen szám illik a kérdQjel heyére?

Azt a szót keressük, mely a zárójel mindkét oldalán 
lelhetQ meghatározásoknak eleget tesz.

Melyik illik középen az üres helyre?
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 A galaxis magja megálljt 
parancsol

Fogasy Judit, az ELTE 2013-ban 
kitüntetéses diplomával végzett 

csillagász hallgatója társzerzője a tekin-
télyes Science-ben szeptember elején 
megjelent publikációnak, amely a csil-
lagkeletkezés leállásának okára derít 
fényt bizonyos galaxisokban.

Hiába kisebb egy galaxis közepén levő 
szupernagy tömegű fekete lyuk ese-
ményhorizontja, mint a Naprendszer 

mérete, aktivitása mégis elegendő lehet 
ahhoz, hogy kifújja a galaxisból az új 
csillagok keletkezéséhez szükséges gázt. 
Erre a visszacsatoló hatásra szolgálta-
tott minden eddiginél meggyőzőbb 
bizonyítékot egy holland, magyar és 
olasz kutatókból álló csillagászcsoport. 
Az általuk vizsgált 4C 12.50 jelű erős 
rádióforrás egy ultrafényes infravörös 
galaxisban található. Most felfogott 
sugárzása másfél milliárd éve indult fe-
lénk, amikor a világegyetem még alig 
több mint 12 milliárd éves volt.

A galaxisokban a csillagok keletke-
zésének üteme a mintegy 10 milliárd 
évvel ezelőtti korszakban érte el a 
csúcsát, azóta folyamatosan csökken. 
Közvetlen kozmikus környezetünk-
ben a sprirálgalaxisok, mint a mi 
Tejútrendszerünk is, kényelmes, évi 
néhány naptömegnyi gázt felemész-
tő tempóban alakítják át a csillag-
közi gázfelhők anyagát új csillagok-
ká. Az óriási elliptikus galaxisok-
ban azonban mostanra lényegében 
megszűnt a csillagkeletkezés. Hogy 
ennek a leállásnak mi lehet az oka, 
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A arra adott egy lehetséges választ 

a 4C 12.50 nagyfelbontású rádió-
interferométeres vizsgálata. 

Tudjuk, hogy a legtöbb galaxis 
közepén található egy szupernagy 
tömegű fekete lyuk. Méretük a 
néhány milliótól a néhány millárd 
naptömegig terjedő skálán vál-
tozhat. Kiderült az is, hogy minél 
nagyobb egy galaxis, annál tekin-
télyesebb a magja: a galaxismagok 
és az azokat tartalmazó galaxisok 
tömege között meglepően szoros 
összefüggés áll fenn. Ez felveti azt a 
lehetőséget, hogy fejlődésük, növeke-
désük során meghatározó befolyással 
vannak egymásra. 

Ha a mag aktív, közvetlen közeléből 
a galaxis anyaga, spirális pályán mo-
zogva, végül behull a fekete lyukba. 
A befogott „üzemanyag” nyugalmi 
tömegének megfelelő energia szá-
mottevő része eközben elektromág-
neses sugárzás, illetve kétoldali, szim-
metrikus plazmakiáramlások (jetek) 
formájában elhagyja a galaxismagot. 

A jetekből érkező intenzív rádió-
sugárzás volt most a kutatók segít-
ségére. Ez hátulról mintegy meg-
világítja a 4C 15.50 galaxisában a 
látóirányunkba eső csillagközi hid-
rogéngázt. Az atomos hidrogén (HI) 
a 21 cm-es hullámhosszú rádiótar-
tományba eső színképvonalában a 
sugárzás egy részét elnyeli. Az elnye-
lési színképvonal mélységéből a gáz 
mennyiségére, hullámhossz-eltoló-
dásából pedig a gázfelhők látóirányú 
sebességére lehet következtetni. 

Az már korábban is ismert volt, 
hogy a 4C 12.50 irányában számot-
tevő a HI elnyelése. Épp ezért vált az 
új megfigyelések célpontjává. Hogy 
a galaxison belül pontosan hol lép fel 
az elnyelés, azt csak nagyon hosszú 
bázisvonalú interferometriás (VLBI) 
mérésekkel lehetett megállapítani. A 
megfigyelési programban amerikai és 
európai rádióteleszkópok vettek részt. 
Ezek összehangolt méréseit kombi-
nálva egy olyan képzeletbeli rádió-
távcső állítható elő, amelynek szögfel-
bontását az egyes antennák közti leg-
nagyobb, akár sok ezer kilométeres 
távolság határozza meg. 

Az érzékeny mérések alapján kide-
rült, hogy a gyors kifúvás a magtól 
mintegy 400 fényév távolságban ütkö-
zik a csillagközi anyag felhőibe. A déli, 
a látóirányunk felé mutató jetben a fé-
nyét megközelítő sebességgel mozgó 
plazma kölcsönhatásba kerül a hideg 

csillagközi hidrogéngázzal, eltávolítva 
azt a galaxis központi vidékéről. A gázt 
a becslések szerint évente 20-30 naptö-
megnyi veszteség érheti. A teljes felhő-
ben kb. 16 ezer naptömegnyi anyag ta-
lálható. Sikerült tehát közvetlen bizonyí-
tékot találni a jet és a csillagközi anyag – 
a későbbi itteni csillagkeletkezésre nézve 
végzetes – kölcsönhatására. 

Emellett egy másik elnyelési színkép-
vonalat és az azért felelős sűrű gázfel-
hőt is lokalizáltak, a maghoz sokkal 
közelebb, a szimmetrikus jetpár ellen-
kező, északi oldalán. Ennek a tömege 
legalább 140 ezerszerese a Napénak, 
kiterjedése megközelíti a 200 fényévet. 

A 4C 12.50 egy olyan galaxismag, 
amelyben az aktivitás korábban valószí-
nűleg már leállt, majd később újraindult. 
A régebbi aktív időszak maradványai 
a galaxis külső részén mint halvány, 
kiterjedt rádiósugárzó felhők jelennek 
meg. A jeteknek a csillagközi anyagra 
gyakorolt „kisöprő” hatása egy galaxis 
élete során ciklikusan, akár többször is 
működésbe léphet. A hatás minden bi-
zonnyal akkor a legnagyobb, amikor az 
aktív galaxismag még fiatal: a beinduló 
jetek kezdetben hatékonyan megtisztít-
ják a galaxis központi vidékeit a gáztól. 
Utána már csak a „rend” fenntartására 
van szükség. Könnyen meglehet, hogy 
általában az elliptikus galaxisok – ami-
lyenné majd a 4C 12.50 most még aktív 

A 4C 12.50 rádióforrást tartalmazó IRAS 

13451+1232 jel_ ultrafényes infravörös 
galaxis szabálytalan optikai képe egy múltbeli 

galaxisütközés nyomait viseli magán

A 4C 12.50 rádióforrás belsQ régiójának 
komplex szerkezete az 1.3 GHz frekvencián 
készült kontinuum VLBI térképen (balra). A 

központi fekete lyuk helyét piros körrel jelölték 
meg. A két, eredetileg szimmetrikus jet közül 

a déli fényesebbnek látszik, mivel iránya 
inkább felénk mutat, míg az északi távolodik 

tQlünk. Jól kivehetQ, hogy a déli jet iránya 
eltérül, ami ugyancsak a csillagközi anyaggal 
való kölcsönhatásra enged következtetni. A 
semleges hidrogén eloszlása a felénk tartó 

jet végén (jobbra), a látóirányú sebességnek 
megfelelQen eltolódott elnyelési színképvonalnak 
megfelelQ csatornában. A gázfelhQ kb. 1000 km/s 

sebességgel tart kifelé a galaxisból. 

(KÉP: SLOAN DIGITAL SKY SURVEY)

(KÉP: MORGANTI ET AL.)
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tartó (Ophiuchus) csillagképben található. 
A bolygókeletkezési modellek sze-

rint a bolygók a csillag születése után 
visszamaradt por- és gázkorongból 
(protoplanetáris korongból) jönnek lét-
re. Ennek fő alkotóeleme a hidrogén, 
de a csillagtól távoleső, jéghatáron tú-
linak nevezett külső övezetekben na-
gyobb mennyiségű vízjég is található. 
Attól függően, hogy a bolygó hol jön 
létre, és azt követően milyen utat jár 
be esetleg a bolygórendszerben, míg 
stabil pályáját eléri, légkörében hidro-
gén vagy vízpára dominálhat. Fordít-
va is igaz, hogy a bolygó légkörének 
összetételéből következtetni lehet ke-
letkezési helyére és a rendszeren belüli 
esetleges vándorlására.

Az exobolygók tranzitja (anyacsil-
laguk előtti átvonulása) során a csil-
lagászok különféle hullámhossz-tar-
tományokban vizsgálhatják a csillag 
fényességének változásait, amelyek a 
bolygó légköre által elnyelt veszteség-
ből adódik. Ennek spektrális (hullám-
hossz szerinti) elemzéséből következ-
tetni tudnak a légkör összetételére.

A hidrogénben gazdag légkörök 
egyik megbízható jellemzője az optikai 

csillagkeletkezést mutató anyagalaxisa 
válik – csillagközi anyagtól való „meg-
tisztításában” a rádió-jetek meghatározó 
szerepet játszanak.

A Science magazin szeptember 6-ai 
számában megjelenő cikk szerzői: 
Raffaella Morganti (Holland Rádió-
csillagászati Intézet, ASTRON), Fogasy 
Judit (Eötvös Loránd Tudományegye-
tem, ELTE), Paragi Zsolt (Európai 
VLBI Intézet, JIVE, Hollandia), Tom 
Oosterloo (ASTRON) és Monica Ori-
enti (Olasz Rádiócsillagászati Intézet, 
IRA). Fogasy Judit az ELTE 2013-ban 
végzett csillagász MSc hallgatója volt, a 
rangos folyóiratban megjelenő munkáját 
még egyetemi hallgatóként végezte, az 
ASTRON/JIVE intézetekben töltött 
nyári gyakorlata alatt. A kutatás részben 
az OTKA K104539 projekt támogatá-
sával valósult meg.
http://www.sciencemag.org/con tent /341/6150/ 
1082.abstract

 Szuper-Föld, vízgWzben 

Egy japán csillagászcsoport a 
Subaru-távcső két optikai kame-
rájával kék transzmissziós szűrő-
kön keresztül vizsgálta a GJ 1214 
b (Gilese 1214 b) exobolygó (egy 

szuper-Föld) anyacsillaga előtti  átvo-
nulását. A kutatók arra voltak kíván-
csiak, vajon a bolygó légköre inkább 
hidrogénben, vagy inkább vízben 
gazdag-e. (E két lehetőséget más, ko-
rábbi vizsgálatok sugallták.) A Subaru 
mostani adatait a korábbi megfigye-
lésekkel is összevetve arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a GJ 1214 b 
exobolygónak nagy valószínűséggel 
vízben gazdag légköre van.

A szuper-Földek olyan exobolygók, 
amelyeknek a sugara és a tömege na-
gyobb a Földénél, viszont kisebb a 
Naprendszerünkben lévő olyan jeges 
óriásbolygókénál, mint az Uránusz 
és Neptunusz. Hogy az ilyen szuper-
Földek egyéb  jellegzetes tulajdonságai 
valójában inkább egy „nagyra nőtt 
Föld”-höz, vagy egy „kisnövésű Urá-
nuszhoz” hasonlítanak-e, arra egyelőre 
nem ismerjük a választ, mert méretei-
ken túl még nagyon keveset tudunk 
róluk. A mostanihoz hasonló, például a 
bolygók légkörének jellemzőit vizsgáló 
kutatások segíthetnek a válaszban.

A 2009-ben felfedezett GJ 1214 b 
szuper-Föld tőlünk 40 fényévre, a Kígyó-
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hullámhossz-tartományban kimutat-
ható erőteljes Rayleigh-szórás (a fény 
rugalmas szóródása a hullámhosszánál 
jóval kisebb méretű részecskéken). Ez 
erősen függ a fény hullámhosszától: 
a csillag légkörén áthaladó fény kék 
komponensében nagyobb intenzitás-
esést okoz, mint például a vörösben.

A csillagászok a GJ 1214 b légkö-
rében végbemenő Rayleigh-szórás 
vizsgálatához a 8,2 méteres Subaru-
távcső optikai kameráira kék transz-
missziós szűrőket illesztettek,  s így 
sikerült megállapítaniuk, hogy a 
bolygó légkörében nem mutatható 
ki erőteljes Rayleigh-szórás, ami azt 
sugallja, hogy a bolygó légköre vagy 
vízben gazdag, vagy ha netán még-
is hidrogén van benne főleg, akkor 
nagy kiterjedésű felhőket tartalmaz. 

Így, bár a hidrogén dominanciáját a 
mostani méréssel nem sikerült teljesen 
kizárni, más korábbi, és egyéb hullám-
hosszakon elvégzett megfigyeléseket is 
bevonva az elemzésbe, a kutatók végül 
is arra a következtetésre utottak, hogy 
a GJ 1214 b légkörét nagy valószínűség-
gel vízgőz uraljsa. 
Forrás: www.naoj.org/Pressrelease/2013/09/03/

Fantáziakép a légkör összetétele és a rajta áthaladó csillagfény színtQl függQ intenzitásváltozása kö-

zött. Fönt: kiterjedt, hidrogénben gazdag légkörben az erQteljes Rayleigh-szórás  
a kék tartományban erQs intenzitáscsökkenést okoz. Középen: kisebb kiterjedés_, vízben gazdag  

légkörben a Rayleigh-szórás hatása sokkal gyengébb, a légkörön áthaladó fény intenzitáscsökkené-

se nem függ a hullámhossztól. Lent: ha a légkörben nagy kiterjedés_ felhQk vannak, a csillag  
fényének nagy része akkor sem jut át rajta, ha a hidrogén domináns benne. Az intenzitás csökkenése  

ebben az esetben sem mutat hullámhosszfüggést.
KÉPEK: NATIONAL ASTRONOMICAL OBSERVATORY OF JAPAN (NAOJ)

csillagfény

csillagfény

csillagfény

bolygó

bolygó

bolygó

légkör

légkör

felhQzet
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A kis téliaraszoló (Operophtera 
brumata) egyike a legismer-
tebb és néha tömegesen elő-

forduló gyümölcsfa- és erdészeti kárte-
vőknek. Egynemzedékes, egész Euró-
pában, a Transz-Kaukázusban és Kelet-
Ázsiában elterjedt közönséges faj. 
Jelentős lombrágóként tartják nyil-
ván. Az ősszel és télen lerakott peték 
áttelelnek. Tavasszal – az időjárástól 
függően – március elejétől, közepé-
től kelnek ki a még sötét testű és fe-
kete fejű hernyók. A hernyók kikelé-
se rendszerint egybeesik a lombos 
fák rügyfakadásával, mivel ezekkel 
a növényekkel táplálkoznak. 

A petéből kikelő hernyók eleinte a rü-
gyeket károsítják, ilyenkor teljesen be-
rágják magukat a rügyekbe, később a 
virágbimbókat és a virágokat rágják. 
Lombfakadás után a levélcsomókat la-
zán összeszövik, a rágás mindig össze-

A  K L Í M AV Á LTO Z Á S  É S  A  K I S  T É L I A R A S Z O L Ó  R A J Z Á S A

A globális klímaváltozást számos meteo-

rológiai kutatás igazolja. Gazdasági és tár-

sadalmi életünk minden szektorát érinti, s 

hatással van a természetes ökológiai rend-

szerekre is. A felmelegedéssel együtt járó, 

már rövid távon is észlelhetW klímaingado-
zás a rovarok többségének életét megvál-

toztatja, így befolyásolja a kártevW rovarok 
elszaporodását, tömeges elterjedését és 

gazdasági jelentWségét. Ezek ismeretében 
a kártevWk elleni védekezés hosszabb 

távon is hatékonyabb lehet. 

font levelek között történik, a leveleket 
lyuggatják vagy karéjosan rágják. Tö-
megszaporodáskor ez a levélpusztítás a 
tarrágásig fokozódhat. A tarra rágott 
fák gyengülnek, fagyra érzékenyebbé 
válnak, és az így legyengült fákat a má-
sodlagos kártevők (szúbogarak) is szí-
vesen fertőzik. A hernyók megrágják a 
legkülönbözőbb gyümölcsfajok fiatal 
gyümölcsét, sőt berágnak a csonthéjasok 
fejlődő magjába is.

KeltetW Wszi esW
A bábok a korona védő lombja alatt 
gyűlnek össze, a bábozódás mélysége a 
talaj tulajdonságaitól és az aljnövény-
zettől függ. A nyarat bábállapotban 
töltik, majd októbertől január elejéig 
rajzanak. A bábból való kikeléshez 
rendszerint egy nagyobb, áztató jelle-
gű őszi eső szükséges. A lepkék az első 
fagyok után, általában október végén 
kelnek ki a bábokból. A rajzás 6-8 hé-
tig tart. A hímek a fa törzse körül rep-
kednek, és ott keresik fel a törzsön fel-
felé mászó vagy még az avarlevelek 
között lévő röpképtelen nőstényeket, 
és megindul a párzásuk. 

A faj tömegszaporodását (gradáció) a 
meleg száraz tavaszi időjárás segíti elő, 
a hideg esős tavaszi időjárás gátolja a 
szaporodást és a gradáció összeomlásá-
ra vezet. A késő tavaszi fagyok jelentős 
lárvapusztulást okozhatnak. Ellenben 
a hosszú meleg ősz ismétlődő esőkkel 
elősegíti az elszaporodásukat. A lep-

kék rajzása – vagyis a kifejlett lepke re-
pülése – szempontjából fontos, hogy 
az esti órákban kellő meleg és kissé csa-
padékos időjárási körülmények ural-
kodjanak. A tömegszaporodást és a 
rajzásmenetet egyaránt jól jelzi a fény-
csapdákra szívesen repülő szárnyas hí-
mek egyedszámának fokozatos növe-
kedése. Rajzásuk erdőben 5–7 nappal 
korábban tetőzik, mint gyümölcsö-
sökben. A gradáció nagyon intenzív és 
ciklikus, viszonylag rövid ideig, ha-
zánkban 3-5 évig tart. 

A fénycsapdás adatok szerint tömeg-
szaporodásuk 10–11 évenként ismétlő-
dik. Az araszolók okozta tarrágások-
ban az Operophtera brumata domináns 

FÉNYCSAPDÁS LEPKEVADÁSZAT

A Jermy-típusú fénycsapda

Kis téliaraszoló hímje és csökevényes

 szárnyú nQsténye
(SZABÓKY NYOMÁN)

(BOGNÁR ÉS HUZIÁN NYOMÁN)

A kis téliaraszoló kárképe 
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minden tekintetben folyamatosan 
megbízható adatsor áll rendelkezé-
sünkre e lepkefajt illetően az 1961-ben 
kiépült erdészeti fénycsapda-hálózat-
nak köszönhetően.

A jellemző klimatikus elemek, vala-
mint a szélsőséges időjárási jelenségek a 
rovarok terjedésére, a populáció nagy-
ságának változására, továbbá a 
fenológiai ütemezésre is jelentős hatást 
gyakorolnak. (Maga a fenológia a bio-
lógia és a meteorológia határtudomá-
nya, mely az élőlények életfolyamatai 
során bekövetkező periodicitásokat 
vizsgálja a környezeti, klimatikus té-
nyezőkkel való összefüggésben.) Több 
időjárási elem közvetlenül is befolyásolja 
a növényevő rovarok túlélési esélyeit és 
szaporodási eredményességét, de köz-
vetve is hat a rovarpopulációk 
egyedszámváltozásaira és fenológiájára. 
A közvetett hatások a tápnövényen, a 
természetes ellenségeken és a járványo-
kon keresztül is megvalósulhatnak. 

Jelen vizsgálatunkban abból a megfi-
gyelésből indultunk ki, hogy a kis 
téliaraszoló rajzáskezdete (az a nap, 
amikor először fogott egy egyedet a 
fénycsapda) és rajzáshossza (az az idő-
szak, amíg a csapda példányokat fog a 
rovarból) között igen szoros összefüg-
gés van. Azt is szem előtt tartottuk, 
hogy az egységes felvételezésűnek te-
kinthető években (1972–1988) a rajzás-
kezdetek egyre későbbre tolódtak, a 
rajzáshosszak pedig lerövidültek. Elem-
zésünk arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy a különböző klimatikus indikáto-
rok hosszú távú időbeli változása várha-
tóan hogyan befolyásolja a rovarok raj-
zásának ütemezését. A téma önmagá-
ban is érdekes, a tanulmánnyal mód-
szertani alapokat kívántunk kidolgozni 
további kártevő rovarfajok rajzásának 
vizsgálatához.

Egy faj minél később kezdi el rajzását, 
az annál rövidebb ideig tart. Az egyko-
ri (1972–1988) vizsgálat adataihoz, a raj-
záskezdethez és a rajzás hosszához – az 
OMSZ megfigyelt napi adatai alapján  
– logisztikus modellt rendeltünk hozzá, 
az jól illeszkedik az éves adatokhoz. A 
80-as évektől kezdődően markánsan 
kirajzolódik, hogy a rajzáskezdet egyre 
később indult meg, valamint ezzel egy-
idejűleg a rajzáshossz, pontosabban a 
fénycsapdák által észlelt rajzás hossza 
megrövidült. 

Az alacsony tavaszi hőmérséklet későb-
bi rajzáskezdetet okoz. Hidegebb tava-
szon a hernyók később kelnek ki, és a fák 
lombosodása is lassabban indul meg. Fel-
tételeztük annak a lehetőségét is, hogy 
ezek az indikátorok nem külön-külön, 
hanem egymással összefüggésben hat-
nak. Azt is megfigyeltük, hogy április 
elején, amikor a tömeges lombfogyasz-
tástól a hernyók megerősödnek, a hűvö-
sebb minimumhőmérséklet korábbi raj-
záskezdetet valószínűsít. 

Az év tíznapos egységeivel, a deká-
dokkal számolva a rajzás a naptári év 28. 
és 29. dekádján, október közepén kezdő-
dik: a nagyobb mennyiségű csapadék, 
valamint az azt követő hideg/fagyos 
időjárás jobban elősegíti a rajzás megin-
dulását. A rajzás kezdetét az első fagyok 
utáni enyhébb időjárás segíti a leginkább, 
ezért találjuk a 31. dekád (november ele-
je) minimumhőmérsékletének negatív 
korrelációjú indikátorát a meghatározó 
indikátorok között. 

Becslések és bizonytalanságok
Kutatásunkat elsősorban a klímaválto-
zás jövőben várható hatásainak becslé-
sére kívántuk használni, ezért a további-
akban megkülönböztettünk csapadék-
indikátort tartalmazó, illetve azt nem 
tartalmazó lineáris modelleket. A klí-

faj, általában tölgyesekben, gyertyá-
nos-tölgyesekben szaporodik el töme-
gesen, jóllehet gyümölcsösökben is te-
temes károkat okozhat.

Napi fogások
Az abiotikus tényezők – azok közül is a 
klimatikus elemek – hatása a lepkékre 
régóta foglalkoztat. Tizenöt éve vég-
zek e témában megfigyeléseket, terepi 
gyűjtéseket és kutatásokat. Jelenlegi 
munkámban a kis téliaraszoló évi raj-
záskezdetének és rajzáshosszának egy-
mástól, valamint a klimatikus viszo-
nyoktól való függését vizsgálom. A fel-
használt rajzási adatok az Országos Nö-
vényvédelmi és Erdészeti 
Fénycsapda-hálózat kilenc fénycsapdájá-
nak napi fogásaiból származnak. 

A rovarökológiai kutatásoknál a legel-
terjedtebben alkalmazott gyűjtőeszkö-
zök az attraktív csapdák, ezek közül is a 
fénycsapdák, amelyek az éjjel aktív ro-
varokra csalogató hatást fejtenek ki. A 
legegyszerűbb fénycsapdáknak gyűj-
tő-, illetve ölőszerkezetük nincs, így 
több típusnál a rovarok megölését elekt-
romos árammal végzik. A bonyolul-
tabb fénycsapdákban többféle ölőanya-
got használnak. Gyakoriak a klórozott 
szénhidrogének (tetraklór-etilén, tri-
klór-etilén, tetraklór-etán), valamint 
egyéb veszélyes mérgek: kálium-cia-
nid, nátrium-cianid. Magyarországon 
az általánosan használt ölőanyag az elő-
zőeknél kevésbé veszélyes kloroform.

A feljegyzett kártételek alapján az ara-
szolólepkék populációdinamikai vizs-
gálatainak kiemelt jelentősége van 
mind az erdők, mind pedig a gyü-
mölcsfák növényvédelmi kutatásában. 
E lepkecsoport néhány faja – így a kis 
téliaraszoló is – a legnagyobb területű 
tarrágásokat okozó rovarok közé sorol-
ható.  Ma már hosszú távú, bár nem 

Az Operophtera brumata rajzáskezdetének idQsora és az illesztett 
logisztikus modell (1972–1988)

Az Operophtera brumata rajzáskezdetének és rajzáshosszának 

idQsora és az illesztett logisztikus modell (1972–1988)
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tosak, illetve szakszerűek, és igen sok 
helyen találkoztunk hiányzó adatok-
kal. Munkánk során kiemelten fon-
tosnak tartottuk a rendelkezésre álló 
adatokból nyerhető információ minél 
teljesebb kihasználását, mely során az 
adatbeviteltől kezdve a szűrésen és 
feldolgozáson keresztül egészen a 
matematikai statisztikai, illetve mo-
dellezési eljárások alkalmazásáig szá-
mos módszertani problémával talál-
koztunk.

A vizsgált – 1972 és 1988 közötti – 
időszakot arra az időszeletre korlátoz-
tuk, amikor a felvételezések egységes-
nek és összehasonlíthatónak bizonyul-
tak. Megállapítottuk, hogy a kis 
téliaraszoló rajzáskezdete és rajzáshosz-
sza szoros korrelációt mutat: minél ké-
sőbb kezdi rajzását a rovar, annál rövi-
debb ideig tart. Megfigyeltük, hogy a 
rajzáskezdetek és rajzáshosszak a vizs-
gált időszakban logisztikus görbével 
leírható módon változtak. 

Az éveket tíznapos ciklusokra (deká-
dokra) bontva, ezekhez az időszeletek-
hez tartozó klimatikus indikátorokat 
hoztunk létre, melyek napi minimum-, 
maximum-, illetve középhőmérsékleti, 
valamint csapadékadatokból képezhe-

mamodellek jövőbeli prognózisainak bi-
zonytalanságai ugyanis a csapadékok 
napi adatait tekintve a legnagyobbak. 

A RegCM 3.1 nevű regionális klí-
mamodell napi adatainak segítségé-
vel az 1961–90-es bázisidőszakra és a 
jövőbeni, 2021–2050-es időszakra is 
létrehoztuk a felhasznált indikátoro-
kat. Az eredményül kapott eloszláso-
kat megfigyelve láthattuk, hogy 
mind a megfigyelt, mind pedig a be-
csült rajzáskezdetek eloszlása is két-
csúcsú, ám a 2021-2050-es időszakra 
a megfigyelthez képest jellemzően 
több késői rajzáskezdet várható, ezek 
időpontja 9 nappal nő a megfigyelt-
hez képest. Az extrém késői (novem-
ber közepi) rajzáskezdetek gyakorisá-
ga is várhatóan növekedni fog, ami 
valószínűleg igen rövid rajzáshosszal 
párosul majd.

Mindezekből arra következtethetünk, 
hogy az araszolólepkék, köztük a kis 
téliaraszoló populációdinamikai vizsgá-
latainak kiemelt jelentősége van az erdő-
védelem és a növényvédelem terén, mi-
vel az utóbbi faj a legnagyobb területű 
tarrágásokra képes rovarok közé sorol-
ható. A különböző fajok rajzásának ideje 
és időtartama eltérő, ezért az állandóan 
változó környezeti hatások különböző 
módon befolyásolják a rovarok repülé-
sét. Kedvező körülmények esetén aktí-
vabbak a rovarok, így lényegesen több 
petét is raknak, megnövelve a kártételek 
kockázatát. A lárva kikeléséig azonban 
van idő a védekezésre. Az idejében, szak-
szerűen végzett növényvédelemmel el-
kerülhetők vagy csökkenthetők a károk. 

Megbízható adatbázis
A károkat nem okozó, ám a biológiai 

sokféleségben fontos szerepet betöltő ro-
varok napjainkban gyakran áldozatul 
esnek a felelőtlenül kipermetezett rovar-
ölő szereknek. A kártevők ellen a meg-
felelő időben, célzottan való védekezés 
előnye, hogy gazdaságos, mert nem kell 
megismételni a védekezést hatástalanság 
miatt; hatékony, mert az éppen megjele-
nő lárvákat eredményesen pusztítja; va-
lamint környezetkímélő, mert kevesebb 
mérgező anyag kerül a környezetbe. Ezt 
segítik a populáció dinamikáját, illetve a 
fenológiai fázisok idejét becslő modellek. 

 Felbecsülhetetlen értéket képvisel az a 
hosszú távú adatbázis, mely az 1961-ben 
létrehozott erdészeti fénycsapda-háló-
zatból származik. A megfigyelések 
azonban nem mindig voltak folyama-

tők. Ezek közül kiválogattuk azokat, 
amelyek jellemző, meghatározó össze-
függést mutatnak a rajzáskezdetekkel. 
Az így keletkezett változókkal olyan 
könnyen kezelhető modelleket mutat-
tunk be, melyek adatigénye viszony-
lag csekély, segítségükkel mégis jó kö-
zelítést tudtunk adni a rovar rajzásá-
nak kezdeti időpontjára. 

A modellek a kis téliaraszoló klimati-
kus igényeivel jól interpretálhatók. 
Megfogalmazhatjuk, hogy a rajzás 
kezdete a lárvák kikelésétől kezdődő-
en a kora- és közép tavaszi időszakot 
jellemző hőmérsékleti paraméterektől, 
valamint a rajzást közvetlenül megelő-
ző időszak hőmérsékletétől, illetve csa-
padékmennyiségétől függ. 

KÚTI ZSUZSANNA

A kutatás az Európai Unió és Magyaror-
szág támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társi nanszírozásával a TÁMOP 
4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú 
„Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hall-
gatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és m_ködte-
tése konvergencia program” cím_ kiemelt 
projekt keretei között valósul meg.

A REGCM 3.1 REGIONÁLIS KLÍMAMODELL
A globális éghajlati rendszer dinamikus modellezésére a globális klímamodelleket használják, amelyek 
a Föld egész légkörére és az óceánok összességére vonatkozóan a hQmérséklet, a csapadék, a légnyo-
más és egyéb éghajlati változók értékeire adnak becslést a bolygónkra illesztett virtuális rácshálózat 
pontjaiban. Felbontásuk általában nagy, így nem alkalmasak regionális folyamatok modellezésére.

A regionális klíma modellezése a globális klímamodellek adatainak peremérték-feltételként való fel-
használásával, megfelelQen kicsi (például 10 kilométeres) térbeli felbontású klímaadatok létrehozásával 
történik. A RegCM 3.1 nev_ klímamodellt F. Giorgi és munkatársai készítették a Pennsylvániai Egyetem 
NCAR modelljébQl az 1980-as évek elején. Magyarországi régiókra az ELTE Meteorológiai Tanszéke 
végezte a skálázást. Referencia-idQszakul az 1961-1990-es idQszeletet rögzítették, a becsült idQszakok 
a 2021-2050, valamint a 2071–2100 idQszeletekre vonatkoznak. A modell a SRES A1B klímaváltozási 
forgatókönyv feltételeit veszi alapul.

A rajzáskezdetek megfigyelt és a RegCM 3.1 modell alapján 

2021–2050-re becsült gyakorisága

rajzáskezdet (Julianus-nap)
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A viking társadalomban a vált-
ságdíjat, a vagyoni el len-
szolgáltatást konf lik tus ke ze-

lés céljából az erőszak megfékezésére és 
a vérbosszú kiváltására vezették be. 

Althing, a jog bölcsWje
Az északi népek korai történelmét gö-
rög és római források mellett irodalmi 
művekből ismerjük. Gyönki Viktória 

azoknak az izlandi sagáknak a kutató-
ja, amelyek többségét a XII. századtól 
jegyezték le. 

A sagák eredetileg szájhagyomány 
útján terjedő prózai elbeszélések, ame-
lyeket verses betétek szakítanak meg. 
Műfajilag megkülönböztetnek király, 
hajdankori és jelenkori sagákat, az iz-
landi nemzetségi sagák pedig a X–XI. 
századi családok nevezetes történetei-

ről, viszályairól szólnak. Sze-
replői valós személyek, az el-
beszélő nézőpontja pedig 
tárgyilagos, nem foglal állást 
jó és rossz között. 

Az izlandi nemzetségi 
sagák a 930-as évektől az 
1030-as évekig tartó idősza-
kot ölelik fel, a megtelepedés 
befejezésétől a kereszténység 
felvételéig, amely a Magyar 
Királysághoz hasonlóan 
1000-ben történt. Ugyanak-
kor fontos hangsúlyozni, 
hogy a források későbbi le-
jegyzése miatt azok pár száz 
évvel későbbi felfogást tük-
röznek a X–XI. századról.

863-ban, amikor a kalan-
dozó magyarok első csapa-
tai megjelentek a Kárpát-
medencében, a mai Norvé-
gia területén meghalt III. 
(Fekete) Halfdan, Vestfold 
apró királyságainak ura. 

Fia, I. (Széphajú) Harald, nyugat felé 
terjeszkedve elfoglalta Trondheim 
környékét, majd a lázadásokat leverve 
és más kiskirályokat legyőzve egyesí-
tette Norvégiát. Kemény uralkodói 
stílusa, szigorú adórendszere, valamint 
a rájuk kényszerített területegyesítés 
nem váltott ki osztatlan lelkesedést a 
nemzetségfők körében. Sokan elván-
doroltak családjukkal a Brit-szigetek-
re, a Shetland-szigetekre, a Hebridákra 
és Izlandra is, amelyet 874-től kezdtek 
benépesíteni. Száz év alatt ír, skót és vi-
king bevándorlók mintegy 15 000 fős 
kolóniájából jött létre az izlandi lakos-
ság, akik a korábbi rossz tapasztalatok 
miatt semmiképp nem akartak király-
ságot a szigeten. 930-ban az izlandiak 
létrehozták a világ első parlamentjét, 
az Althinget. A törvényhozó népgyű-
léseknek helyet adó Törvénysziklánál, 
a Thing-síkon sokáig a törvénymon-
dók hirdették ki és rendszeresen fel-
mondták a törvényeket. Ezek leírására 
csak 1117–1118-ban került sor. Mivel a 
gyér lakosság túl nagy területen élt, jo-
gilag négy kisebb területre osztották 
Izlandot, a legfelsőbb fórum azonban 
az Althing volt, amelyen a lakosság 15–
20 százaléka vett részt. A peres ügyek 
tárgyalása mellett itt választották meg 
a goðikat, akik a négy „tartomány” 
legfőbb döntéshozóiként és a helyi nép-
gyűlések vezetőiként működtek. A jo-

V I K I N G  V E N D E T TA  A  N E M Z E T I S É G I  S A G Á K B A N

Ahogy a magyarok nyilaitól, úgy a vikingek baltáitól és bárdjaitól 
is rettegett az elsW ezredforduló környékén Európa. A marcona 
harcosok a kor szellemének megfelelWen egymás közötti konfliktu-
saikat sem kesztyes kézzel intézték, ezért az erWszak kordában 
tartására szigorú törvényeket hoztak. A gyilkosság következmé-
nye gyakran számezetés volt – furcsa módon Izland és Grönland 
benépesítését is ilyen büntetésnek köszönhetjük. Ugyanakkor 
Gyönki Viktória, az ELTE történészdoktorandusza kutatása szerint 
jó néhányszor ettWl enyhébb ítélet született, mivel a gyilkosságot 
és az emberölést a vikingek eltérW fogalmakként értelmezték. 

VÁLSÁGKEZELÉS 
VÁLTSÁGGAL

A Hrafnkell saga egy lapja

Jelenet a Brennu-Njáls sagából
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gazdaságot tudott felépí-
teni, amely vetekedett a 
korábbival, és újra vissza-
szerezte tekintélyét. A ve-
zetőknek tehát rátermett-
ségükkel kellett bizonyíta-
niuk, hogy alkalmasak a 
közösség vagy nemzetsé-
gük képviseletére. Hason-
ló esetet ír le a Bandaman-
na saga: nyolc nemzetségfő 
egy koncepciós perben 
akarta megkaparintani a 
gazdag Oddr goði vagyo-
nát. Ófeigr, Oddr apja 
azonban szép szavakkal és 
jó sok pénzzel megveszte-
getett két vádlót, így fia 
büntetése jelképes összegű 
lett. Előkerült egy másik 
megvesztegetési mód is: 
Ófeigr feleségül kérte fia 
számára az egyik vádló, 
Gellir lányát. Egy ilyen há-
zasság Gellir számára visz-
szautasíthatatlan volt. A 
vesztegetés tehát ebben a korban is is-
merős probléma volt az igazságszolgál-
tatásban. A Bandamanna sagában 
Oddr, a gazdag birtokos megenged-
hette magának, hogy goði rangot vá-
sároljon, amellyel még több támogatót 
szerzett. 

A goði szó jelentése pap, akik azon-
ban gyakran nemzetségfők is voltak, s 
a tisztség a kereszténység felvétele után 
is megmaradt. Hrafnkell goði, akiről 
már szó esett, Freyr istent szolgálta, 
templomot építtetett neki és ő őrizte az 
istenség szent lovát. Einarr, a pásztor-
fiú, a goði tiltása ellenére meglovagolta 

gi és politikai események mellett házas-
ságok és üzletek is köttettek az Althing 
2 hétig tartó ülésezése alatt.

Társadalmi különbségek
Az első viking támadások az Althing 
megalapítása előtt több mint 100 évvel 
érték Skóciát és Írországot. 793. június 
8-án Lindisfarne kolostorát égették fel 
a norvég kalózok, 856-tól pedig több-
ször is megostromolták Párizst. 1014-
ben Villásszakállú Svend elfoglalta 
Angliát, amelyet csak 1066-ban sike-
rült visszahódítaniuk a normannok-
nak. Az eredetileg kereskedelmi célú 
hajóutak zsákmányszerző kalózkodás-
ba torkollásának egyik fontos oka va-
lószínűleg a túlnépesedés és egy társa-
dalmi paradoxon lehetett. Az északi 
népek között elterjedt volt a többnejű-
ség, így nagy létszámú családok jöttek 
létre bonyolult rokonsági viszonyok-
kal, ugyanakkor a skandináv társadal-
makban az elsőszülött volt a kizáróla-
gos örökös. A többi fiúgyermek, ha 
elégedetlen volt a helyzetével, fegyver-
rel szerezhetett rangot és vagyont. Szó-
ba jöhetett még egy befolyásos szövet-
séges, aki vitás ügyekben baráti körével 
szintén fegyveres vagy anyagi támaszt 
jelenthetett. A tekintély azonban nem 
volt elég: csak egy jómódú, gazdag 
ember számíthatott arra, hogy kellő 
befolyást tud szerezni és peres ügyek-
ben biztos lesz a győzelme. Persze ek-
kor is érhették meglepetések, ha töb-
ben összefogtak ellene. Ilyen történet 
olvasható a Hrafnkell sagában. 

Hrafnkell nagyképű viselkedése mi-
att számos vádlójával szemben elbu-
kott, ám szinte a semmiből is olyan 

a szent állatot, ezért Hrafnkell megölte 
őt. A fiú apja, Thorbjörn hiába ment el 
váltságdíjat követelni, a gőgös goði ki-
jelentette, hogy ő senkinek nem fizet, 
ráadásul Einarr családját rangon alul-
inak is tartotta a kiengeszteléshez. 
Hrafnkell végül felajánlotta az apának, 
hogy fia helyett eltartja őt idős korá-
ban, Thorbjörn azonban ezt nem fo-
gadta el, és rokonaival perbe fogta fia 
gyilkosát. Az eset Hrafnkell kitaszítá-
sával végződött, de ő gyakorlatilag tu-
domást sem vett erről, és továbbra is a 
tanyáján élt. Ez jól mutatja, mekkora 
súllyal estek latba a társadalmi különb-
ségek. A gazdag goði megtagadhatta a 
válságfizetést, a kevésbé tehetős sér-
tettnek pedig egy másik goði segítsé-
gét kellett kérnie, hogy akárcsak lát-
szólagos eredményt is sikerüljön elérnie 
a népgyűlés előtt.

A Brennu-Njáls saga (Fölperzselt ta-
nya) a legismertebb izlandi elbeszélés, 
amelyet a XIII. században írtak le elő-
ször, s egy szövevényes családi viszályt 
beszél el. Az alapkonfliktus Gunnar és 
Njáll – két jó barát – feleségei között 
keletkezett, akik eleinte csak egymás 
cselédjeit ölették meg. A férfiak pró-
bálták elsimítani az ügyet váltságfize-
téssel, majd az Althing segítségét kér-
ve, a rokonság azonban mégis gyorsan 
fogyatkozott a sorozatos vérbosszúk 
miatt.

Ódin isten ábrázolása egy izlandi kéziratos könyvben

A Thingvellir Nemzeti Park, ahol az Althing gy_lését tartották
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Mint azt Gyönki Viktória kiemelte, 
gyilkosság esetén nem feltétlenül kel-
lett bosszút állni a rokonért, de azt álta-
lában határozottan megkövetelték, 
hogy nemzetsége és árván maradt csa-
ládja megfelelő pénzbeli kárpótlást 
kapjon. Váltságot csak a férfi családta-
gok követelhettek. A vérváltság össze-
gét az szabta meg, hogy az áldozat hol 
helyezkedett el a társadalmi ranglétrán, 
az összeget pedig a családtagoknak 
kellett összeadni. 

Számezött felfedezWk
„…vádolom Hámund fia Gunnart első-
ként való, jogtalan támadással. Vádolom 
őt, hogy elsőként és jogtalanul rátámadt 
Otkell fia Thorgeirre, és testében rést ütve, 
halálos sebet ejtve rajta, megölte őt. Követe-
lem, hogy ezért ki ta szít tas sék, váljon bujdo-
sóvá, senki ne táplálja, útját senki elő ne 
mozdítsa, senki tanáccsal ne segítse, és senki 
be ne fogadja Követelem, hogy minden va-
gyona elkoboztassék, és szálljon fele rám, a 
másik fele meg azokra, akiket ebben az 
országnegyedben az elkobzott jószág megil-
let...„ – így vádolta a Brennu-Njáls 
sagában Fehér Gisúr Gunnart, akit vé-
gül valóban kitaszításra ítéltek. 

A kitaszítás a pénzbüntetés vagy vált-
ságfizetés mellett előforduló súlyosabb 
büntetés volt. A kitaszított személyt 
ugyanis bárki megölhette. Az izoláció 
szólhatott határozott időre, 3 vagy 5 
évre, de súlyos esetben lehetett élet-
fogytiglan is, akkor mindenképp, ha 
az elítélt nem akarta teljesíteni a korlá-
tozott formát. Ha valakit kétszer is há-

roméves kitaszításra ítéltek, az is 
életfogytiglant jelentett. Akit ideigle-
nesen kitaszítottak, annak bírságot 
kellett fizetnie a bíróságon, de nem 
bánthatta senki, miközben az ország 
elhagyására készült, azaz rá nem vo-
natkozott, hogy bárki büntetlenül 
megölhette. 

A legújabb kutatások szerint 970 kö-
rül, mintegy 12 évvel Vörös Erik előtt 
Snaebjörn Galti és Stybjörn már kikö-
töttek Grönlandon, de a kolonizáció az 
Izlandról gyilkosság miatt 3 évre szám-
űzött Erik Thorvaldsson nevéhez köt-
hető, aki 14 hajóval érkezett a „Zöld 
sziget” partjaihoz. Egykor apját, 
Thorvald Asvalddsont szintén gyilkos-
ság miatt száműzték Norvégiából, és 
Izland felfedezésére és benépesítésére 
sem került volna sor, ha 874-ben 
Ingólfur Arnarson nem különbözik 
össze a korábban említett Széphajú 
Harald norvég királlyal. (Követőivel a 
mai Reykjavík területén telepedett le.) 

A kitaszítottak rejtegetéséért egyéb-
ként vagyonelkobzás járt, de az ilyen 
jótékonykodás nem volt túl gyakori, 
mert az üldözők nem sokat kérdezős-
ködtek, ha társaságban akadtak rá az 
elítéltre. A visszaesők sem számíthat-
tak kíméletre. További érdekesség, 
hogy az emberölés kevésbé súlyos bűn-
cselekmény volt, mint a gyilkosság. Ha 
az emberölés elkövetője felvállalta tet-
tét, enyhébb büntetésre számíthatott, 
mint az, aki el akarta titkolni az erő-
szakot. Utóbbi esetben a rokonság jog-
gal követelhette a száműzetést.

Gyönki Viktória szerint a váltságfi-
zetés hatékony módja volt a konflik-
tuskezelésnek, de csak akkor, ha mind-
két fél betartotta a per során megállapí-
tott békefeltételeket. A következetes-

ség azonban nemcsak a nemzetségfők 
közötti megegyezésből hiányzott, ha-
nem a népgyűlés ítéleteiből is, hiszen 
számos esetben a vagyon és a tekintély 
ékesebben szólt a törvénymondóknál. 
Mindenesetre egy olyan középkori tár-
sadalomban, amely felett nem autokra-
ta uralkodó gyakorolta a legfőbb ha-
talmat, ehelyett a társadalom összetartó 
ereje a nemzetség és a család volt, a 
népgyűlések bevezetése, a törvényke-
zés és a vérbosszú kiváltásának lehető-
sége kétségtelenül előremutató kezde-
ményezések voltak. 

Bár az első ezredfordulót megelőző 
izlandi társadalomban az önbíráskodás 
megfékezésére vezették be ezeket az 
intézkedéseket, egy jóval később, 1949-
ben történt epizód érdekes adalékként 
szolgálhat a szociológusok, történészek 
és az irodalmárok számára. A sagákban 
gyakoriak a szóban elmondott bölcses-
ségek (sögumál), amelyek leginkább 
tanácsok voltak egy-egy ember jövőjé-
re nézve. Ezek nem afféle közmondá-
sok, azaz állandóan előkerülő bölcses-
ségek, melyekből oly sok akad a ma-
gyar kultúrában. Vannak visszatérő 
sögumálok, és olyanok is, amelyek a mai 
napig ismertek a skandinávok számára. 
Egy ilyen hangzott el 1949-ben, ami-
kor Izland az Egyesült Államok nyo-
mására belépett a NATO-ba. A belé-
pés utáni napon egy egyetemista lány 
pofon vágta az izlandi miniszterelnö-
köt, Stefán Jóhann Stefánssont és ezt 
mondta: „Nesze neked a hiszékenysége-
dért, te átkozott!”. Ezeket a szavakat ere-
detileg a Gísla sagában Gísli felesége, 
Audr vágta Eyjólfr fejéhez, amikor a 
férfi egy zacskó ezüstöt adott volna 
Gísli feladásáért. 

Kővágó AngélA

Viking hajó szobra Reykjavíkban

Jelenet az Egill Skallagrímsson sagából
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– Igen érdekes eredményeket kap-
tunk. Tudtuk a szakirodalomból és 
tapasztalatok alapján is, amire a Ti-
sza ciánszennyeződése egy jó példa, 
hogy egy folyónak a halállománya 
gyorsan tud regenerálódni. Ez tör-
tént a Marcallal is. Hangsúlyozni 
szeretném, hogy ez a regeneráció 
még korántsem állt meg, de azt el-
mondhatjuk, hogy ebben a három 
évben jelentős mértékű javulás állt 
be a folyó halállományában. Közvet-
lenül a katasztrófa után már októ-
berben kimentünk és elvégeztük az 
első felmérésünket. Akkor gyakorla-
tilag négy-öt halfajt sikerült csak ki-
mutatnunk a szennyezett szakaszról, 
és azokból is csak pár egyedet. Ép-
pen hogy csak mutatóban voltak ha-
lak a folyóban.
– Hány halfaj a „normális” egy 
ilyen folyó esetében?
– Vannak rá irodalmi adatok, hogy 
a Marcalban 35 fajt találtak a folyó-
ban anno, a katasztrófa előtt. Ehhez 
képest az esemény után 4-5 halfajt 
leltünk csak a szennyezett szaka-
szon, úgy, hogy a teljes folyót átvizs-
gáltuk. Ha jól emlékszem, most pe-
dig ismét 31-32 halfajnál járunk 
már, tehát gyakorlatilag a teljes ko-
rábbi fajkészlet újra megtalálható a 
Marcalban.

– Ezek ugyanazok a fajok, vagy történ-
tek változások?
– Igen, ugyanazok a fajok. Talán egy-
két olyan faj van, ami új, és korábban 
nem írták le a Marcalról. Ám ha új fajt 
igazolunk, az tulajdonképpen az év-
szakos gyakorisággal végzett intenzív 
felméréseinknek köszönhető, ezek a 
fajok feltehetően korábban is jelen vol-
tak a folyóban. A fajkészlet tehát 
ugyanaz, bár a mennyiségi viszonyok 
még jelentősen változnak. 4-5 faj do-
minál, de várható, hogy a további re-
generálódással ez egy kicsit kiegyenlí-
tődik, több faj nagyobb egyedszám-
mal alkotja majd a halállományt.
– Azt is vizsgálják, hogy honnan ko-
lonizálták ezek a fajok a Marcalt, 
vagyis hogy alulról úsztak fel, vagy 
pedig a befolyókból. Mit mutattak ki 
ezzel kapcsolatban?
– Sajnos nehéz megmondani, hogy 
honnan is kolonizálják a folyót. Az 
biztos, hogy vannak olyan halfajok, 
amelyek most már elég szép, növek-
vő állományt mutatnak a Marcal-
ban, de például a kisebb befolyókban 
nem találhatók meg – ezek biztos, 
hogy alulról jöttek, a torkolati sza-
kaszról vagy a Rábán keresztül. 
Ilyen például a jász, a márna vagy a 
feketeszájú géb. Ez utóbbi egy ide-
genhonos, inváziós fajunk. 

– Hogyan fordult a halak felé az 
érdeklődése?
– A Dunakanyarban nevelkedtem, 
ott volt a Duna a házunktól száz 
méterre. Nagyon szerettem pecázni, 
folyton a halakat nézegettem a víz-
ben, ez nagyon magával ragadott. 
Csakhogy a folyó elrejtette sokszínű 

élővilágát. Főképp 
azok a kérdések 
izgattak, hogy az 
egyes halak hol 
fordulnak elő, mi-
kor és merre vo-
nulnak, mit csi-

nálnak. Jártam a környékbeli erdő-
ket, a vízpartot, és mivel már általá-
nos iskolás koromban is biológiával 
kezdtem el foglalkozni, biológia ta-
gozatos gimnáziumi osztályba je-
lentkeztem. Utána az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem felé vezetett a 
pályám, ahol tényleg biológus let-
tem. Jelenleg az MTA Balatoni 
Limnológiai Intézetében, a Hidro-
zoológiai osztályt vezetem.
– 2010-ben történt a vörösiszap-ka-
tasztrófa, ami elég rosszul érintette a 
Marcal folyó élővilágát. Önök 2010 
óta monitorozzák a folyó helyreállá-
sát. Milyen eredményei lettek ennek 
a kutatásnak? Mi a helyzet most a 
Marcal folyónál? 

I N T E R J Ú  E R V S  T I B O R R A L
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KEZD HELYREÁLLNI 
A MARCAL

Három éve, 2010. október 4-én történt az ajkai 

vörösiszap-katasztrófa, amely tönkretette a 

Marcal folyó élWvilágát. A magyar alapkutatókat 
bemutató sorozatunk következW interjúalanya, 
ErWs Tibor és munkatársai a vízfolyás halállomá-
nyának helyreállását vizsgálják. A Magyar 
Tudományos Akadémiához tartozó Balatoni 
Limnológiai Intézet kutatója emellett a vízfolyá-
sok összeköttetéseinek gráfelméleten alapuló 

modellezésével is foglalkozik.

OTKA 104279
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megismerését, az emberi környezet- 
átalakító hatások pontosabb megér-
tését és hatékonyabb természetvédel-
mi eljárások megalapozását.
– Talán a legjelentősebb tudományos 
eredménye a gráfelmélet alkalmazása 
a vízfolyásokra. Mi ennek a lényege?
– A gráfelméleti megközelítés nagy 
figyelmet kapott az utóbbi időben a 
szárazföldi természetvédelemben, 
mivel segíti az élőhelyek közötti kap-
csolat, azaz konnektivitás hatékony 
modellezését. A 2011-ben megjelent 
angol nyelvű szakcikkünkben kimu-
tattuk, hogy a hálózatalapú megkö-
zelítést folyóvizek hatékonyabb vé-
delmére, is lehet használni. Példa-
képp említve, a Zagyva vízgyűjtőjén 
megvizsgáltuk, hogy a vízfolyások 
szegmenseinek milyen jelentősége 
van a konnektivitás megőrzésében. 
A vízfolyások gráfmodelljét használ-
va prioritási sorrendet állítottunk fel 
a szegmensek természetvédelmi je-
lentőségét illetőleg. Ennek kapcsán 
meg lehet állapítani, hogy egy gát 
vagy víztározó adott helyszínre való 
építésével mennyi természetvédelmi 
kárt okozunk, illetve egy meglévő 
gát esetleges elbontása mennyi hasz-
not hozna például a halak számára a 
vándorlási útvonalak megőrzését te-
kintve. A cikk az Egyesült Államok 
több egyetemén is tananyag a 
vízfolyásökológiai kurzusokon, de a 
módszer sikerességét jelzi, hogy pl. a 
víztározókkal elhalmozott Portugá-
liában e modell segítségével rangso-
rolták a gátak elbontását egy tájöko-
lógiával foglalkozó tanulmányban.

BAJOMI BÁLINT

zösségek kialakulását, térbeli és idő-
beli változásait. Korábbi kutatások az 
élőhelyi (környezeti) tényezők szere-
pét hangsúlyozták a természetben 
található mintázatok megismerésé-
ben. Azonban az élőhelyek térbeli 

konfigurációja a tájban vagy 
az élőlények vándorlási ké-
pessége erősen meghatároz-
hatja, hogy egy adott terüle-
ten milyen összetételű közös-
ségek alakulnak ki. Ha ez 
így van, pusztán a környeze-
ti tényezők figyelembevétele 
nem elegendő a közösségek 
összetételének megismerésé-
hez és a térbeli „kényszerek” 
tekintetbevételével  ponto-
sabb becsléseket tehetünk. 
Célunk feltárni, hogy mi-
lyen mértékben határozzák 
meg az élőhely környezeti és 
térbeli (topológiai) jellemzői 

a vízi élőlényközösségek összetételét. 
Ennek keretében összehasonlítjuk a 
vízfolyások gyakori élőlénycsoport-
jait (bentikus algák, mak rofiták, 
makrogerinctelenek, halak), hogy 
milyen mértékben függ közösségeik 
összetétele az élőhely környezeti és 
topológiai jellemvonásaitól. Az idei 
felmérésünk során körbejártuk Ma-
gyarországot és az összes nagyobb 
vízfolyást érintettük. A Marcalnál 
kezdtük, voltunk a Rábánál, a Mu-
ránál, a Drávánál, a Kőrösöknél, a 
Felső-Tiszán, a Zagyván stb. – lett 
egy kis rálátásunk, hogy milyen  a 
vízi élővilág sokféleségének eloszlása 
az országban. Kutatásaink segítik az 
élőlényközösségek szerveződésének 

Úgy tűnik, hogy a halállomány leg-
nagyobb része a befolyókból és a fo-
lyó legfelső szakaszáról regeneráló-
dott. Legnagyobb tömegben olyan 
fajok fordulnak elő most is a folyó-
ban, amelyek a befolyókban voltak 
gyakoriak. A kolonizáció üteme is 
azt mutatta, hogy ezek hódították 
meg először a folyót. Ide tartozik pél-
dául a fejes domolykó, a bodorka és a 
szivárványos ökle. Vannak olyan ha-
lak is, amelyekből kevesebb teleped-
hetett meg, csak most már az évek 
alatt a sikeres ívásnak köszönhetően 
növekvő állományt mutatnak. Ilyen 
például a csuka is.
– Hogy néz ki a gyakorlatban a ku-
tatásuk? Milyen eszközöket hasz-
nálnak? Milyen gyakran mennek 
terepre?
– A felmérés évszakos: tavasszal, 
nyáron és ősszel végzünk egy-egy 
nagy felmérést, melyek során 6 pon-
ton vizsgáljuk a folyót. Többszáz 

méteres szakaszt halászunk végig 
csónakból elektromos halászgéppel, 
ami nem károsítja a halakat. Ami ha-
lat kifogunk, azt fajra azonosítjuk, 
megszámoljuk, hogy egységnyi 
hosszt tekintve hány egyedet fog-
tunk és aztán visszaengedjük őket a 
folyóba.
– Milyen kutatásokat végeznek a je-
lenleg futó OTKA kutatási pályázat 
keretében?
– A Marcalon futó programunk is 
része ennek a pályázatnak, de van-
nak további témák is. Kutatásunk a 
közösségökológia alapvető kérdéseit 
boncolgatja édesvízi rendszerekben, 
amelyek célja megismerni, mely té-
nyezők befolyásolják az élőlénykö-

Kutatás a vörösiszaptól sújtott Marcalon

A vízfolyáshálózatok gráfként való ábrázolása segíti a szegmensek közötti kapcsolatok 

jellemzését (topológiai szerkezet), az élQlények vándorlásában kiemelt fontosságú élQhelyek 
kijelölését, ezek által pedig hatékonyabb természetvédelmi eljárások tervezését

Zagyva

víztározók
(gátak)

Tápió-Hajta

Tarna

93 csúcs,
16 kompo- 
     nens
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Októberben már benne vagyunk az Wszben. 
A nappalok hossza tovább rövidül, októ-

ber 1-én még 11 és háromnegyed órán 
át van fent a Nap, október 30-án már 
csak 10 órán át. Napunk delelési 
magassága pedig 39 fokról 28 fokra 
csökken a hónap során.

húzódik át az égen, bár a Hold ragyogása való-
szín`leg elnyomja halvány fényét. A Vegától az 
Arcturus felé találjuk elRbb a Herkules, majd az 
Északi Korona csillagképeket, tRlük délre pedig a 
Kígyótartó és a Kígyó halvány csillagai látszanak. 
A Lant és a Herkules csillagképektRl északra a 
Sárkány tekergRzik a Sarkcsillag körül. Majdnem 
délen, nem túl magasan van a Bak csillagkép, tRle 
keletre pedig a VízöntR, ennek területén található 
ezen az estén a Hold is. A délkeleti horizont felett 
alacsonyan fénylR magányos csillag a Fomalhaut, 
a Déli Hal csillagkép legfényesebb csillaga. Kelet 
felé az eget a Pegazus csillagnégyszöge és az 
Androméda csillagíve uralja. TRlük keletebbre a 
Halak, a Kos és a Háromszög csillagképeit láthat-
juk. A fejünk felett álló DenebtRl északkeletre elRbb 
a Cefeusz, aztán a duplavé alakú Kassziopeia, 
majd a Perzeusz csillagképei látszanak. Az észak-
keleti horizont felett látszó fényes csillag a Capella 
a Szekeres csillagképbRl. Fényének vibrálását a 
légkörünk hatása okozza. Ez a csillag majd a téli 
estéken fog magasan járni az égen.

A Nap 15-én este 6 óra felé nyugszik le. Két 
órával késRbb, este 8-kor már teljes lenne 

a sötétség, azonban a majdnem 4 nappal elsR 
negyed utáni Hold fénye alaposan bevilágít-
ja az égboltot. Szabad szemmel látható bolygó 
ekkor nincs az égen, mert a Szaturnusz egy órája, 
a Vénusz pedig nagyjából fél órája lenyugodott, a 
Jupiter pedig csak háromnegyed 11 felé fog felkelni. 
A Nagy Medvét és benne a Göncölszekeret már inkább 
észak, mint északnyugat felé, alacsonyan láthatjuk, rúd-
jának ívét követve azonban még megtalálhatjuk a narancsos 
szín` Arcturust kevéssel a nyugati horizont felett. Déli irányban 
magasan áll az égen a három fényes csillag által alkotott Nagy 
Nyári Háromszög. Legmagasabban a Deneb áll a Hattyúból, tRle 
nyugatra a Vega van a Lantból, délre pedig az Altair látszik a 
Sasból. A délnyugati horizont felett még láthatjuk a Nyilas csil-
lagkép csillagait. A nyári Tejút északkelet és délnyugat között 

A csillagos  

ég október 15-én  

20 órakor

Az ISON-üstökös a Hubble-_rtávcsQ képén (NASA)
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Októberben az ISON-üstökös, 
amely remélhetRleg a novembe-
ri-decemberi égbolt látványos égi 
jelensége lesz, már várhatóan gyor-
san fényesedik. Szabad szemmel 
azonban még legfeljebb a hónap 
végén, sötét és tiszta égen remény-
kedhetünk észrevételében, ami-

korra talán már fényesebb lesz 
6 magnitúdónál. Az üstökös a 
hónap nagy részében a Mars 
bolygótól nem messze látszik 
az égen. A két égitest valóban 
fizikailag is közel lesz egy-
máshoz, október 7-én az üstö-
kös mintegy 11 millió kilomé-
terre halad el a Mars mellett. 
Megfigyelésére megpróbálják 
majd felhasználni a jelenleg a 
Mars felszínén lévR és a körü-
lötte keringR `rszondákat is.
Naprendszerünk hatodik boly-

gója, az Uránusz október 3-án 
kerül szembenállásba a Nappal 

a Halak csillagképben. Ekkor éri 
el legnagyobb fényességét és lát-
szó átmérRjét is, az 5,7 magnitúdós 
égitestet azonban még sötét égen 
is legfeljebb igen halvány csillag-
ként vehetjük észre, ha ismerjük 
pozícióját. Távolsága ekkor is 
közel hárommilliárd kilométer lesz 
tRlünk. 3,7 ívmásodperces korongjá-
nak megfigyeléséhez már legalább egy kis csillagászati távcsR 
és nagyobb nagyítás kell. A Voyager-2 `rszonda 1986-ban repült 
el e bolygó mellett.

Október 9-én fog Földünk mellett kb. 600 km távolságban elre-
pülni a Juno Jupiter-szonda. Ez az `reszköz 2011. augusztus 5-e 
óta úton van már. ElRbb egy, a Mars pályáján túlra vezetR pályára 
állt, majd onnan visszatérve az idei Föld melletti elrepülése 
után veszi az irányt a Jupiter felé. Az elrepülés során a szonda 
sebessége jelentRsen (kb. 7,3 km/s-mal) meg fog növekedni, és 
már elég lesz ahhoz, hogy célja felé tartó pályára állhasson, de 
ezután még közel három évig tartó út vár rá a Jupiterig.

Félárnyékos holdfogyatkozást láthatunk 18–19-én éjszaka. 
Mivel a jelenség során a Hold nem merül bele bolygónk teljes 
árnyékába, így ez nem lesz túl látványos. A fogyatkozás közepe 
táján, hajnali 1:50 felé azonban várhatóan észrevehetjük majd a 
Hold déli harmadának furcsa elhomályosodását.

Október 21-én hajnalban várják az Orionidák meteorraj maxi-
mumát, ennek megfigyelését azonban a mindössze két nap-
pal telihold után járó Holdunk erRsen zavarni fogja, így csak 
a fényesebb rajtagokat vehetjük majd észre. Az e rajt alkotó 
porszemcsék egyébként a híres Halley-üstökösbRl származnak. 
Általában 20–25 meteor hullik óránként belRle, de egyes években 
ennél jóval több is lehet.

A Merkúrt októberben nagyjából a hónap elsR felében kereshet-
jük az alkonyati égen, de helyzete ekkor is kedvezRtlen a megfi-
gyelésre, kevesebb mint 40 perccel nyugszik a Nap után. Október 
1-én fényessége 0 magnitúdó, látszó átmérRje 5,9 ívmásodperc, 

fázisa pedig 73 százalékos. Október 15-ére 
fényessége +0,2 magnitúdóra, fázisa 48 
százalékosra csökken, miközben látszó 
átmérRje 7,5 ívmásodpercre nR. Ezt követR-
en már elvész a Nap fényében, legközelebb 
novemberi hajnalokon láthatjuk majd. A 
hónap elején a Sz`zben, majd a Mérlegben 
végzi elRretartó mozgását, amely a hónap 
végére már hátrálóvá válik. A Vénusz végre 
kezd lassan magasabbra emelkedni az alko-
nyati égen. Október elején másfél órával, 
a végén már két órával nyugszik a Nap 
után. A hónap során fényessége −4,2 mag-
nitúdóról −4,4 magnitúdóra, látszó átmérRje 
18,7 ívmásodpercrRl 24,7 ívmásodpercre 

növekszik, miközben fázisa 63 százalékról 50 százalékra csökken. 
Októberben a Vénusz elRretartó mozgása során a MérlegbRl 
a Skorpión át a Kígyótartóba jut. A Mars október folyamán 
az Oroszlán csillagképben végzi elRretartó mozgását. A hónap 
elején hajnali fél 3 felé, a végén még mindig hajnali 2 után kel. 
Fényessége végre hajszálnyit emelkedik, +1,6 magnitúdóról 
+1,5 magnitúdóra, látszó átmérRje hasonlóképpen 4,4 ívmásodperc-
rRl 4,8 ívmásodpercre növekszik. Fázisa 95 százalékról 93 szá-
zalékra csökken, valószín`leg észrevehetR lesz nagyobb nagyí-
tás mellett alakjának eltérése a körtRl. A Jupiter októberben az 
Ikrek csillagképben végzi elRretartó mozgását. Október elején 
még éjjel fél 12 felé, a végén már este 10 elRtt kel. Fényessége 
−2,2 magnitúdóról −2,4 magnitúdóra, látszó átmérRje 37,6 ívmá-
sodpercrRl 41,1 ívmásodpercre nR a hónap során. A Szaturnusz 
októberben a Mérleg csillagképben végzi elRretartó mozgását. 
A hónap elején is alig egy órával nyugszik a Nap után, ekkor 
még kereshetR alacsonyan az esti szürkületben. Október 1-én 
fényessége +0,6 magnitúdó, a bolygókorong látszó átmérRje 
15,6 ívmásodperc. Ezt követRen már hamarosan elt`nik a Nap 
fényében

Október 5-én lesz újhold, október 12-én elsR negyedbe ér 
égi kísérRnk, október 19-én lesz telihold (a Halak csillagkép-
ben), végül október 27-én utolsó negyed. A gellérthegyi Uránia 
Csillagvizsgálóban derült idR esetén októberben is hétfRn, szer-
dán és csütörtökön, valamint október 11-én pénteken is 19 óra 
és 21 óra között várjuk kedves látogatóinkat.

LAUER ZOLTÁN

Az októberben szembenállásba  
kerülQ Uránusz a HST hamisszínes képén (NASA)

Október 9-én repül el a Föld mellett  
a Juno Jupiter-szonda  

(NASA/JPL-Caltech)
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A Városligetben a XIX. század 
elején fokozatosan jelent meg a 
szórakoztató-mutatványos 

ipar. Egy körhinta telepítésére az első ál-
landó működési engedélyt 1810-ben ad-
ták ki. A Ligetben kiépülő Vurstlit önálló 
mutatványosok, vendéglők és más szó-
rakoztató létesítmények sokasága jelen-
tette. 1908-ban, a Széchenyi Fürdő he-
lyén a bajor származású Meinhardt csa-
lád nyitott sárkányvasutat. Ez volt a Bar-
langvasút őse, amelyet a fürdő építésekor 
telepítettek a mai helyére, és ez az egyik 
olyan játék, amely azóta sem sokat válto-
zott. Bevételeiből vetette meg a család a 
későbbi Angol Park alapjait, amely ak-
koriban a Vurstli spontán, vándormutat-
ványosok felé is nyitott világától eltérően 
már a korabeli nagyüzemi szórakoztató 
ipar tömegigényeket is kiszolgáló profiz-
musának jegyeit mutatta. A Barlangvas-
út épülete egy csarnok és egy lakóház ér-
dekes kombinációja. A sétányra néző 
homlokzatot a hetvenes években egy 
műszikla imitációjú organikus vakolat-
tal fedték be. A csarnok felett vasbeton 
pilléren álló ház 200 négy  zetméternél is 
nagyobb alapterületével a Meinhardt 
család direktori lakása volt, ma egy ré-

V I D Á M PA R K  É S  F I Z I K A I  A L A P I S M E R E T E K

A MULATÓHELY-

szében irodák vannak, egy másik levá-
lasztott részt az Angol Park művezetőjé-
nek leszármazottja bérli. A Barlangvasút 
műemléki értékét a nyitás óta változat-
lan műszaki megoldásai (a virágból 
Iluskát ma is az eredeti villanymotoros 
szerkezet emeli ki)  és a benne felállított 
egyedi dioráma-sorozat művészeti érté-
ke adja. Csupán a kisvonat mozdonya-
ként szolgáló Sárkány külseje változott 
kissé, mivel a nyolcvanas évekig fém-
pikkely borítása volt. Korábban a nagy 
csarnokban kanyargó gipszes vászon- és 

cementvakolatos barlangfolyosó öblei-
ben is mindenféle mesejelenet alakjait 
láthatta a közönség, a János vitéz csak 
1953 óta hallható a hangszórókból. Még 
működőképes a régi, kazettás magnó 
előtti időkből származó „Beszédtároló” 
rendszer, de napjainkban a magnó he-
lyére, a régi dobozba már egy MP3-as 
lejátszó került.

Természetesen amikor a kézművesipar 
remekeiként elkészült egyedi tervezésű 
játékok helyét kezdték átvenni a gyárak-
ban készült gépek, a kikiáltók és hivatá-

„Moszt kezdQdik a zegész vacak! Ilyet még nem 
láttak! Vakok és meszítlábaszok ingyen beme-

hetnek, katonák és dézatündéjek félájon” – kán-

tálta a Vidámpark egyik kikiáltója a hábo-

rú után a bejáratnál. A  cigánykerekezW 
csepe-rágókkal teli Vurstlitól a most bezá-

rásra ítélt, számítógépek vezérelte játé-

kokkal üzemelW parkig 175 év telt el. Míg a 
múlt század elején még bábjátékosok, 

kardnyelWk és a Törpe Világkongresszus 
résztvevWi tartoztak a legfWbb látványos-

ságok közé, napjaink legnépszerebb játé-

kai a fizikai alapjelenségeket hozták test-
közelbe. Igaz, szakszere bemutatásukra 
kidolgozott pedagógiai program sosem 

készült.
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amplitúdójának ismeretében érdekes fi-
zikapéldát lehetne gyártani, a ló sebessé-
gének kiszámítására. A körhinta sebessé-
gét vagy a lovas elfordulásának szögét is 
a kérdésbe kombinálva, a feladvány már 
akár az OKTV-n is megállná a helyét.

A  Körhinta épületében találtuk meg 
ideiglenesen a régi céllövölde alakjait is. 
Ezek kazánlemezből készültek az 1910-es 
években, és úgy kell elképzelni őket, 
mint a gyerekeknek készült kihajthatós 
mesekönyvek szereplőit. A figurák karja 
és lába kiemelkedik a síkból azáltal, hogy 
a színesre festett lemezeket egymás mögé 
helyezték. Mindegyikük egy kitüntetett 
pontján fehérre festett féltenyérnyi tap-
pancs szolgált célkörként. Ezt eltalálva, a 
figura lemezrétegeit hátul összekapcsoló 
mechanika (kallantyúk, láncok és fogas-
kerekek sora) megmozdította a jelenet 
alakjait. A kovácsok ütni kezdték a vasat, 
a szélmalom lapátjai forogtak, a gólya és 
a galambok szárnya is megmozdult, ez 
jelezte a találatot. Manapság légpuskával 
lehet hurkapálcára erősített plüssfigurát 
lőni. A találat akkor számít, ha a becsapó-
dó golyó eltöri a hurkapálcát. De a 2006-
os felújításkor, egy lézercéllövöldét is be-
szerzett a park, amelyben a klasszikus vi-
deojátékok alakjait kell a monitoron lé-
zerfénnyel eltalálni. A parkba látogató fi-
zikatanárok ezen a helyszínen látványo-
san demonstrálhatták a katódsugárcső, 
az indukált emisszió és a koherens fény-
sugár jelenségvilágát.

A kézi fékezése vasút
„A Vidámpark mindig is élen járt a techni-
kai újdonságok bemutatásában”  – emelte 
ki Árendás Éva, az intézmény szóvivője. 
A Városligetben már 1862-ben műkö-
dött egy óriáskerék, míg a mozi megje-
lenése előtt a térhatást olyan diorámák, 
panorámaképek bemutatásával érték 

el, mint a Feszty-körkép, amelynek 
épülete a mostani céllövölde bódéja he-
lyén állt. A „kinematográf” azonban 
gyorsan kiszorította a hatalmas festmé-
nyeket. „A mozisoknak sokkal jobb sze-
zonja volt, mint az elmúlt szezonban!” –
mondták róluk irigykedve mutatvá-
nyos társaik 1915-ben.  

Néhány évvel később pedig így írt a 
Pesti Futár: „Amikor az Angol Park meg-
nyílt, ezrek tolongtak, s a legnagyobb attrak-
cióhoz, a Hullámvasúthoz csak a testi épség 
megrongálásával lehetett közeledni” Az új 
játék Amerikai Magasvasút néven 
épült, feltehetőleg 1910 körül. Fénykép 
és hirdetésszöveg már 1912-ből van ró-
la, de a Vidámpark tulajdonában lévő 
tervei, amelyek felújítási vagy átépítési 
tervek is lehettek, 1922-es datálásúak. 
Az egy kilométer hosszú pályát Dragon 
Ervin tervezte. A 15×15 cm kereszt-
metszetű, túlnyomó többségében vö-
rösfenyő oszlopokat horizontális geren-
dasávok, ívfelületi és arra merőleges, 
néhol andráskereszt-merevítések és óri-
ási ferde dúcrendszer erősíti össze. Leg-
magasabb pontja 16,5 m, a vasúti pálya 
szélessége 2 m, a kisvonat nyomtávolsá-
ga 0,72 m. A magasvasút hét szerel-
vénnyel üzemel, mindegyik három fa-
szerkezetű, acélzsámolyra hegesztett 
kocsiból áll, amelyek szerelvényenként 
huszonnyolc utast szállíthatnak. Évente 
mintegy 70 köbméter faanyagot cserél-
nek ki rajta az ácsok, amelyet még a fő-
városba szállítás előtt xyladekorral és 
lángmentesítővel kezelnek. Batky End-
re elmondta, hogy 2000 és 2007 között 
teljesen kicserélték az egész szerkezetet. 
Minden télen, a park bezárása idején, 
szakaszosan dolgoztak rajta, így a láto-
gatók csak az oszlopok színének válto-
zásából vehették észre a rekonstrukciót. 
A kocsikat egy acélsodrony és egy csör-

sos tolongók helyét is elfoglalták a mér-
nökök és gépkezelők. A főváros 1910-
ben adott engedélyt a családnak igényes 
„mulatóhely-kombinát” létesítésére, a 
részben a Milleniumra készült és utána 
lebontott Ősbudavár helyén. A régi, fa-
szerkezetű játékok mostanra jórészt 
megsemmisültek, ami megmaradt, a ré-
gi Vurstliban álló céllövölde hátsó fala (az 
ezt alkotó alakok szolgáltak céltáblaként)  
és a dodgem tetőszerkezete. Mivel ezek 
a Körhintával, a Barlangvasúttal, a Hul-
lámvasúttal és a Mesecsónakkal együtt 
műemléki védettséget élveznek, a szep-
tember végi bezárás után is a helyükön 
maradnak.

Körhintától a lézeres vadászatig
Az azóta elbontott Feszty-körkép pavi-
lonja közelében, a Vurstli közepén húzó-
dó macskaköves út és a mai Állatkerti 
Körút sarkára építették fel 1906-ban a 
Körhintát, amelynek azóta csak a felújí-
tás alatt volt üzemszünete.

Az épület és a benne elhelyezkedő 
ringlispíl is egyedülálló technikai emlé-
ket jelent. A földszintes, nagy belmagas-
ságú teret felülvilágítós kupola fedi, 
amely sugárirányban az épület sarok-
pontjaira, középen pedig egy acélgyű-
rűre nehezedik. Utóbbin magasodik a 
kupolás fölülvilágítós lámpásház, a 
lanterna. Ez rekonstruált formájában az 
1995. évi felújítási munkák során került 
a helyére. A belső tér meseszerű hangu-
latát a rinlispíl falovacskáival és angyala-
ival összhangban dekorált mennyezet 
barokkos sacco-festése adja.

A kezelőfülkét takaró „szentélyrekesz-
tő” fal – kívülről nézve – faragott orgo-
naszerkezet-imitáció. Bent egy, a Ka-
nyargó kocsijaiban is látható vaskor-
mánnyal lehet szabályozni a kezelőszoba 
fapallója alatt elhelyezkedő elekro-
motort, amely a hintaszerkezetet hajtja. 
Egy magas biciklinyeregre emlékezte-
tő alkalmatosság a fék, amellyel az 
ódon csengő megszólaltatása után a 
kezelő megállítja a Körhinta forgá-
sát. A szűk „pincehelyiségbe” egy kes-
keny vaslétrán lehet lemászni, ezért 
azt még Batky Endre, a Vidámpark mű-
szaki vezetője sem tudta megmondani, 
hogyan vihették le azokat az élő lovakat, 
amelyekkel állítólag a századelőn hajtot-
ták a korong alakú emelvényt. A „lo-
vak” napjainkban a lépcsőzetes pódium 
szélén,  két sorban foglalnak helyet. Áll-
ványzatukat elöl-hátul egy-egy erős ru-
gópár tartja. A rugóállandó és a lovaglás 
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gével, kinézete alapján ki-
érdemelhetné a világ leg-
gyorsabb hernyója meg-
tisztelő címet. Ez is fém-
pályán fut, mint legtöbb 
modern nagy testvére. A 
Hullámvasúthoz hasonló 
faszerkezete Európában 
egyedülálló. Hozzá hason-
ló még kilenc működik a 
különböző szórakoztató 
parkokban.

Hagyomány és high-tech
A Vidámpark fizikai jelenségeinek leg-
népszerűbb eleme minden bizonnyal az 
Elvarázsolt Kastély szoknyafelfújó szer-
kezete, amely ugyanúgy sűrített levegő-
vel működik, mint a Torony. Természe-
tesen egy szoknya fellibbentéséhez ará-
nyosan kisebb erőre van szükség, mint a 
Torony súlyos fémgondolájának feltor-
názásához a 37 méteres magasságba. 
Utóbbin a sikoltozó utasok a légoszlop 
megszűnésekor, zuhanás közben a tö-
megvonzás és a gravitációs gyorsulás 
összefüggéseiből kaphatnak gyomorfor-
gató ízelítőt. A hölgyek pedig az idők so-
rán egyszerűen divatot váltottak, és mi-
vel többnyire nadrágban keresik fel az 
Elvarázsolt Kastélyt, így a szoknyafújó 
folyosó helyett a kijáratnál található for-
gó hordóban sokkal több lehetőség adó-
dik „a gáláns segítségnyújtásra”. A forgó 
mozgás, a lendület és perdület, a meg-
maradási tételek, valamint a gyomor 
helyben maradásának gyakorlására az 
olyan XXI. században készült játékok 
nyújtanak lehetőséget, mint a T-rex, a 
Spinning Coaster-hullámvasút vagy a 

Flying Circus. Mivel e két 
utóbbi bérelt berendezés, a park 
bezárásával visszakerülnek Né-
metországba. Hagyományos, 
láncos körhinta helyett a kör-
mozgás fizikáját például a 
Break Dance kocsijaiban lehe-
tett volna elmagyarázni, ahol 
1,5 G a centripetális gyorsu-
lás nagysága. Az Ikaruszban 
a gondolák 30 m magasban 
30 km/h kerületi sebességgel 
pörögnek, így aki ezt túl sok-
nak találja, inkább az Óriáske-
rékre üljön fel amely kb. 10 perc 
alatt tesz meg egy teljes kört, 
így sokkal több idő jut a perió-
dusidő és a szögelfordulás szá-
molgatása mellett a Városligeti 
panoráma élvezetére is. Mint 

lő segítségével vonják fel a pálya kilenc 
hullámdombjának tetejére, majd a leg-
magasabb ponton a kocsin utazó féke-
zőember kioldja a rögzítést, így a szerel-
vény a saját súlya miatt, vagyis a gravi-
tációs erő következtében csúszik le a lej-
tőn. A fékező személyzet tapasztalatból 
tudja, mekkora sebességgel lehet a hul-
lám után kanyarodni, tehát nincs írás-
ban lefektetett szabály arra, mekkora 
súrlódási erővel fékezze le a kocsit, ezt 
mindig az utasok mennyisége és össz-
súlya alapján, menet közben döntik el. 
A csörlő, a pálya alatt elhelyezkedő gép-
házban található, ahol egy villanymo-
torral meghajtott kerék mozgatja. 

A legelső hullámvasutat 1885 január 
20-án szabadalmaztatta LaMarcus Ad-
na Thompson, de John Miller csak 
1919-re fejlesztette ki azt a speciális ke-
reket, amely három irányból tartotta 
biztosan a kocsikat. Az első acélcsöves 
sínpályával rendelkező hullámvasutat 
1959-ben adták át Disneylandben. A 
faszerkezetű sínekkel ellentétben, az 
acélcsőben futó kerekek bármilyen 
irányban mehetnek, így vált lehetővé a 
hurok és a dugóhúzó beépítése a pálya 
ívébe, vagyis a kocsik átfordulása. 

A modern hullámvasutakat természe-
tesen már nem a fékezőember lassítja, 
hanem a számítógép, amely progra-
mozható logikai áramkörök segítségé-
vel elemzi a veszélyhelyzeteket, és szük-
ség esetén döntést hoz, hogy melyik 
biztonsági rendszert kell bekapcsolni.  
A világ 3099 hullámvasútjából a Buda-
pesti Vidámparkban 2013-ban négy 
üzemelt, a legkisebb gyerekek számára 
készült Kukomotiv, 20 km/h sebessé-

azt Árendás Éva kiemelte, az Óriáskerék 
a szovjet ipar terméke, s 1975-ben került 
a Parkba. Akkor a fák még csak a feléig 
értek, később azonban mintegy tíz éven 
át szerették volna lecserélni egy na-
gyobbra. Aztán mégis maradhatott, mi-
vel a közönség szerette és a Park jelképé-
vé vált. 

A Mesecsónak sokkal régebbi látvá-
nyosság, valószínűleg a Hullámvasúttal 
egy időben nyithatták meg, mivel köz-
vetlenül az állványzat köré épült. An-
nak ellenére, hogy a párás környezet-
ben a mesejelenetek szereplőinek me-
chanikája rozsdásodik, mállik, modern 
szigeteléssel először 2003-ban próbál-
koztak. Napjainkban ezüst fényvédő-
vel két évente kezelik a szerkezeteket A 
szabadtéri szakaszon elhelyezett, szin-
tén eredeti, fa malomkereket ugyan-
csak az eredeti villanymotor hajtja. 
Mellette a század elején még kínai falut, 
később a hatvanas évektől egy alvó óri-
ást láthattak a sorban álló látogatók.

Az UV-Magic Panoptikum is 2006 
óta várja a közönséget. A 14 darab, UV-
reagens festékkel készült festmény a 
fluorescencia és a foszforeszkálás közötti 
különbség elmagyarázására kínál lehe-
tőséget, míg a lézer dodgem kocsijait ve-
zetve az ütközések, a lendület és az 
energiamegmaradás elmélete mellett a 
fény mint elektromágneses hullám és a 
színek fizikája lehetett volna a tananyag. 

Lehetett volna, mert mint azt Árendás 
Éva elmondta, nem tudnak róla, hogy 
az elmúlt években valaki pedagógiai 
programot dolgozott volna ki, vagy fi-
zikaórák során felhasználható brosúrát 
nyomtatott volna a Vidámpark játékai-
ról. Pedig a felsorolt témakörökben szá-
mos fizikapéldát írtak, összefoglaló írás 
azonban ezekről nem készült.

K. A.

A Vidámpark állatkerti hasznosításáról  
októberben írunk – A szerk. 

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A legfontosabb, hogy gondoljon 
végig mindent, mielőtt elindul 
az orvoshoz. Miért előnyös ez?

Ilyenkor van ideje nyugodt körülmé-
nyek között átgondolni a mondanivaló-
ját. Az orvosi rendelő légköre még a ru-
tinos betegekben is némi szorongást vált 
ki: „szerepelni kell”. Fél attól, hogy sok 
függ az orvos értékítéletétől, „meg 
kell felelni” az orvos (elképzelt) elvá-
rásainak, esetleg ott fog szembesülni 
a valósággal, netalán a további sorsá-
val. Otthon, gondolkodás közben 
ezek még nem zavarják annyira.

Ha nem bízik az emlékezetében, ké-
szítsen jegyzeteket a mondanivalójáról. 
Egy listával a kezében magabiztosabb 
lehet, hiszen előre tudja, miről is akar 
majd beszélni. Még így is fog kapni vá-
ratlan vagy furcsa kérdést az orvostól, 
amire nem tudott felkészülni.

Nagyon sokan hajlamosak arra, hogy 
a tüneteket ne vegyék tudomásul, alul-
értékeljék, halogassák az ezekről való 
gondolkodást. Ha mégis foglalkoznak 
velük, akkor megpróbálják jelentékte-
lennek feltüntetni a panaszaikat ma-
guk és családtagjaik előtt. A dohány-
zás mértékére, az alkoholfogyasztásra, 
de a rossz családi viszonyokra is vonat-
kozik ez a „szépítő” szándék. Be kell 
számolni káros szenvedélyeikről, nem 
bagatellizálva azokat.

Vállalja a korábbi mulasztásainak, ha-
logatásának, önbecsapásának, esetleges 
önsorsrontásának a felelősségét  azzal, 
hogy nyíltan beszél róluk az orvosnál. 

Ne tévessze szem elől, hogy az őszin-
tétlenséggel nem az orvost csapja be, ha-
nem önmagát károsítja azzal, hogy a hi-
ányos adatokból többnyire hiányos képe 
alakulhat ki az orvosnak a betegségről.

Gondolja végig: milyen rendellenessé-
get vett észre, ami miatt az orvost fel-
kereste? Miért nem érzi egészségesnek 
magát? Ezekre a kérdésekre nem is 
olyan könnyű válaszolni. Könnyű be-
számolni olyanról, hogy körülírt fájdal-
ma van, vagy tapint valamit a testén, 
köhög vagy fullad, de ez a ritkább eset. 
Gyakoribb a „nem érzem jól magam”, 
„rosszul vagyok”, „rosszulléteim van-
nak” válasz. Ha az orvossal való talál-
kozás előtt megpróbálja ezeknek az ér-
zéseknek az összetevőit tisztázni magá-
ban, gyakran világosabb, elmondha-
tóbb lesz a megváltozott állapot oka.

Panaszokat mondjon, és ne diagnózist. A 
betegeknek gyakran az az összes mon-
danivalójuk, hogy „allergiám van” vagy 
„tüdőgyulladásom van”, esetleg „meg-
gyengült az immunrendszerem”. A baj 
megállapítása az orvos feladata, de ehhez 
sok információra van még szüksége. 

Próbálja súlyossági sorrendben előadni a 
panaszait, kezdje azzal, ami legjobban 
zavarja. (N em biztos, hogy az orvos is 
ezt fogja a legfontosabb panasznak tar-
tani, de majd később ezt tisztázhatják.)

Nagyon fontos lehet a panaszok idő-
rendje: melyik volt az első, és hogy követ-
keztek egymás után. Hónapok (esetleg 
évek) után erre nem is olyan könnyű 
visszaemlékezni.

Fontos lehet, hogy ezek a panaszok 
összefüggenek-e például helyszínek-
kel (munkahely, hétvégi ház, szabad-
ban vagy lakásban), évszakkal (ta-
vasztól őszig, a pollenidőszakban, 
vagy éppen ősszel-télen, a meghűlé-
ses időszakban), tevékenységgel 
(munkavégzéskor, táplálkozáskor).

Légúti panaszoknál fontos, hogy 
azok nyugalomban, vagy mozgáskor 
lépnek-e fel. Összefüggenek-e lég-
zéssel, köhögéssel, sóhajtással. A ful-
ladás csak fizikai erőkifejtéskor je-
lentkezik, vagy nyugalomban (is)? 

Az orvos (a hirtelen kezdődő beteg-
ségektől eltekintve) nemcsak az utób-
bi napokban, esetleg 1-2 hétben elő-
forduló panaszokra kíváncsi, hanem 
elsősorban arra, hogy ezek a pana-
szok korábban is voltak-e már? 

Ha korábban is voltak, akkor kb. mi-
kor kezdődtek? A helyes kórmegállapí-
táshoz nagyon lényeges a panaszok 
fennállásának időtartama. Akkor is, ha 
kezdetben a panaszok enyhébbek vol-
tak vagy ritkábban jelentkeztek. Érté-
kes információ az orvos számára, ha azt 
is elmondja, hogy változott-e a pana-
szok gyakorisága. Az utóbbi időben rit-
kábban jelentkeznek, vagy éppen for-
dítva: egyre gyakrabban kínozzák. Vi-
gye magával a korábbi leleteit, záróje-
lentéseit. Rendezze azokat időrendi 
sorrendbe, illetve csoportosítsa az azo-
nos helyről-rendelésről származókat (pl. 
belgyógyászati, sebészeti, urológiai stb.)

BERTA GYULA

ORVOSHOZ MEGYEK – 
ORVOSTÓL JÖVÖK

Az orvossal való találkozás sok ember szá-

mára jelent kellemetlen tortúrát. Pedig a 

beteg-orvos kapcsolat eredményességét 

és sikerét a beteg is elWsegítheti azzal, 
hogy felkészül az orvosi vizitre. Hogyan 
és mit érdemes végiggondolni? Mit, ho-
gyan csináljunk, mondjunk a minket vizs-
gáló orvosnak? Az alábbiakban egy orvos 

tanácsait olvashatják.



1236   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/39

A nyelvtudás – mint a boldo-
gulás, a munkaerő-piaci 
előnyszerzés eszköze mellett 

– a kultúrák közvetítőjeként, a tole-
rancia erősítőjeként vagy mint in-
tegrációs eszköz is lényeges szerepet 
tölthet be. A nemzetközi mobilitás, a 
közlekedés felgyorsulása megerősí-
tette a nyelvtudás kiemelt szerepét. 

I N F O R M Á C I Ó T E C H N O L Ó G I A  É S  N Y E LVO K TAT Á S

INNOVÁCIÓ  
A NYELVTUDÁSÉRT 

Az Európai Unió tagországai közül hazánkban a legna-

gyobb azok aránya, akik az anyanyelvükön kívül más 

nyelvet nem beszélnek. Az idegen nyelv ismerete terén 

tehát Magyar ország 2013-ban az utolsók között sze-

rénykedik Európában. Ezen a – nemzetközi kapcsolat-

tartást, nemzeti versenyképességet és az egyéni karri-

erlehetWségeket is negatívan befolyásoló – helyzeten 
javíthat egy új, teljes mértékben magyar kutatásfej-
lesztésen alapuló program és az annak nyomán megva-

lósuló innováció. Az induló projektet 2013. augusztus 

27-én ismerhették meg az érdeklWdWk Balatonfüreden, 
a Rendszer tudo má nyi Innovációs Központban.

A nyelvismeret lényeges komponen-
se a munkaerő-piaci boldogulásnak, 
a releváns képzettség önmagában 
gyakran elégtelen már az elhelyez-
kedéshez. A nyelvi készség erősítése, 
új nyelvek tanulása élethosszig tartó 
folyamat, hiszen használni, művelni 
kell a nyelvet a tudás megőrzése 
vagy bővítése érdekében. A felnőtt-

képzésben nem véletlenül keresett 
dolog tehát az idegen nyelvek okta-
tása. 

A soknemzetiségű és soknyelvű Euró-
pa esetében a nyelvek és azok tanulása 
kiemelt helyzetbe jutott minden multi-
nacionális közösségi programban. A 
kultúraközvetítő és kapcsolatépítő sze-
rep jelentős teret kapott az Európa Ta-

NYELVOKTATÁSI  
KERETRENDSZER
Az „Információtechnológiai kutatásokon ala-
puló innovatív nyelvoktatási keretrendszer fej-
lesztése” cím_ pályázattal a Tudományos Is-
meretterjesztQ Társulat tulajdonában álló 
TITURÁNIA Kft. egy konzorcium vezetQjeként 
nyert fejlesztési támogatást (GOP-1.1.1-11-
2012-0483 azonosító számmal). A projekt cél-
ja egy olyan információtechnológiai kutatáso-
kon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrend-
szer kifejlesztése, amely módszertani és tech-
nológiai újítások segítségével jelentQsen 
növeli az idegen nyelvek tanulásának és okta-
tásának hatékonyságát. Egyúttal a komplex 
mérési-értékelési és nyilvántartási rendszer 
révén megszerzett adatok és a tanulói vissza-
jelzések alapján alkalmas a program a folya-
matos megújulásra és továbbfejlesztésre.

Európa nyelvi térképe

A Rendszertudományi Innovációs Központ homlokzata
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Fülig ér a szája

A Gardiner-békának süketnek kellene 
lennie, de nem az. Válaszol más békák 
kuruttyolására, holott nincs dobhártyája. 

Ha egy embernek hiányzik a dobhár-
tyája és azok a hallócsontok, amik a 
dobhártyától a belső fülhöz vezetnék a 
rezgést, akkor a szervezetét elérő hang-
hullámok energiája szinte teljesen elvész, 
így tökéletesen süket lesz. A parányi, 
11 milliméteres Gardiner-békának sin-
csenek meg az említett szervei, mégis 
meghallja, ha körülötte hangoskodnak 

fajtársai. Ez arra utal, hogy valamelyik 
más szerve vette át a középfül szerepét. 
Vajon melyik?

Francia kutatók nagyfelbontású rönt-
genkészülékkel vizsgálták meg a mind-
össze körömnyi béka testét. Többféle 
szimulációval kimutatták, hogy a békák 
belső fülét övező csontok és az apró tüdő 
is alkalmatlan arra, hogy a dobhártya 
helyett továbbítsák a levegő rezgéseit. A 
szájüreg viszont, amit csak vékony szö-
vetek választanak el a belső fültől, 5,7 
Hz-nél rezonálni kezd, vagyis felerősíti 
az ekkora frekvenciájú hangokat. A bé-
ka saját hangja pedig épp ilyen! A 
Gardiner-béka szája tehát tökéletesen al-
kalmazkodott ahhoz, hogy hallhatóvá 
tegye a fajtársak hangját. De csak azt: a 
hangvisszajátszásos felvételek tanúsága 
szerint ugyanis e kétéltűek kizárólag a 
magukfajta hangjára reagálnak, más fa-
jokéra nem. Lehet, hogy ez az egyetlen 
hang, amit a Gardiner-békák érzékel-
nek a világból!

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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SZEMÉLYRE SZABOTTAN
A kutatás célja egy olyan intelligens rend-
szer fejlesztése, amelynek révén minden 
egyes nyelvtanuló ismeretszintje napra ké-
szen és személyre szabottan nyomon kö-
vethetQ – mondta el a több tudományág 
eredményeit ötvözQ, interdiszciplináris pro-
jektrQl Balogh Ádám, a Smart Service Kft. 
kutatásvezetQ szakembere. – A kutatás 
alapkérdése a modellalkotás javítása, szer-
vizelése. A közvetlen kiterjesztett garanciá-
lis szolgáltatásoktól kezdve az erQforrás-ki-
helyezés (outsourcing) jelleg_ szolgáltatá-
sokig minden megtalálható a cég proiljá-
ban. Egy olyan új tanulástámogató és 
-nyilvántartó rendszer jön létre, amely 
nemzetközi szinten is érdeklQdésre tarthat 
számot, hazánkban pedig olyan minQségi 
változást idéz elQ a nyelvoktatásban, 
amelyre nem volt példa az elmúlt évtize-
dekben. A nyelvvizsgára való felkészülés 
könnyebbé válik, a nyelvtudás minQsége 
emelkedik, melynek következtében meg-
bízható, biztos nyelvtudású munkaerQ je-
lenhet meg néhány éven belül hazánkban.

nács vagy az Európai Unió prog-
ramjai, célkitűzései között is. Jóllehet 
Nyugat-Európa hamarább találko-
zott a nemzetközi mobilitás, beván-
dorlás, a többnyelvű és kultúrájú kö-
zeg problémájával, az Európai Uniós 
integráció a közép-európai térség-
ben, így Magyarországon is kiemelt 
feladattá tette a használható idegen-
nyelv-ismeret megszerzését.

Ebben a tekintetben Magyarország 
nem áll túl jól, hiszen a legtöbb nem-
zetközi és hazai felmérés felhívja a 
figyelmet idegennyelv-tudásunk fo-
gyatékosságaira. Az Eurobarometer 
legutóbbi felmérései, amelyek az Eu-
rópai Unió országaiban vizsgálták az 
anyanyelven kívüli nyelvismeretet, 

jól mutatják, hogy viszonylag válto-
zatlan volt azoknak az országoknak 
a listája, ahol a legkevesebben beszél-
tek (a megkérdezettek saját bevallása 
alapján) az anyanyelvükön kívül egy 
másik nyelvet is.

Miközben 2006-ban a megkérdezet-
tek átlagosan 44%-a nyilatkozott úgy 
az EU 27 tagállamából, hogy csak az 
anyanyelvén képes kommunikálni, 
2012-ben átlagosan 46% válaszolta 
ugyanezt. Azon országok száma, ahol a 
legkevesebben beszéltek másik nyelvet 

is az anyanyelvükön kívül, nem válto-
zott a két felmérés során – Magyaror-
szág, Olaszország, az Egyesült Király-
ság, Portugália és Írország tartozott ide.

NAGY ZOLTÁN
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T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

GYAKORLÓFELADATOK
A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez sorrendben a negyvenharmadik verseny, mely Magyarország legrégebbi 
iskolai matematikaversenye. Lapunk azzal segíti a nagysikere versenyre való felkészülést, hogy 

közöljük az elWzW döntW feladatait. KövetkezW lapszámunkban ezek megoldását is olvashatják.

Harmadik osztályos feladatok
1. Az ábra körei mögé elrejtettünk nyolc számot az 1; 2; 

3; 4; 5; 6; 7; 8 és 9 számok közül. Ezután egyeneseket 
húztunk a körökön át, és mindegyik egyeneshez oda-
írtuk azoknak a számoknak az összegét, amelyeken 
ez az egyenes átmegy. 

a. Melyik az a szám, amelyiket egyik körbe sem írtuk?
b.  Írd be a számokat a körökbe az adott összegeknek 

megfelelően!

2. Az ábrán látható szabályos dobókocka szemközti lap-
jain levő pöttyök számának összege 7.

  a. A kockát letesszük az asztalra a 6-os 
lapjára. A kockát egy, az asztalon levő 
élén görgetjük, így a 6-os helyett egy, a 
6-ossal szomszédos lapon fog állni. Hány 
pötty lehet a kocka felső lapján egy gör-

dítés után?
b. A kockát rátettük az alábbi ábrára úgy, hogy az 5-ös 

lapja van felül, majd az 
ábrán látható útvonalon 
hétszer gördítjük. A gör-
getés során összeadjuk a 
kocka felső lapján látható 
pöttyök számát. 
c. Mi lesz a görgetés so-
rán felül látható nyolc 
szám összegének lehetsé-
ges legnagyobb értéke, 

és mi lesz a lehetséges legkisebb értéke?
3. Az agárverseny döntőjében öt kutya állt rajthoz: Bod-

ri, Cézár, Kormos, Foltos és Tappancs. Kormos nem 
nyert, de gyorsabb volt Tappancsnál és Bodrinál. 
Bodri nem lett utolsó. Tappancs közvetlenül Foltos 
előtt ért célba. Milyen sorrendben érkeztek be a ku-
tyák a célba, ha nem volt holtverseny? Válaszodat in-
dokold! 

4. Ha hétszer annyi petákom lenne, mint amennyi most 
van, akkor a vagyonom annyival lenne több 100 pe-

10

táknál, mint amennyi most hiányzik ahhoz, hogy 
100 petákom legyen. Hány petákom van most? Vála-
szodat indokold!

Negyedik osztályos feladatok
  1.a. Írd be az 1; 2; 3; 4; 5 és 6 

számokat a körökbe úgy, 
hogy a háromszög minden 
oldalán 10 legyen a körökbe 
írt három szám összege!
b. Ugyanezeket a számokat 
Kati beírta a körökbe az ösz-
szes lehetséges módon úgy, 
hogy a háromszög minden 

oldalán ugyanannyi lett a számok összege. Minden 
háromszög közepébe beírta a háromszög egy oldalán 
levő három szám összegét. Hányféle 10-től különbö-
ző számot írt be Kati a háromszögek közepébe? 

  2. Hányféle számot kapha-
tunk, ha négy szabályos do-
bókockát az ábrán látható 
módon összeragasztunk, és 
összeszámoljuk a kapott test 
felületén levő pöttyöket? 
(A szabályos dobókocka lap-
jai 1-től 6-ig pöttyözöttek, 

és a szemközti lapokon levő pöttyök számának össze-
ge 7.)

3. Jancsinak a két zsebében összesen 2000 forint volt. A 
jobb zsebében levő pénz negyedét átteszi a bal zsebébe, 
majd a bal zsebéből áttesz 100 Ft-ot a jobb zsebébe. 
Így mindkét zsebében ugyanannyi pénz lesz. Hány 
forint volt eredetileg külön-külön a két zsebében?

4. Anna, Bori, Csabi és Dani leülnek sorban egymás 
mellé a moziban. Hányféle sorrendben ülhetnek, ha 
Csabi nem jobbszomszédja Borinak, és Dani Annától 
balra ül? Sorold fel a lehetőségeket balról jobbra ha-
ladva! (A gyerekeket a nevük kezdőbetűjével jelöld!)

Ötödik osztályos feladatok
1. Egy 82 cm hosszú és 40 cm széles téglalap alakú ke-

ménylap négy sarkából levágtunk egy-egy egybevá-
gó négyzetet, a megmaradt papírból egy felül nyitott 
téglatest alakú dobozt készítettünk. Milyen magas 
volt a doboz, ha az elkészítéséhez felhasznált papír 
3136 cm2 volt?
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A verseny célja: A matematikai tudományos ismeretek terjesz-
tése, a matematika népszerűsítése, matematika tehetséggon-
dozás. A matematika ismeretének és alkalmazásának hang-
súlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az egyén sze-
mélyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat a matemati-
ka tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi 
pályaválasztásra. A tanulók problémamegoldó képességének, 
kreativitásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök 
segítségével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsíté-
se.

A verseny rendszere:  a verseny háromfordulós: helyi, megyei 
és országos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák házi verseny keretében szervez-
hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapasztalata-
ira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve javaslunk le-
bonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok állítják össze. 
Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele a megyei/terü-
leti döntőn való részvételnek. Időpontja: 2014. február hónap.

2. Megyei/területi döntő, melyeket a verseny helyi szerve-
zői helyben valósítanak meg. Az Egyesület versenyszervezési 
szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig jelezze a titkarsag@
titnet.hu mail címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szer-
vezőkkel /TIT Egyesület, Alapítvány/ írásos megállapodást 
kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. /szombat/ dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 
1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a 
résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának és az 
elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A helyi ja-
vítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbítani a ver-
senyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám felett 
újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a versenyközpont szervez Buda-
pesten, ahová évfolyamonként a legtöbb pontot elért, leg-
jobb teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a részvétel ingyenes, kísérők szá-
mára önköltséges.

Időpontja: 2014. május 30-31. (péntek délután és szombat 
délelőtt) két feladat fordulóval, melynek eredményét össze-
sítve alakul ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjaz-
zuk. A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kap-
nak.

Általános tudnivalók: a verseny mindhárom fordulójában 
elektronikus segédeszközök és külső segítség igénybevétele 
nem lehetséges. 

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat folyóirataiban – Élet és Tudomány hetilap, Ter-
mészet Világa havilap – megjelenő írásai és honlapjai segítik. 
A versenyről folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket a 
www.titkalmarlaszlomatematikaverseny.hu portálon.

A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel kap-
csolatban további információ kérhető a titkarsag@titnet.hu 
címen és a fenti címen, telefonszámon.

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!
PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

40 28

13

10

2. A bűvös négyzetben minden sor-
ban, minden oszlopban és mindkét 
átlóban a számok összege ugyan-
annyi. Egy 3 · 3-as méretű bűvös 
négyzetet hiányosan töltöttünk ki. 
Írd be a hiányzó számokat! Írd le a 
gondolatmenetedet is! 

3. Állítsd elő a 100-at egymástól különböző módokon 
az 1, 2, 3, … 9 számjegyek segítségével úgy, hogy 
négy alapműveleti jelet és zárójelet használhatsz, de a 
számjegyek sorrendjét nem változtathatod meg! Ha 
két vagy több számjegy közé nem teszel semmilyen 
megengedett jelet, akkor azokat (balról kezdve) egy 
többjegyű számnak olvashatod!

a. 100 = 1  2  3  4  5  6  7  8  9  ( ←  ezt is két külön-
böző módon)

b. 100 = 9  8  7  6  5  4  3  2  1  ( ←  ezt is két külön-
böző módon)

4. 300 darab 1 cm3-es kiskocka mindegyikét felhasznál-
va különféle méretű tömör téglatesteket állítottunk 
össze. Hány olyan téglatest van, amelynek oldalhosz-
szai egész számok és a térfogata 300 cm3? Írd le a ta-
lált téglatestek méreteit!

Hatodik osztályos feladatok
1. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amely-

ben szerepel a nulla számjegy? 
2. Ha az 1234 négyjegyű számból minden lehetséges 

módon törlünk két számjegyet, majd az így megma-
radt két számjegyet kétjegyű számként kiolvassuk, 
akkor a 12, 13, 14, 23, 24, 34 számokat kapjuk. Ezek 
összege 120. Keressetek olyan négyjegyű számot, 
amelynél ez az összeg  

 a.  220
 b. 540 !  (Vigyázz! Például az 1052-ben a 02 

nem kétjegyű, hanem egyjegyű és értéke 2.)
3. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van, amely 

osztható 9-cel és 25-tel, és mind a négy számjegye 
különböző? 

4. Egy 8 ⋅ 8-as sakktábla mezőire az ábrán látható mó-
don írtuk be a számokat 1-től 64-ig. 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64

ÉT-ETOLÓGIA
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 Helyezzétek a sakktábla mezőire ezt a három kis 
négyzetből álló alakzatot! 

 Hány olyan elhelyezés lehetséges, amelyben a lefe-
dett mezőkben lévő számok összege osztható 3-mal? 
A kis alakzatot tetszőlegesen forgathatod a sakktáb-
lán!

Hetedik osztályos feladatok
1. Egy n oldalú szabályos sokszög oldalhossza legyen 

a, beírt körének sugara r. A sokszög belsejében 
felvettünk egy P belső pontot, amelyből 
merőlegeseket állítottunk a sokszög minden ol-
dalának  egyenesére. Igaz-e, hogy ezen merőleges 
szakaszok hosszának összege állandó? (n = 3, n = 
4, n = 5, n = 6)

2. Számítsd ki 2013-nak azt a legkisebb többszörösét, 
amely 2014-re végződik! 

3. Bizonyítsd be, hogy 1-től 2013-ig minden természe-
tes szám létrehozható a 2000 néhány osztójának ösz-
szegeként! (Minden osztót legfeljebb egyszer szabad 
felhasználni egy szám létrehozása során.)

4. Három tanuló játékgolyókkal játszik. A golyókat a 
játék megkezdése előtt 7 : 6 : 5 arányban osztották 
szét egymás között. Játékgolyóik számának aránya 
a játék végén a tanulók ugyanazon sorrendje szeri-
nt 6 : 5 : 4. Valaki közülük 12 darab golyót nyert. 
Hány játékgolyót kaptak az egyes tanulók a játék 
megkezdése előtt?

Nyolcadik osztályos feladatok
1. Egy körbe írható hatszögnek 6 darab 120°-os 

szöge van. Következik-e ebből, hogy a sokszög 
szabályos? 

2. Az ABCDE szabályos ötszög. Az A csúcsból állítsunk 
merőlegeseket a BC, CD és DE oldalak egyenesére. 
A merőlegesek talppontjai legyenek rendre Q, P 
és R. Legyen O az ötszög köré írható kör közép-
pontja. Ha OP = 1, akkor mivel egyenlő AO + 
AQ + AR?

3. Bontsd fel a 13157-et négy szám összegére úgy, 
hogy ha az első részhez 2-t hozzáadunk, a máso-
dik részből 3-at elveszünk, a harmadik részt 7-tel 
megszorozzuk, a negyedik részt 11-gyel elosztjuk, 
akkor mindig ugyanazt a számot kapjuk!

4. Egy tíz résztvevős asztalitenisz versenyen min-
denki pontosan egyszer mérkőzött mindenkivel. 
Az egyes versenyzők győzelmeinek száma a, b, c, d, 
e, f, g, h, i és j vereségeinek száma rendre A, B, C, 
D, E, F, G, H, I, J. Bizonyítsd be, hogy a 
versenyzők által szerzett győzelmek száma né-
gyzetének összege ugyanannyi, mint a vereségek 
száma négyzetének összege.

    Eredményes felkészülést kíván: 
                                                         A Szerkesztőség.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Minden bajnak gyökere

A hét főbűn – kevélység, fösvény-
ség, bujaság, irigység, torkosság, ha-
rag és jóra való restség – kultúrtörté-
netéről és mai felfogásáról szóló olasz 
sorozat most magyar könyvsikerré is 
válik a Typotex kiadása révén. Min-
den főbűnről külön kötet szól, mind-
egyikben egy-egy ismert olasz filo-
zófus foglalja össze gondolatait.
Mindegyik – hasonló terjedelem-
ben, körülbelül 200 kisalakú oldalon 
– az ókortól kezdve követi a kiala-
kult értelmezési módokat, mind-
egyik támaszkodik a középkori  

egyházi és az újkori 
világi művészet ábrá-
zolásaira (sokat ezek 
között be is mutatva), 
kitér a kérdés irodal-
mi és színházi megje-
lenítésére és tükröző-
désére a mai etikai 
gondo l ko d á sb a n . 
Minden  kötet izgal-
mas olvasmány, mert 
minden szerző sajáto-
san, egyedileg nyúl a 
témához, láthatóan 
az említett általános 
sajátosságokon kívül 

nincs külön kiadói korlátozás vagy 
megkötés. A többi főbűn kezelése is 
igen változatos, hol az egyháztörté-
net, hol a művészi látomások elem-
zése áll a középpontban és némelyik 
szerző egész elméleti építményekbe 
foglalja tárgyát.

A második főbűn, a fösvénység a 
szerző, Stefano Zamagni szemszögé-
ből főleg történeti vetületben bonta-
kozik ki. A kötetből – talán a többinél 
részletesebben – megismerjük a „ki-
emelt” bűnök első megfogalmazódá-
sait: a korai kereszténységnek a Bibli-
ában is nyomon követhető változatai-
tól az egyházatyák művein át egészen 
a későbbi erkölcs- és filozófiatörténe-
ti állomásokig. Mint a szerző megál-
lapítja, a fösvénység sajátos helyet 
foglal el a főbűnök között, mert ösz-
szetéveszthető bizonyos erényekkel, 
például a józan gazdálkodás vagy az 
előrelátás, távlati gondoskodás képes-
ségével, amely a másik ezredévben 
már társadalmi ügy lett.

Zamagni szerint a római korban, 

majd az azt követő századokban még 
a fösvénység volt a legnagyobb bűn, 
mint ezt a könyv egyik fejezete tár-
gyalja, a római radix omnium malorum 
avaritia (vagyis a fösvénység mint 
minden bajnak gyökere) koncepció-
ban. Ám a XI–XII. századtól már a 
kevélység lépett a helyére, hiszen ki-
alakult „a kereskedelmi forrada-
lom”, a városállamok közötti gazda-
sági kommunikáció, szerepet kapott 
a regionális piac és a távolsági áru-
szállítás, a pénz jelentősége megnőtt, 
létrejött a hitel stb. A takarékosság és 
a gazdálkodási ésszerűség értékként 
jelent meg, viszont a javak zsugori 
visszatartása és az adakozás elmu-
lasztása továbbra is bűn marad. Az 
újkorra megjelentek az utilitárius fi-
lozófiák, amelyek a javak őrzését és 
koncentrálását általános emberi ten-
denciaként mutatták be.

Mindezt a kötet érdekesen, sok ko-
rabeli idézettel és még több bölcseleti 
utalással járja körül. A szerző látha-
tóan küzd azzal a nehézséggel, hogy 
a fösvénység minden más főbűnnél 
nehezebben meghatározható, hiszen 
nem lehet rámutatni arra a megnyil-
vánulási formára, amely ezt a vétket 
kizárólagosan jellemzi. Zsugoriság, 
bírvágy, a kóros ragaszkodás a piaci 
értékekhez, a magának valóság és 
ugyanakkor a könyörületesség hiá-
nya stb.  mind része annak, amit fös-
vénységnek nevezünk. Bár a szerző 
is hivatkozik lélektani vélemények-
re, a többi kötetnél kevésbé veszi fi-
gyelembe a modern pszichológiát. E 
ponton kissé magára hagyja az olva-
sót. Holott a fösvénység a  lélektan 
felől új arcát mutatja, még történeti 
vetületben is.

A fokozódó individualizáció az ön-
megvalósítás célját emelte ki már a 
második ezredév elején is, ebben a 
biztonság kultusza növekvő szerepet 
kapott, a pénz, a kincs, a birtoklás a 
fantáziát a cselekvési lehetőségek 
széles spektrumának felmutatásával 
tarthatta izgalomban, Harpagon és 
más fösvények viselkedése tehát új 
értelemmel is felruházható. Mind-
ezeket a szempontokat a szerző az 
olvasóra hagyja, viszont a kérdést 
olyan sok oldalról járja körül, hogy 
talán a szöveg külön értéke a sok 
kérdésfelvetés, a sok adat és gondo-

lat, amely az olvasót további töpren-
gésre készteti. (Fösvénység. A birtoklás 
szenvedélye. 2013. Typotex, 195 oldal, 
1800 forint)

Madárringató fűszálak

Az ember, ha felnő, szíve gyakran 
megkeményedik, mint a dió héja. 
Vastag, csontos burok kell, hogy 
megvédje a lágy, sérülékeny belső 
részt. Csak nagyon kevesen őrzik 
meg közülünk a gyermeki nyitottsá-
got, érzékenységet – és ezek az em-
berek nem tartoznak 
mindig a szerencsések 
közé, hiszen a finom-
ság sebezhető.

Ez a könyv olyan, 
mint egy törékeny kí-
nai váza, egy zúzmara 
rajzolta jégvirág az ab-
lakon. A halvány ceru-
zarajzok és a rövid, 
halk sóhajhoz hasonló 
kis írások egyazon tő-
ről fakadnak: a határ-
talan érzékenységgel, 
mélységes csendben figyelő, értő és 
érző lélek mélyéről. Csak gyermeki, 
tiszta figyelemmel lehet meghallani 
a kövek, vízcseppek, fűszálak hang-
ját, átérezni érzéseit.

Richter Ilona, a szerző hosszú életét 
főleg növénytani illusztrátorként 
töltötte, foglalkozott tengerbiológi-
ával, de írt könyvet gyermekeknek a 
természetről és 2005-ben verseskö-
tete is megjelent. E mostani kis kö-
tetben a törékeny fűszálakon kapasz-
kodó apró madarak méltó társai az 
írásoknak.

Azoknak ajánlom ezt a könyvet, 
akik még tudják, hogyan kell azt 
tenni, és azoknak, akik már elfelej-
tették, de szenvednek a hiányától, és 
azoknak is, akik úgy érzik, valami 
végérvényesen elveszett, de még 
visszaszerezhető. Hogy mi ez a cse-
lekedet? A szív finom érzékszervei-
vel tapasztalni a harsány világ villo-
gó zakatolása alatti, mélységes 
csendbe szőtt finom suttogást. (A 
Megelégedés Fája. 2012. P. Athéné Ki-
adó, 60 oldal, 1100 forint; kapható az 
Írók Boltjában)

KOVÁCS GABRIELLA

BUDA BÉLA



Boldog Bolygó Index

Nic Marks szerint „Az ember jóllétét úgy kell megteremtenünk, 
hogy közben nem tesszük tönkre a Földet.” A gazdasági fejlő-
dés és fejlettség általánosan használt mutatója az ötvenes 
évek óta a GDP, melynek vásárlóerő-paritáson számított 
változata – kiküszöbölve az országok közötti árszínvonal-
különbségeket – lehetővé tette az országok életszínvonalának 
összehasonlítását. A fenntartható fejlődés 1987-ben megfo-
galmazott gondolata – „…a fejlődés olyan formája, amely a 
jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generá-
cióit a saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől” – 
irányította a kutatók figyelmét az emberi dimenziók és a 
bolygó erőforrásaival való takarékosság felé. 

Az igény egyre erősebb lett arra, hogy a gazdaságot ne csak 
mennyiségi, hanem jóléti szempontból is értékeljék. Az első, 
ma is használt mutatót e téren Amartya Sen, a jóléti közgaz-
daságtan Nobel-díjas megújítója dolgozta ki. Az Emberi Fej-
lődés Indexét (Human Development Index; HDI) 1990 óta 
teszik közzé az idők során változó és bővülő indexcsoport kí-
séretében. A HDI a világ országainak fejlődését alapvetően 
három területen vizsgálja: a hosszú és egészséges életén, me-
lyet a születéskor várható élettartam alapján vesz számba, a 
tudásén, melyet a felnőtt írástudás és a beiskolázási arány 
együttesével vet össze, valamint az életszínvonalén, melyet a 
paritáson számított bruttó hazai termékkel mér. 

A kutatók egy részének számára azonban egyre nyilván-
valóbbá vált, hogy a gazdasági növekedés és a fenntartha-
tóság összeegyeztethetetlen fogalmak, valamint nem 
hagyták figyelmen kívül a modern pozitív pszichológia 
megállapítását, miszerint minden emberi cselekvés végső 

célja a boldogság. Nick Marks – aki matematikából, veze-
téselméletből és pszichoterápiából egyaránt diplomázott – 
a New Economics Foundation keretén belül működő 
munkacsoporttal 2006-ban kidolgozta a Boldog Bolygó 
Indexet (Happy Planet Index; HPI). Ebből a mutatóból 
hiányzik a gazdasági dimenzió, hiszen csak a szubjektív 

elégedettséggel, az élethosszal és az ökológiai lábnyommal 
számol. Annak az országnak magas a Boldog Bolygó In-
dexe, ahol az emberek boldogok, hosszú ideig élnek és 

természeti környezete is megfelelő állapotban 
van. (Kiszámítása: Boldog Bolygó Index = Elé-
gedettség és Várható élettartam szorzata, osztva 
az Ökológiai lábnyommal).

Igazán magas értékkel egyik ország sem büsz-
kélkedhet. A jól működő gazdaságoknak nagy az 
ökológiai lábnyoma, míg a szegény társadalmak 
kevésbé elégedettek. A lista élén felülprezentáltak 
a latin-amerikai országok, de az élmezőnyben van 
Vietnam (2.) és Banglades (11.) is. A gazdaságilag 
fejlett országok közül Svájc van a legelőkelőbb, 34. 

helyen, Magyarország a 104., megelőzve az Egyesült Álla-
mokat. Döntően afrikai országok találhatók a lista végén, 
ahol az alacsony elégedettség alacsony élettartammal páro-
sul, míg az itt található néhány arab országnak kirívóan 
magas az ökológiai lábnyoma.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Az index összetevQi 3 azonos Boldog Bolygó Index_ országban

Születéskor 
várható élet-
tartam (év)

Jólét
Ökológiai 
lábnyom
(hektár)

Boldog 
Bolygó 
Index

Magyarország 74,4 4,7 3,6 37,4

Egyesült Államok 78,5 7,2 7,2 37,3

Dzsibuti 57,9 5,0 1,8 37,2

Boldog Bolygó Index (0–100)



1242   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/39

A TUDOMÁNY VILÁGA 

Vízzel kent nanogépek

Az Amszterdami Egyetem kutatói 
felfedezték, hogy  molekulányi 

méretű nanogépek sokkal gyorsab-
ban működnek, ha valamilyen ke-
nőanyagot juttatnak a környezetük-
be. Meglepetésükre az eddig kipró-
bált – így a máskor bevált kenőola-
jok és egyéb, új anyagok – közül a 
víz bizonyult a leghatásosabbnak. 
Az eredményről a kutatók a Nature 
Chemistry-ben számoltak be.

Matthijs Panman és munkatár-
sai két, egyetlen molekulából álló 
nanogép, egy fénnyel működtethe-
tő molekuláris kerék és molekuláris 
motor működési sebességét vizsgál-
ták. Mindkét szerkezet csupán né-
hány tucat atomból épült fel, s mére-
tük mindössze 1 milliárdod méternyi 
(nanométernyi) volt. 

A kutatók a legfejlettebb fizi-
kai mérési eljárásokkal (magspin 
rezonanciával, ultragyors léze-
rekkel) vizsgálták a szerves ol-
dószerben (acetonitri lben) oldott 
molekuláris motorok működését. 
Eközben figyeltek fel arra, hogy 
ha az oldószerhez kis mennyiség-

tatói alapvetően egy véletlennek 
köszönhetik a csúcseredményt, 
amely hivatalosan is bekerül a 
Guinness Rekordok Könyvének 
2014-es kiadásába.

Az elképesztően vékony „üveg-
táblát”, amelyben elektronmikro-

Molekulavastagságú 
a legvékonyabb üveg 

A világ legvékonyabb üvegle-
mezének vastagsága mindösz-

sze egymolekulányi: felfedezői, a 
Cornell és az Ulmi Egyetem ku-

szkópon keresztül a szilícium- és 
oxigénatomok egyenként is tisztán 
láthatók, David A. Muller mérnök-
fizikus professzor, a Cornell Egye-
tem Kavli Nanotudományi Intéze-
tének igazgatója laboratóriumában 
fedezték fel.

Mint a professzor elmesélte, a ku-
tatók a laboratóriumi kvarckemen-
cében rézfóliákon grafénlemezeket 
(egyetlen atom vastagságú grafit-
rétegeket) növesztettek, s eközben 
figyeltek fel néhány apróbb „pi-
szokfoltra” a lemezeken, amelye-
ket tüzetesebben megvizsgálva 
kiderült, hogy a szennyeződések 
anyagai a közönséges üveg atom-
jait, szilíciumot és oxigént tartal-
maznak.

Arra is hamar rájöttek, hogy légszi-
várgás miatt a rézfóliák anyaga köl-
csönhatásba lépett a kvarccal, amely 
kémiai összetételét tekintve szilíci-
um-dioxid, s ugyanilyen összetételű 
az üveg fő alapanyagaként használt 
kvarchomok is. Így a grafénen látha-

ben vizet adnak, a gépek 
nagyobb sebességgel mű-
ködnek: 3 százaléknyi víz 
hozzáadása a sebességet 
kétszeresére növelte. 

Ezt követően más „ke-
nőanyagok” hozzáadá-
sával is próbálkoztak, 
ám azok minél inkább 
különböztek a víztől, an-
nál gyengébb eredményt 
nyújtottak. A butanol 
például, amely tulajdon-
ságait tekintve valahol a 
víz és a kenőolaj között 
helyezkedik el, egyene-
sen lelassította a mozgást. 

Az még nem teljesen 
világos, minek köszön-
hető a víz meghökken-
tően jó kenőhatása. A 
kutatók azt gyanítják, 
hogy az valószínűleg 
azokkal a gyenge hid-
rogénkötésekkel állhat 
kapcsolatban, amelyek 
a molekuláris gép két, 
egymáshoz képest mozgó 
részét alkotó atomcsopor-
tok között vannak. 

Ez a molekuláris motor egy egyenes atomlánc (mint rúd) 

két vége között fény hatására ide-oda mozgó gy_r_ alakú 
molekulából áll: benne a fény energiája a dugattyúszer_ 

mozgás energiájává alakul

KÉP: FUNDAMENTAL RESEARCH ON MATTER 

A kétatomnyi 

vastag üveglemez 

mikroszkópos képe 

(balra), a szerkezeti 

felépítést mutató 

vázlattal (jobbra) 

kiegészítve

KÉP: KAVLI INSTITUTE 

AT CORNELL FOR 

NANOSCALE SCIENCE
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Aminosavgyártó  
kozmikus mehelyek

Egy amerikai–brit kutatócsoport az 
élet keletkezéséhez nélkülözhetetlen 

aminosavak létrejöttének egy újabb le-
hetséges forrását fedezte fel: az Imperial 
College London (ICL), a Kenti Egye-
tem és Lawrence Livermore Nemzeti 
Laboratórium kutatói kísérletekkel is 
bizonyították, hogy amikor üstökösök 
egy (kis)bolygónak ütköznek vagy me-
teoritok csapódnak egy jeges felszínű 
égitestbe, a folyamatban egyéb bonyo-
lult molekulák mellett aminosavak is 
létrejönnek. Az eredményről a kutatók 
a Nature Geoscience-ben számoltak be. 

„Munkánk újabb bizonyíték arra, hogy 
az élet felépítéséhez szükséges alapvető 
építőblokkok szinte bárhol összeállhattak 
a Naprendszerben, s talán még azon túl is. 
Úgy tűnik, az élet létezésében talán nem is 
ez a fő kérdés, inkább az, hogy hol találnak 
ezek az alapvető építőelemek olyan kedve-
ző környezetre, amelyben összeállhatnak, 
továbbfejlődhetnek és hosszú időn át fenn-
maradhatnak.” – mondta Zita Martins, 
az ICL földtani osztályának kutatója, a 
cikk egyik társszerzője.

„Az általunk vizsgált folyamatban olyan 
egyszerű, a Naprendszerben szinte min-
denütt megtalálható molekulák keverékéből 
indultunk ki, mint például a víz és a szén-
dioxid, majd egyszerű reakciók sorozatával 

végül aminosavakat hoztunk létre. Ez az első 
lépés az élet keletkezéséhez – fűzte hozzá 
Mark Price, a Kenti Egyetem kutatója.

A Szaturnusz Enceladus és a Jupiter 
Europa holdjainak jégkéreggel borított 
felszíne például ideális helyszíne lehet 
aminosavak keletkezésének, amikor 
meteoritok ütköznek beléjük, állítják 
a kutatók. Ezért is kiemelten fontos, 
hogy amikor missziók indulnak majd 
e holdakra, azokon legyenek megfelelő 
berendezések a különféle szerves mole-
kulák (például aminosavak) kimutatá-
sára.

A kutatók kísérleteik során fedezték 
fel, hogy amikor egy üstökös csapódik 
egy bolygó felszínébe, az ütközés gene-
rálta lökéshullám olyan, az aminosavak 
felépítéséhez szükséges molekulákat 
hoz létre, amelyekből az ugyancsak az 
ütközésben keletkező hő hatására ma-
guk az aminosavak is létrejöhetnek.

Az ütközést a Kenti Egyetem nagy 
sebességű lövedékeket kilövő ágyújával 
szimulálták, amelyet egy, az üstökö-
sök összetételét utánzó jeges keveréket 
tartalmazó céltárgyra irányítottak. Az 
ágyú sűrített gázzal kilőtt lövedékei 
másodpercenként 7,15 kilométeres se-
bességgel ütköztek a jeges keverékbe, 
amelyben ennek eredményeként egy-
szerűbb aminosavak, például glicin, D- 
és L-alanin keletkeztek. 

(EurekAlert)

Feltételezésük szerint ezeknek a 
hidrogénkötéseknek időlegesen fel 
kell hasadniuk ahhoz, hogy a moz-
gás lehetséges legyen. Ez azonban 
elég nehezen történik meg: a szét-
hasadt hidrogénkötések két elvált 
vége ugyanis gyorsan megragadja 
egymást, és újra összekapaszkodik. 
Víz jelenlétében azonban a szétha-
sadt kötések két fele egymás helyett 
a kis, mozgékony és hidrogénkö-
tésre hajlamos vízmolekulákkal 
alakíthat ki új hidrogénkötéseket 
Ennek eredményeként a molekulá-
ris gép mozgórészei közötti kötések 
továbbra is szétszakadva maradnak 
– a gép belső súrlódása csökken, s 
mozgása felgyorsul. 

A felfedezés jórészt véletlen sze-
rencsének köszönhető: a kutatók 
kísérleteik közben figyeltek fel 
arra, hogy a vizsgált molekuláris 
motorok picit eltérő sebességgel 
működnek attól függően, hogy 
melyik üvegből tették hozzá az 
oldószert. Némi töprengés után 
rájöttek, hogy a használt oldósze-
rek a levegőből felvett víz kon-
centrációjában különböznek (a 
többször felnyitott üvegben lévő 
oldószer több vízpárát nyelt el), s 
ettől kezdve már tudatosan is kí-
sérleteztek ezzel. 

(PhysOrg.com)

mint a kristályos kvarcho-
mokban, ám ezek a kapcso-
latok nem olyan rendezettek, 
mint a kristályban, mivel a 
kötéstávolság és a kötések 
szöge egyaránt változó. Kis 
méretekben látszanak még a 
kristályos szerkezetet alkotó 
tetraéderek, de nagyobb lép-
tékben már nem.

Most kiderült, hogy a 
Zachariasen által alkotott 
modell vázlata kísértetiesen 
hasonlít ahhoz az elektron-
mikroszkópos felvételhez, 
amelyet a Cornell kutatói 
kaptak a világrekorder üveg-
lemezről.

„Azt hiszem, erre az ered-
ményre leszek a legbüszkébb 
egész életemben – mond-
ta Muller. – Elsőkként si-
került megpillantanunk a 
Zachariasen által megálmodott 
szerkezetet.” 

(ScienceDaily)

tó apró „piszokfoltok” 
lényegében vékony üveg-
rétegeknek bizonyultak. 

Rekord vékonyságán 
túl a felfedezés egy 
másik váratlan ered-
ményt is hozott, amely 
válasz egy idestova 80 
éve megoldatlan rej-
télyre, nevezetesen az 
üveg szerkezeti felépí-
tésére. Az üveg amorf 
szerkezetű szilárd test, 
amelyben nem mutat-
ható ki a kristályokra 
jellemző hosszú távú 
rendezettség: atom-
jainak elhelyezkedése 
inkább a folyadékokra 
emlékeztet. 1932-ben 
W. H. Zachariasen állí-
tott fel egy széles kör-
ben elfogadott elméleti 
modellt, amely szerint 
az üvegben ugyanazok 
a kötések vannak jelen, 

W. H. Zachriasennek az üveg szerkezetére 1932-ben felállított modellje 

KÉP: WIKIPEDIA

O

Si
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 Az Őrségi Nemzeti Park 
Igazgatóság 215 millió forint 
európai uniós támogatást 

használt fel természetvédelmi célokra. A nemrég zárult 
program során mintegy 400 hektáron állították vissza 
az őrségi rétek eredeti növényzetét, 150 hektáron fa-
csoportokat telepítettek, a békák, gőték számára pedig 

vizes élőhelyeket hoztak létre. A projekt csökkentette a 
gondozatlan területek számát. Eredményeit a lakosság 
és a pihenni vágyó látogatók egyaránt megtapasztalhat-
ják, ha ellátogatnak a nemzeti parkba.

A természetvédők öt területen végeztek beruházáso-
kat. Kivágták a réteken megjelent cserjéket és fákat, 
a rekonstrukciós kaszálással pedig mintegy 400 hek-
táron állították vissza az eredeti növényzetet. Felszá-
molták a tájidegen és tömeges szaporodásra hajlamos, 
ezért a védett erdőket leginkább veszélyeztető fafaj, 
a fehér akác állományait. Békák, gőték számára öt-
ven szaporodóhelyet létesítettek. Másfélszáz hektáron 
állították vissza a korábbi tájképet a korábban eltűnt 
facsoportok újratelepítésével, vízállások létesítésével. 
Visszaállították egy lápos-tocsogós terület eredeti víz-
viszonyait a lecsapoló csatornák eltömítésével Nádasd 
határában.

A pályázat támogatásával a beruházások későbbi hatá-
sait vizsgálandó, fényképezőgépeket, GPS-készülékeket 
és távcsöveket szereztek be. A projekt kivitelezését hazai 
kis- és középvállalkozások, szakmai irányítását és ügy-
viteli munkálatait egyaránt az igazgatóság munkatársai 
végezték.

(www.greenfo.hu) 

1244   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/39

ÚJRA ZÖLDELLNEK AZ VRSÉGI RÉTEK

Megoldódott Darwin 
dilemmája?

Ausztrál kutatóknak most elsőként si-
került megbecsülni az evolúciós fej-

lődés ütemének felgyorsulását a kambri-
umi (népesség)robbanás időszakában, 
amikor – legalábbis a fosszíliák tanúsága 
szerint – nagyon rövid, legfeljebb 20 
millió évnyi idő alatt hirtelen új fajok so-
kasága jelent meg a Földön, köztük a ma 
is ismert fontosabb törzsek legtöbbjének 
első képviselői. Az 540 millió évvel ez-
előtt kezdődött és 520 millió évvel 
ezelőttig tartó robbanásszerű fejlődés 
magának az evolúciós elmélet kiötlőjé-
nek is komoly gondot okozott, amely 
Darwin dilemmája néven híresült el, s az 
elmélet ellenfeleinek fő érveként szol-

gált. Az Adelaide-i Egyetemen kutató 
biológiaprofesszornak a Current Biology-
ban most megjelent tanulmánya úgy 
tűnik, végre választ ad a kérdésre. 

Mint azt Michael Lee, az egyetem 
fejlődésbiológus professzora, a kutató-
csoport vezetője elmondta, a probléma 
alapvetően abból ered, hogy a kambriu-
mi robbanást megelőző, prekambriumi 
időszakból fosszíliák szinte alig ma-
radtak fenn, ezért lehetetlennek tűnt 
pontosan meghatározni, de még csak 
felbecsülni is az evolúció fejlődésének 
ütemét ebben a kritikus időszakban. 

„Mi most erre tettünk kísérletet – ma-
gyarázta a professzor. – Számításaink 
szerint a kambriumi robbanás időszaká-
ban mind a morfológiai, mind a genetikai 
változások üteme legalább ötszöröse volt a 
mainak, ami egyfelől rendkívül gyors fej-
lődést eredményez, másfelől viszont teljes 
összhangban áll Darwin elméletével.”

A kutatók számszerűsítették a ma élő 
állatfajok között mutatkozó genetikai 
és anatómiai különbségeket, s ugyanezt 
tették a kambrium kezdetén megjelenő 
fosszíliák esetében is. Ezt követően bo-
nyolult matematikai modellt állítottak 
fel, amely napjaink és az egykori idő-
szak között kapcsolatot teremt. 

Vizsgálataik során a kutatók konk-
rétan az ízeltlábúak törzsére (köztük 
például rákok, rovarok, pókszabásúak) 
összpontosítottak, amely úgy a kamb-

riumban, mint napjainkban az egyik 
legváltozatosabb és legnépesebb állat-
csoport. „Az ide sorolható fajoknak na-
gyon sok közös jellemzőjük van, amelyek 
többnyire már a kambriumban is kimutat-
hatók, ilyen például a kemény külső váz, az 
ízelt lábak, az összetett szem. Ugyancsak 
megjelennek már a kambrium időszaká-
ban az első csápok és erős rágószervek pél-
dául a rovarok, az ezerlábúak és a rákok 
fosszíliáiban” – mondta Lee.

A matematikai modellben az evolúci-
ós változások ütemét változó paramé-
terként kezelve, annak változtatgatá-
sával a kutatóknak sikerült reprodukál-
niuk egy olyan fejlődési ívet, amelyben 
egy rövid kezdeti időszakban viszony-
lag mérsékelten (ötszörösére) felgyor-
sult fejlődési ütem evolúciósan nagyon 
rövid idő alatt robbanásszerű változást 
hoz létre a sokféleségben. 

(ScienceDaily)

engeri életkép a kambriumban  

(nagyjából 520 millió éve)

KÉP: KATRINA KENNY & NOBUMICHI TAMURA

Egy ma is élQ százlábú (centipede 
Cormocephalus) mászik egy sziklán 515 millió 

éve élt rokonának (Estaingia trilobita) fosszíliája 

fölött (fantáziakép)
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A sci-fi legendás alakjának, Stanislaw Lemnek állít emléket fia,Tomasz Lem a 
Földközeli kalandok cím_ könyvében (Typotex Kiadó), amelybQl egy érdekes 
fejezet címét kérjük. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsol-
juk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. október 8-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvény-
ciklus végére 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 elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezet címének kezdete. 9. Összhang, kiegyensú-
lyozottság. 10. Azonos zenei hangok. 11. Dalestre gyakorol. 12. Holland 
légitársaság névbet_i. 13. Tájvédelmi körzet, röv. 14. Sántikálás. 16. 
...-sur-l’Adour; székesegyházáról híres francia város, évszázadokon át 
volt püspöki székhely. 18. Bagdad a fQvárosa. 20. ÜdülQhely a Bala-
ton északkeleti csücskében. 22. Vonat eleje! 23. Gubós növény. 25. 
Álomba ringat. 27. Tíz fele. 28. Ájulásszer_ állapotba jut. 29. Lódulj! 
30. Mérnök, az MTA levelezQ tagja, az Q találmánya földméréshez való 
szögtükör (István, 1780–1859). 32. Való, helytálló. 33. Pest megyei 
városka lakosa. 34. Ott kívül, népies szóval.

FÜGGQLEGES: 1. ... róka; értékes prém_ északi ragadozó. 2. Három-, 
idegen elQtagként. 3. Ritka nQi név. 4. Gyermekorr! 5. Nagy, díszes 
kezdQbet_ a középkori kéziratokon. 6. Sláger. 7. A lantán vegyjele. 8. 
Város LinztQl 30 kilométerre, I. Miksa császár székhelye. 9. A fejezet 
címének második, befejezR része. 12. A tiszta égbolt színe. 15. A 

Dráva jobb oldali mellékfolyója Ausztriában. 17. Cserépkályhát épít. 
19. Meccseredményekre tippel. 21. KérdQszó. 22. Ismeretlen személy. 
24. Akklimatizálódik. 26. Nem vall be. 28. Peter Finch rendezte angol 
film. 31. Történelmi Lovas Egyesület, röv. 32. Múlását az óra jelzi. 34. 
A Hold közepe!

A 36. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Szent József 
Híveinek Spirituális Szövetsége. A megoldást beküldQk közül Armand Puig i 
Tárrech: Gaudí és a Sagrada Família cím_ könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: 
Dániel Gyula (Nagymaros), Deák József (Darány), Juhász Lajos (Békés), 
Oroszky György (Budapest) és Szoták Petra (Tatabánya). 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. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

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

Irházi Sándor (Budapest, irhazi.sandor@gmail.com) – Egy 

család hétköznapjai cím` – képsora a 38. számunkban jelent 
meg az 1206–1207. oldalpáron.

A kisharkály örömteli csipogása meglehet, a fotózónak is szól, 
jelenleg R a harmadik legjobb ismerRse. Visszajáró vendég, 
barátságos, a csillogó szem` valami, amit szorongat, semmi 
veszélyt sem jelent. Ez az élmény életre szól! Ám a család már 
városlakó. Reméljük, a jövR sem hoz kiábrándulást; lesz fa elég, 
és az emberek féltR gonddal fogják Rrizni a közébük települR 
állatok bizalmát.  (H. J.)

SZEPTEMBER
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100 éve hunyt el idősebb Szinnyei Jó-
zsef a Magyar írók élete és munkáinak 
összeállítója, a kiemelkedő jelentőségű 
munkát végző bibliográfus. Munkás-
ságáról az Országos Széchényi Könyv-
tárban A „Gőz han gya” ha zatér… 
címmel láthatnak kiállítást az érdeklő-

dők november 30-ig. 
Szinnyei József gyűjtőszenvedélye közismert volt, polca-

in otthonra találtak a mások által nem nagyra becsült, 
még feltáratlan hírlapok porosodó példányai, ő ezeket 
rendszerezte, igazi könyvtáros módjára az olvasó számára 
hozzáférhetővé tette, köttette, ápolta, óvta, mert tudta, 
hogy ezek a sárguló lapok a kor pótolhatatlan dokumen-
tumai. Hangyaszorgalma, precizitása vezette át a min-
dennapok gondjain, naplója évtizedeken át írt apró betűs 
sorai közt megtalálható minden, ami a mindennapi élet 
része, és jegyzetei közt megtalálható minden, ami a ma-
gyar írók életére, munkáira vonatkozott.

Pontossága annyira közismert volt, hogy a Múzeum 
Kávéház óráját is hozzáigazította a főpincér, mert akkor 
van öt óra, amikor Szinnyei úr érkezik. Főbb munkái, a 
Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriu-
ma, Magyarország természettudományi és matematikai köny-
vészete és persze a Magyar írók élete és munkái szinte csak 
melléktermékei annak a nyolcvanhárom évnek, amikor 
volt köztünk egy ember, akinek talán sikerült az élet 
nagy kihívásait, az idő kérlelhetetlen múlását a maga és 
munkálkodása javára fordítani.

A hatvanas évek közepére kialakí-
tott szövetkezeti gazdálkodás, az új 
tulajdoni forma lehetetlenné tette a 
korábbi életvitel fenntartását, ezzel 
„kulturális sokkot”, gyökeres vál-
tozásokat előidézve. A Sóstói Mú-
zeumfalu idei utolsó időszaki kiál-

lítása Típusbútor – A falusi lakáskultúra a Ká-
dár-korban címmel ehhez a korszakhoz kapcsolódik: 
a hetvenes, nyolcvanas évek falusi lakáskultúrájának 
megváltozásához, a típusbútorok előretöréséhez.

A háború utáni újjáépítés, majd az ötvenes évek szűkös 
éveihez képest a hetvenes évekre viszonylagos jólét ala-
kult ki a kádári Magyarországon. A falu utcaképét egy-
re inkább meghatározó épülettípus a kockaház lett, 
amely teljesen mellőzte a hagyományos építészeti for-
mákat. A korabeli divatos épületek megújult, kiegészült 
szerepkörrel felruházott helyiségekkel szolgáltak a ben-
nük élőknek. A tisztaszoba jelentősége megváltozott: a 
televízió köré szerveződve a szoba a társas együttlét 
színtere lett, lakószobává változott. Reprezentatív szere-
pe azonban továbbra is megmaradt, ezt bútordarabok-
kal, dísztárgyakkal igyekeztek hangsúlyozni.

A tárlat október 31-ig várja az érdeklődőket.

A Magyarhoni Földtani Társulat és 
a Magyar Földtani és Geofizikai 
Intézet közös szervezésében ismét 

Földtudományos Forgatag lesz a Magyar Földtani és 
Geofizikai Intézet szecessziós székházában szeptember 
28-29-én 10-18 óra között. A Forgatagon bemutatkoznak 
a földtudományi kutatással foglalkozó intézmények, vala-
mint a látogatók megismerkedhetnek Magyarország ás-
ványkincseivel, a klímaváltozás nyomaival a kőzetekben. 
Mikroszkópos vizsgálatok kalauzolnak el az ősmaradvá-
nyok és ásványok világába és a Föld mélyét vizsgáló geofi-
zikai műszerek működési elveire is fény derül, akárcsak a 
földtani veszélyforrásokra. Hazánk különösen szép földta-
ni látványosságait „geotúra” ajánlatok mutatják be. A ven-
dégek számos érdekes témáról hallgathatnak ismeretter-
jesztő előadásokat, például a vulkánokról, a Rudapithecus 
hungaricusról vagy Budapest csodálatos barlangvilágáról. A 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet szecessziós épületét 
és földtani kiállítását vezetett épület- és múzeumi bemutató 
keretében lehet megtekinteni. A kisebbeket geojátszóház 
várja ősmaradvány-festéssel, idővonal-játékkal és más iz-
galmas foglalkozással.

Vietnami porcelán – törékeny múlt-
idézés címmel nyílt kiállítás a budapesti 
Néprajzi Múzeumban. A rendkívüli tárlat 
mintegy 100 művészi kivitelű porcelán- és 
lakktárgy segítségével a távoli Délkelet-

Ázsiába, Vietnamba kalauzolja el a látogatókat. Vietnamban 
a porcelán- és a lakkművesség a nemzeti kultúra nagy ha-
gyományú, kiemelkedő és jelenleg is fejlődő művészeti ága. 
A kiállítás élethű másolatokban, egymás mellett mutatja be 
a régi, hagyományos porcelánokat, valamint a kortárs por-
celántárgyak és lakk dísztárgyak sokaságát, megismertetve 
a látogatókat a klasszikus formákkal és mázakkal, dekoráci-
ós megoldásokkal.

A jellegzetes vietnami porcelántárgyak elegánsan egyszerű 
formatípusait a bonyolult receptúrák szerint készült, egy-
egy történelmi dinasztia uralkodói korszakára jellemző má-
zak teszik különlegessé. A sokszínű dekoráció, a hagyomá-
nyos motívumok tropikus tájábrázolások, növények, virá-
gok, fák stilizált mintáival gyönyörködtetnek. A hagyomá-
nyos keleti lakkműves tárgyakon megcsodálható az 
aprólékos ezüst- és aranyberakás.

A Néprajzi Múzeum gyűjtőköre a kezdetektől fogva kiter-
jedt a Kelet hagyományos művészeti és iparművészeti tárgyai-
nak gyűjtésére és tudományos feldolgozására. A Múzeum 
Ázsia-gyűjteménye ma mintegy 12 ezer tárgyat foglal magá-
ban. E tárgyak többsége a XIX. század vége és a XX. század 
eleje közötti időszakból származik, alapját Xántus János 1868–
1870-es kelet- és délkelet-ázsiai expedíciója vetette meg kétezer 
kínai, japán, thaiföldi, vietnami és indiai tárggyal. Az októ-
ber 6-ig látható kiállításon a Néprajzi Múzeum vietnami 
gyűjteményének egy unikális darabját is bemutatják.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Föld/tan

Falusi lakáskultúra

Törékeny formák

A hírlapgy_jtQ
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A hátlapon
Nyálkás gyökeresfülőke

A nagytermetű, feltűnő színű gomba-
fajok gyorsan felhívják magukra a fi-
gyelmet, nem sokáig maradnak rejtve 
a gombagyűjtők szeme előtt. A termé-
szet szempontjából azonban a kisebb 
méretű, kevésbé színpompás fajok is 
ugyanúgy hasznosak, hiszen ezeknek 
is legalább olyan fontos szerepük van a 
szerves anyagok lebontásában, mint 
nagyobb társaiknak.

A nyálkás gyökeresfülőke (Xerula 
radicata) barnássárga, többé-kevésbé rán-
cos, nyálkás kalapjának átmérőjét tekint-
ve valóban nem nagyméretű faj, de ma-
gassága akár a 20 centimétert is elérheti, 
nem beszélve arról, hogy a kalaphoz ha-
sonló színű tönkje mélyen gyökerezik a 
talajban vagy a faanyagban. Ennek a ka-
rógyökérszerű nyúlványnak a hossza a 
föld feletti, látható gomba magasságá-
nak akár a többszöröse is lehet.

A nyálkás gyökeresfülőke tavasztól 
késő őszig, elsősorban lomberdőben, 
elhalt faanyagon vagy annak közelé-
ben, talajon nő. Még szárazabb idő-
szakban is előjöhet, mert a talajjal fedett 
faanyag vagy fatuskó hosszú ideig ele-
gendő nedvességet biztosít a termőtest-
képzéshez. Bár hazánkban is nagyon 
gyakori gombafaj, tömegesen sohasem 
találjuk, általában egyesével fordul elő.

Ehető, de nem első osztályú gomba, 
s csupán a kalapja fogyasztható. Nyál-
kás kalapbőrét elkészítés előtt min-
denképp húzzuk le, tönkje szívós-
rostos, nem fogyasztható. Ha hosszú, 
gyökeres tönkjét teljes egészében ki 
tudtuk emelni a talajból, elmondhat-
juk magunkról, hogy megtaláltuk 
hazánk egyik legnagyobb gombáját. 
Kár, hogy nem a legsúlyosabbat!
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LWterek és természetvédelem
Tavasszal és nyáron Veszprémtől 
Várpalota felé haladva csodálatos 
látvány tárul a 8-as főúton utazók 
szeme elé: egy csillogó, hullámzó 
„tenger”, egy árvalányhajas 
sztyepp rét, amely a várpalotai gya-
korló- és lőtér része. Az 1905-ben 
alakult Tüzérségi Lövő-iskola je-
lenleg Közép-Európa legnagyobb, 
éleslövészetre is alkalmas lőtere.

Egy tájépítész kerttörténeti 
kutatásai
A magyarországi villaépületek 
(nyaralóvillák) s a hozzájuk kap-
csolódó villakertek kutatása mind 
építészeti, mind kerttörténeti 
szempontból nagyrészt feltáratlan 
területei a magyar kultúrtörténet-
nek, holott a modern kori villa-
épület egy jól körülírható, önálló 
épülettípus. 

Afrikai nyomortelepek és a víz
Az OECD becslése szerint ma több 
mint kétszáz kétmillió lakosú 
nagyváros van a világon. A metro-
poliszokba történő külső és belső 
vándorlások motivációi különbö-
zők, az indítékokban egy valami 
talán mégis közös: a jobb jövő re-
ménye, s ebben kulcsszerep jut a 
víznek. 
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