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Kedves Olvasónk!
A pályamunkák zsűrizése ezen a héten kezdődik. Pá-

lyázóink közül azokat, akiket a szakmai bírálók díjazás-
ra javasolnak, a Tudományünnep-rendezvénysorozat 
részeként eredményhirdetésre hívjuk majd családtagja-
ikkal együtt november 27-ére az OTKA Irodába. A 
díjazásban nem részesülő, de közlésre alkalmas cikkeket 
– szerkesztett formában – Olvasóink 2014-ben ismer-
hetik meg lapunk hasábjain. A pályázókkal szerkesztő-
ink a megjelenésről előzetesen egyeztetni fognak.

Ezúton köszönjük valamennyi pályázónk munkáját, 
hogy kutatásaikat népszerűsítő írásaikkal megtisztel-
ték hetilapunkat! GÓZON ÁKOS

Október közepén lezárult az Élet és Tudomány és az Or-
szágos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) 
2013. évi közös kutatásismertető cikkpályázata. 

A felhívásunkra több mint félszáz pályamű érkezett 
olyan kutatóktól, akiknek a munkáját az OTKA támo-
gatta vagy jelenleg is finanszírozza, s akik fontosnak tart-
ják, hogy eredményeikről, elméleteikről a széles közönség 
tájékoztatást kapjon.
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: A

A bet_k kiejtése: 
cÉ, En, gÉ, vÉ, tÉ

ERPSÍTÉS:  I

Minden sorban és 
oszlopban van egy világos 
(tejcsokoládé), egy sötét 
(keser_csokoládé) és egy 
középbarna (mogyorós 
csokoládé).
Díszítés a szeleteken:
minden sorban és oszlopban 
egy sötét, egy középbarna 
és egy világos, valamint 
háromágú, kétágú és egyágú 
a díszítés – ezenkívül a 
végzQdésük kerekded, lapos, 
illetve befelé nyíló.
A keresett szelet tehát 
tejcsokoládé, ugyancsak 
tejcsokoládé díszítéssel, 
kétágú és befelé nyíló 
végzQdéssel.

HAJRÁ:  8,5

A lóhereformában lévQ 
négy szám összege egyenlQ 
a csillagok ágai számának 
és a csillagban lévQ szám 
szorzatával.
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Melyik szám van letakarva a sorozatban?

úgy aránylik mint ahogy 

aránylik ... melyikhez?
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 A bolygókutató hölgytWl 
az erjogászig

A BME által kezdeményezett 
Hétköznapi tudomány című pro-
jektben az űrkutatás fontos-
ságára hívja fel a figyelmet a 
Magyar Asztronautikai Társaság 

(MANT). Ennek érdekében elő-
adásokat, kiállításokat, workshopokat 
szerveznek országszerte. A nyitó ren-
dezvényt 2013. október 
18-án tartották az Óbudai 
Egyetem székesfehérvá-
ri Alba Regia Egyetemi 
Központjának (AREK) 
falai között. A MANT 
több mint 50 éve fogja 
össze a magyar űrkuta-
tókat és az érdeklődőket. 
Pályázatokat hirdetnek, 
kirándulásokat szervez-
nek, kiadványokat jelen-
tetnek meg, ezzel is se-
gítve a hazai tudományos 
eredmények megismerte-
tését a nagyközönséggel.

Ennek szellemében 
tartották Az Űrkutatás 
Napját is, mely a Kiváló-

sági Díj átadásával kezdődött. Kevés 
hölgy áll ugyanis „űrpályára”, ezért 
a Nők a Tudományban Egyesülettel 
(NATE) közösen írtak ki pályázatot 
azon 35 év alatti hölgyek számára, 
akik a világűrhöz kapcsolható tevé-
kenységet végeznek. Az elismerést 
elsőként Orgel Csilla bolygókutató 
vehette át. Az ELTE 25 éves mes-
terszakos hallgatója már eddig is 
több nemzetközi űrprogramban vett 
részt. Főként a Mars fejlődését sze-
retné feltárni és összehasonlítani a 
Földével. Elismerő oklevelet kapott 
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Tari Fruzsina világűrjogász, Dobos 
Vera Zsuzsa csillagász és Gyalló Il-
dikó geológus is.

A nap során olyan ismert hazai 
kutatók tartottak előadásokat, 
akik nemcsak jó szakemberek, 
hanem kiváló ismeretterjesztők is. 
A nagyközönség figyelmét olyan, 
népszerű témákkal lehet felkelteni, 
mint a Mars kutatásának legújabb 
eredményei és bolygónk kozmikus 

veszélyeztetettségének elemzése. A 
Curiosity által talált víz és a csel-
jabinszki meteorit kiemelése aktu-
alitást is adott az ezekről szóló elő-
adásoknak. A kínai űrtevékenység 
bemutatásának egyik fontos tanul-
sága az volt, hogy Ázsiában lépés-
ről lépésre, megfontoltan haladnak 
és hosszú távon gondolkodnak. 
Nemcsak az űrkutatásra, hanem 
az összes tudományra igaz, hogy 
hosszú távon érik be a ma végzett 
kutatások gyümölcse. Az orosz űr-
rakéták fejlesztéséről szóló előadás 

pedig egyebek mellett „érdekes” 
összehasonlításra adott lehetőséget a 
kínai űreszközökkel.

Szóba került az űrjog, mely az űr-
kutatás kevésbé romantikus területe, 
mégis fontos még a szakembereknek 
is tisztában lenni olyan kérdésekkel, 
mint a Föld körüli pályák felhasznál-
hatósága, kártérítési problémák stb. 
A jog ezen ága a világűrhöz nem 
térben, hanem az azzal kapcsolatos 

tevékenységgel kötődik. 
Persze itt is találunk iz-
galmas vitákat. Míg a 
közjog a világűr tekinte-
tében is próbál szilárdan a 
földön állni és gyakorlati 
problémákra reagálni, 
addig a magánjogban 
felmerülnek olyan felve-
tések, melyek ma még a 
„Holdban” vannak. Ilyen 
a kisbolygók és más égi-
testek bányászata, mely-
ről egyre többet hallani, 
de a megvalósítás még 
messze van. 

Nyugodtan mondhat-
juk, hogy az első szput-
nyik indítása óta óriásira 

szélesedett tudásunk. Mégis elgon-
dolkodtatók voltak azok a kérdések, 
melyek ismereteink megbízhatósá-
gával kapcsolatban hangoztak el. 

A korábbi és a jelenleg is a világ-
űrben működő magyar gyártású 
űreszközökről kiderült, hogy 1970 
óta több mint 130 működött, illetve 
működik ma is a világűrben. Ezek 
közül külön hallhattunk a Masat-1-
ről. Nemcsak ennek a kicsi, de na-
gyon sikeres szerkezetnek, hanem 
az egész magyar űrtevékenységnek 
a jövőjét és lehetőségeit is megvitat-

Orgel Csilla (jobbra) átveszi a Kiválósági Díjat  

Groó Dórától, a NATE elnökétQl

A díjazottak balról jobbra: Tari Fruzsina, Dobos Vera Zsuzsa, Orgel Csilla, 

Gyalló Ildikó

A közönség  (KÉPEK: GEASTRUM BT)
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tokban, teherautókban és más köz-
lekedési eszközökben már most is 
előszeretettel használják a földgázt. 
Az elemzők arra számítanak, hogy 
a gázfelhasználás 2025-re több 
mint a harmadával nő a jelenlegi 
szinthez képest. Becslésük szerint a 
folyékony földgáz (LNG) nemzet-
közi forgalma már ez alatt az egy 
évtized alatt is 70 százalékkal nő. 

A szerzők rámutatnak, hogy a 
földgáznak „jelentősen kisebb a káros-
anyag-kibocsátása, mint más fosszilis 
fűtőanyagoknak”. A földgázüzemű 
erőművek „rugalmassága” – keve-
sebb mint 30 perc alatt beindulnak, 
teljesítményük pedig 100 MW/perc 
sebességgel „felszabályozható” – le-
hetővé teszi, hogy a közművállala-
tok az időjárás függvényében válto-
zó szél- és napenergiát is a hálózatba 
integrálják.

A legújabb fejlesztésű, rugalma-
san üzemeltethető, kombinált cik-
lusú erőművek hőhatásfoka már 
a 61 százalékot is meghaladja. Ez 
azt jelenti, hogy a földgázban lévő 
energia csaknem kétharmada elekt-
romos árammá alakul. Az amerikai 
energetikai minisztérium ezt az 
eredményt egy mérföld 4 perc alat-
ti lefutásához hasonlította. „A gáz 
jövője nem olyan lesz, mint amilyen a 
múltja volt” – írja Evans és Farina.

A Közel-Keleten a földgáznak az 
áramtermelésben elfoglalt része-
sedése már most is eléri a 60 szá-

zalékot. (Ez az arány az Egyesült 
Államokban 28 százalék, nálunk, 
Európában pedig 20 százalék.)

Jelenleg a felhasznált gáz 89 szá-
zalékát szárazföldi gázvezetékek 

ták a jelenlevők. Külön workshopot 
tartottak hazánk küszöbön álló csat-
lakozásáról az Európai Űrügynök-
séghez. Ez a régóta várt lépés első-
sorban nem a kutatás, hanem az űr-
ipar jövőjét határozza meg. Jelentős 
innovációs és gazdasági lehetőségek 
birtokába jut így az ország – hang-
súlyozták a szakértők. 

A MANT rendezvénysorozata 
folytatódik: Sopronban, Szegeden, 
Miskolcon és Balatonfüreden lesz-
nek a következő állomások. A Fe-
hérváron megnyitott A világűr em-
berközelben című poszterkiállítás is 
sok helyre eljut a közeljövőben. 

A világűr valamilyen szinten 
mindenkit érdekel, így nem csoda, 
hogy rengeteg érdeklődőt vonzott 
az űrkutatás napja a helyszínen és 
az élő internetes közvetítésnek kö-
szönhetően a világhálón is. Ez a rö-
vid beszámoló nem terjedhetett ki 
mindenre, de az előadások felvétele 
felkerül majd a Galileo Webcast hon-
lapjára, így sok más érdekességet is 
megtudhatnak olvasóink.

T. Z.

 A gáz aranykora?

Egy évszázaddal ezelőtt Edison 
villanykörtéje több millió – ut-
cákat, tereket és vasútállomá-
sokat megvilágító – gázlámpa 
fényét oltotta ki. A korszak-
alkotó találmány egyúttal a 
gázművek alkonyát 

is jelentette. A jövőben 
viszont, úgy tűnik, ismét 
a gázé lesz a főszerep. Egy 
nemzetközi tanulmány 
szerint ugyanis ez az ener-
giaforrás domináns szere-
pet fog betölteni a világ 
energiafelhasználásában. 

„A földgáz felveszi majd a 
versenyt a szénfelhasználás-
sal, és az olajtól is vesz el ré-
szesedést a globális porondon” 
– mondják a GE által ké-
szített tanulmány szerzői, 
Peter C. Evans és Michael 
F. Farina. Szerintük a gáz 
emellett egyre nagyobb 
szerepet fog betölteni a 
szélenergia és más megúju-
ló energiaforrások kiegészítőjeként is, 
különösen az áramtermelés területén. 

Evans és Farina szerint a közmű-
vállalatoknál, a globális cégeknél, 
a háztartásokban, valamint a vona-
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szállítják.  A szerzők szerint a gáz- A szerzők szerint a gáz-A szerzők szerint a gáz-
hálózat bővítése, az újítások és az 
új szállítási lehetőségek – mint pél-
dául a palagáz – elősegítik, hogy a 
gázhálózat sűrűbb és rugalmasabb, 
valamint gazdaságosabban mű-
ködtethető legyen. „A sűrűbb há-
lózatok stabilabbá teszik az energia-
rendszereket, így azok rugalmasabban 
reagálnak a fennakadásokra, és az 
extrém áringadozások valószínűsége is 
csökken” – állítják a szerzők.

Evans és Farina szerint a „gázhá-
lózatok, amelyek az út- és elektro-
mos hálózatokkal ellentétben sok-
szor a föld alatt futnak, szélsőséges 
időjárási körülmények között is ké-
pesek stabil gázszolgáltatást nyúj-
tani. Az elosztott energiatermelés 
előnyei tavaly, a Sandy hurrikán 
idején kerültek előtérbe. Míg az 
északkeleti rész nagy része sötét-
ben maradt, a Princeton Egyetem 
kampuszán működő gázturbina 
gondoskodott az univerzitás meg-
világításáról és fűtéséről.

A szerzők szerint az olyan újítá-
sok, mind például a vízen lebegő 
LNG-állomások és a kisméretű 
gázbegyűjtő, átalakító és szállító 
rendszerek szintén „drámai hatás-
sal” lesznek a gázhálózat bővülésé-
re. „A kisméretű folyékony földgáz és 
a CNG- (sűrített földgáz-) rendszerek 
virtuális vezetékrendszerekbe való in-
tegrálását és átalakítását elősegítő új 
technológiák fontos szerepet kapnak az 

új gázpiacok, például a köz-
lekedési szektor gyors fejlődé-
sében” – írják a szerzők.

Véleményük szerint a 
gépi érzékelőkből szárma-
zó adatokat az emberek-
kel és szoftverekkel össze-
kapcsoló ipari internet új 
eszközöket biztosít majd 
a csővezetékek, generáto-
rok és más berendezések 
ellenőrzéséhez, szabályo-
zásához és elemzéséhez. 
A hálózatok egyik meg-
határozó tulajdonsága, 
hogy minél nagyobbak 
(vagyis minél többen csat-
lakoznak hozzájuk), annál 
értékesebbek. Ezek a tu- Ezek a tu-Ezek a tu-
lajdonságok elősegítik a 

kapcsolódó hálózatok létrehozását, 
így az új összeköttetések kialakítá-
sa rejtett értékteremtő lehetőségek 
feltárásához vezet.

(Forrás: GE)

2025-re a földgáz adja az elsQdleges globális energiatermelés 26 
százalékát; ez 20%-os növekedést jelent az 1990-es szinthez képest 

(FORRÁS: GEREPORTS.COM)
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A keresztény tanítás a hívő embernek az őt körülvevő 
élettelen és élő világgal fennálló kapcsolatát döntő 
módon befolyásolja, meghatározza. Ennek kiindu-

lópontja az ószövetségi Szentírás elején, a Teremtés könyvé-
ben olvasható. „Isten szólt: teremtsünk embert képmásunk-
ra… Töltsétek be a földet és vonjátok uralmatok alá. Ural-
kodjatok… minden állat fölött, amely a földön mozog.” (Ter 
1,26, 28) E tanítás komolyan vétele egyszerre mítosztalaní-
totta a kozmoszt, a növény- és állatvilágot. A madarak repü-
lése nem tartalmazott a szakértő jósok által kiolvasható jö-
vendölést, a leölt áldozati állatok tetemei nem rejtegettek égi 
üzenetet, de még a nap járása, a felhők vonulása sem. 

SZENT HUBERT 
ÉS A VADÁSZAT
A kereszténységnek az állatokról alkotott nézetei idWvel változ-
tak. Az alapállás ugyanaz maradt, ám bizonyos elemek hangsúlyt 

kaptak, míg mások homályba merültek. Az állatok  a szentek 

szimbólumaiként, attribútumaiként vagy legendáik mellékszerep-
lWiként is feltennek.

A Szentírásban szereplő állatok az eredeti szövegkörnye-
zet alapján jók vagy rosszak, tiszták vagy tisztátlanok. Az 
ember viszolygását kiváltó példa a kígyó (Ter 3,1-15), a 
szarvas viszont olyan állat, hogy az emberi lélek transz-
cendens vágyait képes kifejezni a Zsoltárok könyve sze-
rint: „Amint kívánkozik a szarvas a forrás vizéhez, úgy 
kívánkozik a lelkem tehozzád, Isten”. A Physiologus sze-
rint „a szarvas ellensége a sárkánynak: ha a sárkány a szar-
vas elől földhasadékba menekül, a szarvas megy és tele-
szívja magát forrásvízzel, és a földhasadékba öklendi: ez-
zel kényszeríti fel a sárkányt, majd széttépi és elpusztítja”. 
A kozmikus jellegű küzdelmet, a jó és a rossz harcát a 
szerző sietve pontosítja. „A mi Urunk is így pusztította el 
a nagy sárkányt (a sátánt) az égi vizekkel, azaz a benne 
mint Isten Igéjében rejlő erényes bölcsességgel, mert nem 
állhatja a sárkány a vizet, s a sátán sem a mennyei igét” 
(Mohay András fordítása). 

A népvándorlás folyamán Európába érkezett, majd ott 
megtelepedett, végezetül kereszténnyé vált népeknek 
megvoltak a maguk kedvelt állatai ősgesztáikban, ere-
detmondáikban meg karnyújtásnyira a középkor első fe-
lének igazi őserdeiben, amelyek szegélyezték a római út-
hálózat nyomvonalait követő középkori utakat, a ki-
csiny, földművelő közösségek falvait és az ókori, egy 
időre jelentős lakosságveszteséget elszenvedő városokat. 
Ezek az állatok hierarchikusan párhuzamos társadalmat 
alkottak, legalábbis a vezető szerepet illetően. Eleinte a 
medve számított az állatok királyának, de a középkor 
derekára az oroszlán küzdötte magát helyébe.

Népszerűségét a vadászat a középkor folyamán is meg-
őrizte, noha az egyháziak különböző módokon igye-

keztek ellene fellépni vagy legalábbis törvényes keretek közé 
szorítani. A vadak üldözése, kegyetlen legyilkolása az embe-
ri lélek legsötétebb bugyrainak gonosz indulatait képes fel-
színre hozni és szabadjára engedni. A teremtmények oktalan 
megölése előkészítheti a felebarát életének kioltását, ez utóbbi 
pedig az égbe kiált bosszúért.

Időközben Ágoston (354-430) zsoltármagyarázatából egy 
idézet nagy visszhangra talált. Amikor a Vallomások szerzője 
az Úr szőlőjének pusztulásán elmélkedett: „Pusztítja azt az 
erdei vadkan, s a mezei vadak legelnek róla” (79,14), azt állí-
totta, hogy a vadkan a gonoszlélek teremtménye. Az ókor-

Á L L ATO K ,  S Z I M B Ó L U M O K ,  B E S T I Á R I U M O K



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/44  1383

Hubert (latinul Hubertus, Hucbertus, 
eredetileg Chu go berc tus) történelmi 
személyiség és 703-706 között Tongres-
Maastricht püspöke lett, 727. május 30-
án halt meg. Eredetileg világi, házas 
fia, Florebert apját annak halála után 
követte a püspöki székben és 736-738 
között halt meg. 

Nemes frank családból származott 
Hubert, a Pippin-dinasztiához fűzték 
rokoni szálak, legvalószínűbben II. Pi-
pin feleségéhez, Plectrudához. Hubert 
püspökként először két olyan oklevél-
ben tűnik föl, amelyeket II. Pipin és 
felesége az echternachi apátságnak 
tett adományaikról állíttattak ki. 
Részt vettek az andage-i apátság ala-
pításában, ahová 825-ben Hubert föl-
di maradványait átvitték. Vitathatat-

lan, hogy Hubert családja és 
a karolingok között szoros 
kapcsolat állt fönn, ami a 
püspököt segítette apostoli 
munkájában. 

Miután 703-706 között 
Lambert püspököt meggyil-
kolták (a szörnyű esemény 
csak kísérő jelensége a Mero-
ving-háziak egymást gyilko-
lásának), tanítványa, Hubert 
követte a püspöki székben. 
Az új püspök évtized eltelté-
vel Lambert tetemét Maas-
trichtből Liège-be átvitette. 
Csak a XI. század közepén 
jelentkezett az a nézet, mi-
szerint Hubert a püspöki 
székhelyet is áttette Liège-be. 
Az átvitelre (trans latio) azért 
kerülhetett sor, mert Hubert 
a csodatevő Lambert holtá-
ban is meglévő szakrális erőit 
akarta az ott élők elé állítani, 
mintegy a gonosz gyilkossá-
gért engesztelés gyanánt. 

Szent Péter tiszteletére bazilikát alapított Liège-ben, hogy 
majd az szol gáljon neki temetkezési helyül. A püspökség 
csak a IX. század elején került át Liège-be, amikor a város 
(villa) a legfontosabb püspöki székhely lett. A környező vi-
déken Hubert térítette meg az ekkorra csak szórványnak 
tekinthető pogányságot. Fia és életrajzírója, Florebert jelen-
létében halt meg 727. május 30-án. 

A csak történelmi adatokat felsorakoztató életrajza te-
hát elég szegényes. A kultusz kibontakozása azonban se-
gített a szűkös adottságon, és a már említett 
szarvasjelenettel érkezett el csúcspontjához. Tizenhat 
évvel halála után, 743. november 3-án Hubert maradvá-
nyait sírjából fölemelték (elevatio) és Carloman princeps 
ennek örömére gazdagon megajándékozta a liège-i 
Szent Péter-bazilikát az istentiszteletek során használa-

végi, középkorkezdő enciklopédista, 
Sevillai Izidor a kegyetlenségét hang-
súlyozta. A IX. században Rabanus 
Maurus a vadkant végérvényesen a 
sátán udvartartásába sorolta és a ké-
sőbb íródott bestiáriumok ezt ismé-
telték meg. A középkor végére a ne-
gatív tulajdonságai (piszkos, büdös, 
falánk, buja, lusta, csúnya, szörnyű 
hangot ad) és külső megjelenése (fő-
ként agyarai) miatt az emberek a sá-
tán megtestesülésének tartották.

Vele ellentétben a szarvas alakja fel-
értékelődött. A tiszta forrás vizére 
szomjazó szarvas a hívő lélek jelképe, 
a Physiologus szerint a sárkányt (kí-
gyót) legyőző Krisztust az ókor óta 
megjeleníti, és a középkori szimbólumrendszerben a sas, a 
pelikán, az oroszlán, a bárány, a kakas mellett a szarvas 
Krisztus egyik gyakran előforduló emblémája. Mindez 
maga után vonta, hogy a szarvas megjelenjen a szentek 
körül, velük kapcsolatban.

A legismertebb Szent Hubert legendája, miszerint a 
nős, előkelő férfi nagypénteken vadászott és egy 

szarvast üldözött. A szarvas megállt, üldözője felé fordult, 
aki elrettenve látta, hogy az állat két agancsa között egy 
feszület látható. A váratlan égi jel hatására megtért és föl-
kereste Tongres-Maastricht püspökét, Lambertet. Ez az 
epizód híven kifejezi a szarvas szimbolikus jelentésének 
fölértékelődését a középkor derekán. A hagiográfiát, a 
szentek életével foglalkozó történettudományt segítségül 
híva a történelmi valóság megismerhető. 
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tos, ezüstből készített kelyhekkel, gyertyatartókkal, 
tömjénezőkkel, lámpákkal, mécsesekkel. Ez az esemény 
a Karoling-dinasztia Hubert személyéhez való ragasz-
kodását tükrözi. Emiatt került Szent Hubert ünnepe 
november 3-ra.

W alcaud püspök a IX. század első évtizedeiben az 
Andage-ban tartózkodó szerzetesi közösség életét jó-

tékony reformokkal gazdagította az Aniane-i Szent Bene-
dek által kezdeményezett reformsorozat 
keretében. Ezt megerősítendő, elhatároz-
ta, hogy Szent Hubert földi maradványa-
it átviteti a megújult apátság templomába. 
Döntése mögött ennél egyszerűbb ok állt. 
Lambert püspök kultusza virágzott és be-
árnyékolta utóda, Hubert bontakozó kul-
tuszát. A kölni metropolita, Hadebald tá-
mogatását megnyerte terve számára, s a 
két főpap együtt fordult Jámbor Lajos 
császárhoz (814-840), aki Aachenben, 
püspökei jelenlétében jóváhagyta a kérel-
met. Hubert teteme 825. szeptember 30-
án érkezett Andage apátságába, ahol a je-
lentkező természetfölötti jelek visszaigazolták Walcaud dön-
tésének helyességét és az új kultusz fejlődésnek indult. A 
környékbeli hívek magukénak fogadták az új szentet. (Az 
első évezredben a szentté avatás nem létezett, a helyi kultusz 
volt a döntő.) A jámbor hagyomány számos, a kortárs szen-
teknél is előforduló eseményt tulajdonított neki; monosto-
rok, templomok alapítását, fölszentelését, szentek ereklyéi-
nek átvitelét. Ami viszont egyedi és később fontosságra tesz 
szert: személyes tárgyai között egy kulcsról a hagyomány 
azt tartotta, hogy magától Szent Péter apostolfejedelemtől 
kapta. Ez áttételesen utal Hubertnek a római pápa iránti ra-
gaszkodására. A másik egyedi tárgy egy stóla, a papi-püs-
pöki hatalmat jelképező, nyakban viselt, két oldalt lefutó, 
széles, keresztekkel díszített szalag. Nem akárhonnan való, 
fölszentelésekor angyal hozta neki, az égiek ajándékát az 
égiek küldötte. (Maga az angyal neve nem annak termé-
szetét, hanem feladatát közli: kül-
dött, hírnök.)

Szent Hubert hamarosan a vadá-
szok védőszentjévé vált, aminek az 
alapja fölöttébb természetes, mivel ő 
az Ardennek-hegyvidék patrónusa. 
A feudális hierarchia világában a 
patrónusság nem szűnt meg a szent 
halálával, hanem folytatódott, sőt 
akkor teljesedett be igazán, hiszen a 
közbenjáró közelebb volt az égi tró-
nushoz. A X. században már régi 
szokásnak számított, hogy az Ar-
dennek sűrű erdőiben vadászó fő-
rangúak minden évben az első, 
gazdag vadászzsákmányt patrónu-
suknak felajánlják és a sírját őrző-
gondozó közösségnek adják. Cseré-
be gazdag zsákmányt reméltek a 
vadászok, s ami ennél sokkal fonto-
sabb, a balesetek elkerülését, hiszen 
a vadászat veszélyeket rejtett magá-

ban. A vadászok kutyák segítségével űzték a vadakat, s a 
rosszul idomított kutyák vad hiányában egymásra, esetleg 
gazdájukra támadhattak. A veszettséget átadhatta erdei állat, 
például róka, de leggyakrabban a kutya. A vadászat védő-
szentje bajelhárító szentnek számított és pártfogását külön rí-
tus közvetítette. Azok, akiket veszettségre nézve gyanús állat 
harapott meg vagy akik előre védekezni akartak e szörnyű 
kór ellen, elmentek Szent Hubert monostorába, ahol a „fel-

cser” szerzetes kicsiny metszést ejtett az 
illető homlokán, és az „égből érkezett” 
stóla szövetének szálából egy darabot a 
sebbe helyezett, majd azt viasszal lezár-
ta és kötést tett rá. A stóla hamar elfo-
gyott volna, olyan népszerű volt ez a 
védekezés, ezért érintéses ereklyét 
használtak. Fehér vászondarabot érin-
tettek az eredeti stólához, ami azt meg-
szentelte és gyógyító erejét átadta neki. 
Ez utóbbi szövet szálai szolgálták a to-
vábbiakban a veszettség megelőzését 
vagy leküzdését. Bruxelles mellett, 
Boitsfortban, a hercegi vadásztelepen a 

XIII. században kápolna épült Szent Hubert tiszteletére, s e 
tiszteletadási forma egyre terjedt Közép-Európa felé. A 
középkori Magyar Királyság területén, Nógrád várme-
gyében Mikudinus fehérvári prépost, később győri püs-
pök 1171-1179 között Garábon alapított premontrei pré-
postságot, aminek a védőszentje Szent Hubert püspök 
hitvalló volt. A lotaringiai Riéval premontrei prépostság 
küldte ide az első szerzeteskanonokokat, akik az erdős vi-
dékre hazájukból hozták el Szent Hubert tiszteletét.

Huberten kívül létezett másik, szintén vadászokat védő 
szent, aki több ünnepnappal rendelkezett, az egyik szin-

tén november 3-ra esett. Valószínűleg nagy szerepet játszha-
tott ebben az egybeesésben az, hogy a XV. században Eusz-
ták legendájából átkerült Hubertéba a megtérés csodás törté-
nete. Euszták, eredeti nevén Placidus Traianus római császár 
(98-117) katonai parancsnoka volt. A Legenda Aurea, Jacobus 

de Voragine (1230-1298) műve a 
következőket tartalmazza: „Egy 
napon vadászat közben szarvascsor-
dára bukkant. Észrevett egy gímet, 
ezt az egyet követte és igyekezett 
kézre keríteni. Mikor alaposabban 
szemügyre vette a szarvast, agancsai 
között megpillantotta a szent ke-
resztet nap fényénél tündöklőbb 
alakban, s Jézus Krisztus képmását, 
aki a szarvas szája által így szólította 
meg őt: „Miért üldözöl, Placidus? 
Irántad való irgalomból jelentem 
meg néked ebben az állatban. Én 
vagyok Krisztus, akit te ismeretle-
nül tisztelsz. E szarvasban, akire va-
dásztál, én vadásztam terád”. Ezt 
párbeszéd követi, aminek vége: 
„Ha hiszel, menj el a város püspö-
kéhez és keresztelkedjél meg!” 
(Bárczi Ildikó fordítása.) Placidus a 
keresztségben az Euszták nevet 

Rabanus Maurus
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kapta. A jelenet szentírási ihletettségű, Szent Pálnak a da-
maszkuszi úton történt megtérése (ApCsel 9,1-9) és az 
Athénben, az Areo pá gu szon mondott beszéde (uo. 22-23) 
sejlik föl a középkori szöveg mögött.

Euszták legendája fordulatokban gazdagon folytatódik és 
a folklór sokhelyütt megtalálható elemei miatt a hagiográfiai 
kutatás hindu, arab, örmény, zsidó, kabil legendákkal roko-
nította. Az örmény változat tartalmazza a legősibb rétege-
ket, a keresztény elemek ezen az úton kerülhettek a törté-
nelmileg nem igazolható szent legendájába. A párizsi Szent 
Dénes Királyi Apátságban őrizték állítólagos ereklyéit, 
amelyek a XIII. században a mai Les Halles mellé kerültek 
a Szent Ágnes-kápolnába, ami plébániatemplom rangjára 
emelkedve nevet változtatott. A későbbiekben hatalmas 
gót templom épült helyébe, a mai Saint-Eustache-templom, 
a Centre Pompidou mellett. Euszták bekerült a tizennégy 
segítőszent közé, Hubertet nem érte ez a megtiszteltetés. 
Euszták tisztelete a középkor végén visszaszorult, Huberté 
viszont annál jobban terjedt. Az erdei jelenet nagyban hoz-
zájárult ehhez a népszerűséghez. 

Az Euszták legendából kölcsönzött szarvasjelenet tehát 
akkor épült be Hubert életrajzába, amikor a szarvas a 
legelőkelőbb erdei állattá lett, amikor királyok, hercegek 
vadásztak rá és a keresztény szimbolika nyelvezetén 
Krisztust jelenítette meg.

A középkor folyamán az egyházi törvények igyekeztek 
keretek közé szorítani a vadászatot, számos helyi zsinat 
tilalmazta az egyházi rend tagjainak a vadászaton való 
részvételt. A hagiográfiai irodalomban a szent ember 
mindig a vadász ellenében a szelídség, jóság példája, 
amelyet még az állatok, madarak is megéreztek. A má-
sik viszont a kegyetlenség megtestesítője, az állatok me-
nekülnek előle, ha megjelenik kutyafalkájával. A feszü-
lettel megjelenő szarvas viszont magát a vadászatot tette 
keresztény jellegűvé, mert a vadász megtért és szentté 
vált, ami a középkor embere szemében addig lehetetlen-
nek tűnt. Hubert pártfogását pedig nem a bőséges zsák-
mány ejtése érdekében kérték a vadászok, hanem 
védelmül a szörnyű szenvedéssel járó, mindig halállal 
végződő kór, a veszettség ellen.

Máig szokásban van november 3-án Szent Hubert 
tiszteletére misét mondani, amit a Hubert történe-

tét nem ismerők a véres vadászat szentesítésének gondol-
nak. A vadászok viszont szentjüket bajelhárító szerepe 
miatt tisztelték, tisztelik. A középkori zarándoklatok Hu-
bert sírjához az újkorban is folytatódtak, különösen abban 
a régióban, Liège központtal, ahol a szent egykoron élt, 
valamint Lotaringiában és a Rajna-vidéken.

A magyar középkor végén Ludrófalva szárnyas oltárán 
Mária megkoronázásának több szent mellett Hubert is 
tanúja, ami hazai ismertségére utal. Hagyományosan 
püspökként mitrával, pásztorbottal, könyvvel ábrázol-
ták. A legenda kibővülte után nemesemberként jelent 
meg, vadászkürttel, karddal, kutyáktól kísérve, amint a 
kereszthordozó szarvas előtt térdel. 

A XVIII. században a telepesek hozták el Hubert tisz-
teletét hazánkba és tartották ébren, ameddig polgári-ci-
vil vadásztársaságok létezhettek. A szarvas pedig to-
vábbra is ellensége maradt a sárkánynak.

TÖRÖK JÓZSEF

Anyatejjel fizetnek a fWnök jóindulatáért

A nőstény szurikáták gyakran dajkának állnak azért, 
hogy a csoportban maradhassanak. Legtöbbször saját 
kölykeik elvesztése vagy ideiglenes száműzetés után 
ajánlják fel szolgálataikat a domináns nősténynek. 

Mindez nem teljesen önkéntes alapon megy. A domi-
náns nőstény szurikáták vemhességük vége felé fúriává 
alakulnak, folyamatosan zaklatják az alárendelt nősté-
nyeket és gyakran megölik ezek kölykeit. Az elmene-

külő alárendeltek kis idő múltán visszatérnek, és újult 
erővel igyekeznek megnyerni a kolónia úrnőjének ke-
gyeit. Ennek egyik eszköze az, hogy beállnak szoptatós 
dajkának. 

Cambridge-i kutatók 1996 és 2011 között gyűjtött 
adatok elemzése után jutottak arra a következtetésre, 
hogy minden második szurikátaalom mellett szoptatós 
dajkák segédkeznek – általában idősebb, maguk is 
vemhes vagy nemrégen szült nőstények, sokszor a do-
mináns közeli rokonai. Elválasztás után skorpiókkal és 
más gerinctelenekkel etetik a kölyköket, olykor pedig 
akár egész nap őrködnek a kicsik felett – nyelve az éh-
koppot. 

A dajkaság tehát sok fáradsággal jár, de a kutatók sze-
rint még így is megéri, hiszen az alárendeltek amellett, 
hogy rokonaik gondozásával saját génjeik továbbadását 
is segítik, a csoporton kívül szinte biztosan pusztulásra 
lennének ítélve.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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November az Qsz vége. A nappalok már rövidek, 
november 1-én is alig 10 órát van a Nap a hori-
zont felett, november 30-án pedig kevesebb 
mint 9 órát. Delelési magassága 28 fokról 

21 fokra csökken a hónap során.

Ebben a hónapban már átálltunk a téli idRszá-

mításra, emiatt a napnyugta kifejezetten korán 
következik be. A hónap közepén BudapestrRl 
nézve nem sokkal délután 4 óra után már lemegy 
a Nap. Ehhez képest csak alig negyedórával nyug-

szik korábban Napunk a legkorábbi napnyugta idR-

szakában, december közepe táján. Bár este 6 órakor 
már sötét az ég, nézzük azonban ennél valamivel 
késRbb, november 15-én este 8 órakor a csillagos eget. 
Nyugaton még fent látjuk a Nagy Nyári Háromszöget az 
égen. Legmagasabban jár a három csillag közül a Deneb a 
Hattyúból, amely hazánkból nézve sosem nyugszik le, min-

dig a látóhatár felett marad. TRle balra és lefelé a Vega van a 
Lantból, míg legalacsonyabban az Altairt láthatjuk a Sas csillag-

képbRl. A Tejút sávja most nagyjából nyugat és kelet között húzódik, 
észrevételét azonban ekkor lehetetlenné teszi a két nappal telihold 

A csillagos  

ég november 15-én  

20 órakor

elRtt álló Hold, melynek fénye alaposan bevilágítja az égboltot. A 
bolygók közül a Vénusz már nagyjából másfél órája lenyugodott, 
elRtte azonban az alkonyati és a kora esti égbolt látványos égitesté-

nek számított. A Jupiter viszont már felkelt nagyjából negyedórája, 
ekkor alig valamivel az északkeleti horizont felett találjuk. A Nagy 
Medve részét alkotó Göncölszekér északon és alacsonyan látszik 
ez idR tájt. Déli irányba fordulva, a Pegazus nagy csillagnégyszöge 
uralja az eget. Bal felsR csillagából nyúlik ki az Androméda csil-
lagíve. Az ismert csillagképek közé tartozó Kassziopeia W alakja 
nagyjából a fejünk felett látható. Kevéssel a déli horizont felett a 
Déli Hal csillagképének legfényesebb csillaga, a Fomalhaut világít. 
A tél legszebb csillagképe, az Orion nagyobb része már a keleti 
látóhatár fölé emelkedik ekkorra. TRle nyugatra a Bikát láthatjuk a 
narancsos szín` Aldebarannal és közelében a Fiastyúk szép nyílt 
csillaghalmazával. A Bikától északra a Szekeres ötszöge látszik, 
benne a fényes Capellával. 

Novemberben az ISON-üstökös talán elkezd végre látványos 
objektummá válni, azonban várható fényességét illetRen sok a 
bizonytalanság. Ez jelenleg 2-3 magnitúdóval elmarad a korábban 
várt értékektRl. A korábbi várakozások alapján november elején 
fényessége már megközelíthetné a szabad szemmel való látható-

ságot és november 24-re már elérné a 0 magnitúdós fényességet. A 
mostani helyzet alapján azonban az sem kizárt, hogy perihéliuma 
elRtt nem is lesz szabad szemmel megfigyelhetR. Napközelségét 

A Hubble-_rtávcsQ október 9-én készült képe az ISON-üstökösrQl 
(NASA)
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november 28-án este 9 óra körül éri el, amikor alig 1,16 
millió kilométerre lesz a Nap felszínétRl (a fotoszférá-

tól). Nem kizárt, hogy a napközelség körüli órákban akár 
szabad szemmel is látható lesz a nappali égen, a Nap 
közvetlen közelében, azonban keresésével csak nagyon 
óvatosan szabad próbálkozni, távcsövön keresztül a Nap 
azonnal megvakíthatja az óvatlan szemlélRt! Ezt követR-

en ugyan fényessége gyorsan csökken, de decemberben 
remélhetRleg látványos égitest lesz. Mindehhez azon-

ban hozzá kell tenni, hogy kedvezRtlen esetben az 
üstökös akár csalódást keltR is lehet…

Várhatóan november 7-én indul a Nemzetközi 
_rállomásra a Szojuz-TMA 11M nev` `rhajó, fedél-
zetén az orosz Mikhail Tyurin parancsnokkal, az 
amerikai Richard Mastracchióval és a japán Koichi 
Wakatával. Qk a Nemzetközi _rállomás 38. és 39. 
személyzetének lesznek tagjai és várhatóan 2014 
májusában térnek majd vissza a Földre. Mikhail 
Tyurin volt a parancsnoka a Szojuz TMA-9-`rhajónak 
is, amellyel Simonyi Károly 2007. április 21-én elsR 

`rutazásáról tért vissza a Nemzetközi _rállomásról.
November 18-án tervezik indítani a MAVEN 

nev` amerikai Mars-szondát. Utóbbi eszköznek 
célja a marsi légkör kutatása és ezzel közvetve a Mars éghaj-

lattörténetének vizsgálata. Valószín`leg a Mars légköre a rég-

múltban a jelenleginél jóval s`r`bb volt, és fontos kérdés lenne 
annak megértése, hogyan történt a légkör tömegvesztése. A 
MAVEN a marsi felsR légkörben jelenleg lejátszódó folyama-

tokat, a mai tömegvesztést vizsgálná legalább egy földi évnek 
megfelelR ideig. Az `rszonda 2014 szeptemberében érne Mars 
körüli pályára. Szintén novemberben tervezik indítani az indiai 
Mangalyaan nev` Mars-szondát, amely elsRsorban technológiai 
kísérlet céljára szolgálna az indiai `rkutatás számára, bár termé-

szetesen tudományos m`szereket is visz magával. Ez lenne az 
elsR indiai szonda, amely egy másik bolygó felé indulna.

A Merkúr november 1-én alsó együttállásban van a Nappal, azaz 
tRlünk nézve a Nap innensR oldalán halad el. Ezt az idei legjobb 
hajnali láthatósága követi november folyamán. November 7-én már 
egy órával, 15-én majdnem egy és háromnegyed órával kel a Nap 
elRtt. 18-án kerül legnagyobb nyugati kitérésbe. A hónap legvégén 
is még 1 óra 20 perccel kel a Nap elRtt. Fényessége 7-én még csak 
+1,7 magnitúdó, 15-én -0,3 magnitúdó, a hónap utolsó napján -0,7 

magnitúdó. Látszó átmérRje a november 7-i 9 ívmásodpercrRl a 
hónap végére 5,3 ívmásodpercre csökken, miközben fázisa 12 szá-

zalékról 88 százalékra növekszik. A hónap elsR részében hátráló 
mozgást végez a Mérleg, majd a Sz`z csillagképben. Utána moz-

gása ismét elRretartóvá válik és a hónap utolsó harmadában már 
ismét a Mérlegben mozog. A Vénusz novemberben az esti égbolt 
felt`nR égiteste. A hónap elején több mint két órával, a végén már 
majdnem három órával nyugszik a Nap után. Fényessége -4,4 mag-

nitúdóról -4,6 magnitúdóra, látszó átmérRje 25,3 ívmásodpercrRl 
37,3 ívmásodpercre növekszik, miközben fázisa 49 százalékról 31 
százalékra csökken. Legnagyobb keleti kitérését november 1-én éri 
el. A hónap elsR napján még a Kígyótartó csillagképben van, utána 
a Nyilasban végzi elRretartó mozgását. A Mars a hónap elején haj-
nali 1 óra felé, a végén éjjel fél 1 felé kel. Fényessége +1,5 mag-

nitúdóról +1,2 magnitúdóra, látszó átmérRje 4,9 ívmásodperc-

rRl 5,6 ívmásodpercre növekszik. Fázisa 90 százalék körüli, 
tehát alakja észrevehetRen eltér a körtRl. Az Oroszlán, majd 
a Sz`z csillagképben végzi elRretartó mozgását. A Jupiter a 
hónap elején háromnegyed 9 körül, a végén háromnegyed 7 

körül kel, és az éjszaka nagy részében megfigyelhe-

tR. Fényessége -2,4 magnitúdóról -2,6 magnitúdóra, 
látszó átmérRje 41,3 ívmásodpercrRl 44,8 ívmásod-

percre nR. A hónap elsR napjaiban még elRretartó, 
majd 7-étRl hátráló mozgása figyelhetR meg az Ikrek 
csillagképben. A Szaturnusz a Mérleg csillagképben 
végzi elRretartó mozgását, november 6-án együttál-
lásban van a Nappal. A hónap végén már majdnem két 
órával kel a Nap elRtt, ekkor ismét kereshetR a hajnali 
égen. 30-án fényessége +0,6 magnitúdó, a bolygóko-

rong látszó átmérRje 15,4 ívmásodperc.
November 3-án lesz újhold, 10-én elsR negyedbe ér 

égi kísérRnk, november 17-én lesz telihold (a Bika csil-
lagképben), végül november 25-én utolsó negyed. A 
gellérthegyi Uránia Csillagvizsgálóban derült idR ese-

tén novemberben is hétfRn, szerdán és csütörtökön 19 
óra és 21 óra között várjuk kedves látogatóinkat.

LAUER ZOLTÁN

November 18-án tervezik indítani a Mars-kutató MAVEN-szondát (NASA)

Novemberben indul a 38. és  39. expedíció három _rhajósa a Nemzetközi  
^rállomásra (NASA/Stephanie Stoll)
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Kutatási területem a szeizmológián 
belül főként a helyi geológiai viszo-
nyok módosító hatásának vizsgálata, 
vagyis, hogy azok mi módon befolyá-
solják a földrengések által okozott ká-
rokat. Régóta ismert, hogy olyan he-
lyeken, ahol laza üledék borítja a fel-
színt, sokkal nagyobbak a károk. Ér-
dekes példája volt ennek az 1985-ös 
mexikói földrengés. Az epicentrum a 
Csendes-óceán partvidéke mentén 
húzódó szubdukciós zónában, Mexi-
kóvárostól 350 km-re volt, de a rengés 
mégis a fővárosban okozta a legna-
gyobb károkat. A város mélyebben 
fekvő része ugyanis egy kiszáradt tó-
mederre épült. A rengés hatására az 
üledékrétegek rezonanciába kerültek, 
ráadásul a rezonanciafrekvencia meg-
egyezett az ottani épületekével, és 
emiatt Mexikóvárosnak ezek a részei 
hatalmas károkat szenvedtek. Ehhez 
hasonló jelenségeket azóta is nagyon 
sok helyen megfigyeltek. Általánosan 
igaz, hogy laza üledékeken megnö-
vekszik a mozgás, és a magas talajvíz-
szint még tovább súlyosbíthatja a káro-
kat. Ilyen helyeken különböző talajká-
rosodási jelenségek, csuszamlások, 
talajfolyósodás is felléphetnek. 

– Ezek elméleti vagy gyakorlati ku-
tatások?
– Mindkettő. Ha például egy hely 
földrengés-veszélyeztetettségét vizs-
gáljuk, akkor annak utolsó lépése az, 
hogy figyelembe vesszük az adott 
helyen az altalaj minőségét. Ha is-
mertek a rétegsor rugalmas tulaj-
donságai, itt főleg a sebességére, sű-
rűségére kell gondolni, tehát arra, 
hogy milyen sebességgel terjed ben-
ne a földrengéshullám, akkor ki 
tudjuk számítani, hogy mennyire 
erősödik vagy csökken a hatás. De 
méréseket is végzünk. Például a re-
zonanciafrekvenciára abból is lehet 
következtetni, ha mérjük a szeizmi-
kus háttérzajt. Erre vonatkozóan a 
közeljövőben Budapesten is szeret-
nénk méréseket végezni. 

Az OTKA-pályázat keretében Bu-
dapest mikrozonációját szeretnénk el-
végezni, vagyis megvizsgálni, hogy a 
város területén belül a veszélyeztetett-
séget hogyan befolyásolja a helyi geo-
lógia. Már az 1956-os dunaharaszti 
földrengésnél is tapasztalták, hogy bi-
zonyos területeken az átlagosnál na-
gyobbak voltak a károk. Ott találtunk 
is összefüggést a geológiával, de példá-

– Hogyan lett szeizmológus, és miért 
választotta ezt a „rázós” témát?
– A földrengések szerintem valami-
lyen szinten mindenkit érdekelnek. 
Itt, a Szeizmológiai Obszervatóri-
umban mindannyian az ELTE geo-
fizikus szakán végeztünk. Én Meskó 
Attila professzor úr hatására kezd-

tem szeizmológiá-
val foglalkozni. 
Végzés után a 
tanszéken marad-
tam, az ő kutató-
c s o p o r t j á b a n , 
majd amikor ki-

nevezték az MTA főtitkárává, a ku-
tatócsoport megszűnt. Akkor kerül-
tem ide az intézetbe. Korábban ve-
gyésznek készültem, de még a papí-
rok beadása előtt részt vettem egy 
egyetemi felkészítőn. Ott, akik 
földtudományi szakra jelentkeztek, 
mentek kirándulni, mi pedig kémiai 
számításokat csináltunk, és belegon-
doltam, akarok-e egész életemben 
egy laborban ülni? Úgyhogy inkább 
beadtam a jelentkezésemet a földtu-
dományi szakra. Mivel matematiká-
ban elég jó voltam, így adódott a 
geofizikus szak.

I N T E R J Ú  G Y V R I  E R Z S É B E T T E L
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Nem kímélte hazánkat idén a természet, a tava-

szi tél és az árvizek mellett földrengésekrWl is 
többször lehetett hallani. Ám az ország, és azon 

belül Budapest veszélyeztetettség-vizsgálatának 
fontosságát e nélkül sem kell indokolni. A magyar 
alapkutatókat bemutató sorozatunk következW 
részeként az OTKA által is támogatott kutatások 
vezetWjével, GyWri Erzsébettel, az MTA CSFK 
Geodéziai és Geofizikai Intézet munkatársával 

beszélgettünk a részletekrWl.

BUDAPEST FÖLDRENGÉS-
VESZÉLYEZTETETTSÉGE

K 105399
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nagy károkat okozott és nagy terüle-
ten, Kecskeméttől Székesfehérvárig 
érezték. Az ELTE oktatójának, Káz-
mér Miklósnak a kezdeményezésére 
archeo szeiz mológiai kutatásokat is 
szeretnénk kezdeni. Észrevették 
ugyanis, hogy az aquincumi vízveze-
téken több olyan sérülés látható, ami 
valamilyen külső erő hatására kelet-
kezett. Meg szeretnénk vizsgálni, 
milyen korúak a sérülések, egyszerre 
keletkeztek-e, lehetett-e földrengés 
az okozójuk.
– Mennyire veszélyes hely Ma gyar or-
szág és benne Budapest? 
– Hazánkban átlagosan 100–120 ren-
gést észlelnek a műszereink évente, 
amiből csak néhány érezhető. Na-
gyobbak nálunk szerencsére ritkán 
fordulnak elő. A legnagyobb ismert 
földrengés Magyarország területén 
Komáromnál volt 1763-ban, 6,3-as 
erősséggel. De ahogy ábránkon is lát-
ható, a főváros környékén viszonylag 
gyakoribbak a földrengések. Az 
1956-os Dunaharaszti földrengés 
volt a legközelebb Budapesthez, 5,6 
magnitúdóval. 2006-ban Gyömrő 
környékén is volt egy 4,7-es, éppen 
Szilveszter napján. Az is elég nagy 
ijedtséget okozott. A 2011. január 
29-ei oroszlányi földrengést is sokan 
érezték. 
– Mekkora lehet a legnagyobb föld-
rengés mérete? 
– Vizsgálataink alapján Magyaror-
szág területén a 6–6,5 lehet a kelet-
kező földrengések maximális mag-
nitúdója. Ennek persze már elég 
komoly következményei lehetnek, 
gondoljunk csak a 2009-ben, az 
olaszországi L’Aquilában keletke-
zett 6,3 magnitúdójú rengésre. 

Ám nem kell attól tartani, hogy 
összedől Magyarország a földren-
gésektől. Persze lehetnek akkorák, 
amik jelentősebb károkat okoznak, 
de nálunk lassú a kőzetlemezek 
mozgása, ezért a nagyobb földren-
gések gyakorisága kicsi. Itt, a Pan-
non-medencében – erről szoktunk 
inkább beszélni – vékony a kéreg és 
meleg. Emiatt képlékenyebb és nem 
tudnak akkora feszültségek fölhal-
mozódni, hogy 7-es vagy még na-
gyobb rengések keletkezzenek. 
Ilyen szempontból tehát nagyon jó 
helyen vagyunk. 

TRUPKA ZOLTÁN

– Hogyan tudják felhasználni eze-
ket a kutatásokat a gyakorlatban?
– Különböző módszertani vizsgálato-
kat is végzünk a veszélyeztetettség-
meghatározási módszerekkel kapcso-
latban. Számítjuk a várható talaj-
gyorsulást, ami az új épületek föld-
rengéshatásokra történő tervezéséhez 
szükséges. Szeretnénk meghatározni 
a várható intenzitásokat, vagyis hogy 
milyen károkra lehet számítani. Ezt 
az információt a biztosítótársaságok 
tudják felhasználni. Nem mindegy, 
hogy a várható intenzitáshoz milyen 
úton jutunk el. Például a régi földren-
gésekről csak intenzitás-adataink 
vannak, amelyeket próbálunk fel-
használni és úgy megbecsülni egy in-
tenzitás-veszélyeztetettséget. A kiin-

dulás az is lehet, hogy mekkora 
gyorsulásokat tud okozni egy 
földrengés, amit máshonnan, 
adatbázisokból nyert összefüg-
gések alapján kapunk és aztán 
ebből próbálunk meg „átszá-
molni” az intenzitásra. Ennek a 
programnak még az elején va-
gyunk. Az MFGI-ből és innen 
az intézetből is többen veszünk 
részt benne. Egyetemi hallgató-
kat bevonva méréseket vég-
zünk Budapest területén. 

Korábbi földrengésekkel kap-
csolatos kutatásokat is szeret-
nénk beindítani. Buda területén 
a történelmi leírások több föld-
rengést is megemlítenek. A leg-
régebbi ismert rengés 1389-ben 
volt, egy ennél erősebb pedig 
1561-ben. Ez utóbbi Budán 

ul a 2011-es oroszlányi rengésnél a be-
jelentések nagyobb száma inkább a na-
gyobb népsűrűséggel és a lakótelepek-
kel volt korrelációban. 

Térképi és fúrásos információkat is 
gyűjtünk, azok alapján is próbáljuk fel-
térképezni a várost. Vannak feltöltött és 
felszínmozgásra hajlamos területek is, 
és ha keletkezik egy nagyobb földren-
gés, az megindíthat egy lejtőcsúszást 
vagy alábányászott, alápincézett terüle-
ten egy beszakadást. A domborzat és a 
felszín alatti oldalirányú geológiai vál-
tozások is módosíthatják a mozgást. Ha 
hegyek között egy üledékkel kitöl-
tött völgy van, oldalról is fókuszáló-
dik a földrengés energiája. Például 
Hűvösvölgy környékéről is aránylag 
több bejelentést szoktunk kapni.

A földrengések eloszlása a Kárpát-medencében

A mikroszeizmikus háttérzaj vízszintes és függQleges 
komponenseinek spektrális hányadosát képezve, a 

kirajzolódó csúcs kijelöli a helyi rétegsor rezonancia- 

frekvenciáját (Csepel, Salak utca)
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mert jön a mosolydoktor. A mérésnek 
végül a Somogy Megyei Kaposi Mór 
Oktató Kórház Infektológiai Osztá-
lya adott otthont, ahova a gyermekek 
sokszor hasmenés miatt kerülnek, és 
legtöbbször infúziót kapnak. Ennek 
nagy előnye volt az is, hogy hasmené-

ses kórképekben antibiotikumok 
adására a legritkábban van szükség, 
így a gyerekek legtöbbször nem kap-
tak olyan gyógyszert, ami a mérési 
eredmények értelmezését megnehe-
zítette volna.

A látogatás előtt fél órával és utána 
egy órával történtek a fájdalommen-

tes vérvételek. Mérésünk attól vált 
igazi pszicho-neuro-immunológiai 
munkává, hogy a laboratóriumi vizs-
gálaton kívül megkérdeztük a gyer-
mekeket látogató művészeket, hogy 
milyennek érezték a látogatást. A 
művészek, akik az aznapi laborered-

ményeket nem ismerték, ötös 
skálán jelezték érzéseiket. Mé-
résünket először elvégeztük 24 
gyermek segítségével, akiket 
meglátogattak a művészek, 
majd 9 gyermekkel, akit nem. 
(A pszicho-neuro-im mu no ló-
gia úttörő területe a tudo-
mánynak, így az itt említett 
alacsony esetszámok a korábbi 
cikkünkben bemutatott, fel-
nőttekkel végzett külföldi mé-
rések esetszámait elérték vagy 
meg is haladták).

Az eredmények megdöb-
bentőek voltak: mind a meg-
látogatott, mind a meg nem 
látogatott csoportban talál-
tunk csökkenést, változat-
lanságot és emelkedést a 

limfocitaszámokban, de a megláto-
gatott csoportban a limfocitaszám 
emelkedését mutató gyermekek 
aránya lényegesen nagyobb volt. 
Amint ismeretes, a limfociták a vér 
védekező sejtjei, melyek az immun-
rendszer működésekor a kórokozók 
elleni küzdelemben vesznek részt.

2.
rész

A kaposvári kórházban né-
hány olyan gyermeket is 
meglátogattak a művészek, 

akiknek a kezében branül (az infúzi-
ók beadására szolgáló kicsi, mű-
anyag cső) volt – és néhány magyar 
kutató a csövön keresztül, fájdalom-
mentesen vett mintákat 
vizsgálva, arra volt kí-
váncsi, vajon a látogatá-
sok kapcsán történhet-
nek-e változások a gye-
rekek vérében is… 

A magyar szakemberek 
munkájának eredménye 
az Orvosi Hetilap hasáb-
jain jelent meg 2011-ben, 
és így a hivatalos orvosi 
irodalomban az első tu-
dományos jelzéssé vált, 
amely kimondja: a kór-
házi látogatások nem- 
csak a gyermekek lelkét, 
hanem testét is megvál-
toztathatják.

Mérésünk legnagyobb 
módszertani kihívását 
kezdettől fogva az jelentette, hogy 
olyan gyermekeket találjunk, akik 
nem a mérés miatt, hanem betegsé-
gük folytán, egyéb orvosi okból 
branül van  a kézfejükön – az termé-
szetesen elképzelhetetlen lett volna, 
hogy akár csak egyetlen gyermeket is 
megszúrjunk vérvételért, csupán 

A nevetés, a jókedv szoros összefüggésben van az egészség-

gel. Ezt használja ki a gyerekek gyógyulását segítW Mosolygó 
Kórház mozgalom. Cikksorozatunk elsW részében bemutat-
tuk azokat a nemzetközi kutatásokat, amelyek a kezdemé-

nyezés alapját jelentik. A 2009–2011-es években történe-

tünknek volt egy sajátosan tudományos vonatkozása is.

Az ábrán balról jobbra a limfocitaszintek csökkenését (1), 

változatlanságát (2) és emelkedését (3) mutató gyermekek számát 

mutatjuk, elQször a meglátogatott, majd a meg nem látogatott 
csoportban. Az oszlopok felett a m_vészek átlagos osztályzatait 

tüntettük fel, ötös skálán. 

MOSOLLYAL 
AZ 

EGÉSZSÉGÉRT

MK-m_vészekkel

3,75/5

3,25/5

4,55/5

1 2 31 2 3

MK-m_vészek nélkül
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Ami még izgalmasabb – és ettől volt  
vizsgálatunk valódi pszicho-neuro-
immunológiai mérés  –, a limfocitaszám 
emelkedését a legtöbbször éppen azok-
nál a látogatásoknál észleltük, ahol a 

művészek utólag pozitívan érté-
kelték a találkozást. 

A meglátogatott csoportban a 
limfocitaszámok változása érezhe-
tően az emelkedés irányába toló-
dott, és a művészek által jobbnak 
érzett találkozásoknál volt a 
kifejezettebb.

A művészek által felkeresett 
csoportban a változás nemcsak 
a limfocitaszám emelkedését 
mutató gyermekek számának 
emelkedésében, hanem a lim-
focitaszintek abszolútértékében 
is érezhető volt. A meglátoga-
tott csoportban a limfociták 
szintjének emelkedése kifeje-
zettebb, csök  kenése kevésbé je-
lentős volt. Ha pedig nemcsak 
a lim fo ci tákat, hanem az im-
munrendszer információs, hír-
vivő molekuláit, a citokin-
szinteket is vizsgáltuk, a 
meglátogatott csoportban 
szintén különbséget talál-
tunk – az egyik legnagyobb 
különbséget épp az INFけ- 
(interferon gamma-) szint-
ben, amely a vérben a víru-
sok és a daganatsejtek elleni 
védekezésben játszik fontos 
szerepet…

Bár a külföldi, felnőttekkel vég-
zett mérésekhez képest az általunk 
végzett vizsgálatban kisebb eltéré-
seket találtunk, és így eredménye-
inket nem lehetett bizonyító erejű-
nek tekinteni, mérésünk mégis el-
sőként érzékeltette a hivatalos or-
vosi irodalomban, hogy a 
meglátogatott gyermekeknél válto-
zás lehetséges az immunrendszer-
ben. Eszerint a kórházi látogatások-
ra nem elég, mint lelki segítségre 
tekintenünk – a látogatások kap-
csán a gyermekek testében is lehet-
ségesek, kimutathatók változások. 

Cikksorozatunk következő, be-
fejező részében bemutatjuk a 
psz icho-neuro- i m munológ i a 
mérési eredményeinek értelme-
zési csapdáit, a gyakorlati alkal-
mazás még nyitott, megválaszo-
latlan kérdéseit, és ismertetjük a 
mérések néhány gyakorlati kö-
vetkezményét. 

BÉRES ANDRÁS

INTERJÚ NÉHÁNY RÉSZTVEVV 
FIATAL MdVÉSSZEL 
Interjúalanyaink, Fehér Krisztina, Kárpáti Éva, Kovács Péter, Nierner Nóra és Szita Veronika 
gyógypedagógia és informatikus-könyvtáros szakos egyetemi hallgatók voltak a mérés 
idején.

– Mi motivált titeket arra, hogy az egyetemi tanulmányok mellett kórházba járja-

tok, és beteg gyerekeket látogassatok? 

– Szerettük volna a frissen szerzett tudásunkat  a gyakorlatban is alkalmazni, annak 
ellenére is, hogy a kórházban jórészt nem az a gyermekcsoport található, akikkel most 
már nap mint nap foglalkozunk. 
Azért is volt hasznos, így utólag visszatekintve, mert a szakmánk egyik alapvetQ krité-
riuma, hogy könnyen megtaláljuk a közös hangot különbözQ gyerekekkel. Nemcsak mi 
csaltunk mosolyt és örömöt a gyerekek arcára, hanem Qk is a mienkre. Egy pár alkalom 
után már nem mint munka gondoltunk rá, hanem egyben vidám kikapcsolódásként is 
megéltük. 
– Mi az egyik legemlékezetesebb élményetek? 

– Minden ott töltött alkalomhoz kapcsolódnak kedves emlékek. Azonban ezeket pár 
percben nem lehetne mind felsorolni, viszont általánosságban elmondhatjuk, hogy a 
gyerekek nagyon lelkesek voltak, és olykor betegségük ellenére is minden erejüket 
összeszedve szívesen vettek részt a foglalkozásokban. Számunkra a legnagyobb 
örömet az okozta, amikor a kisgyerek a tévénézést mellQzve bekapcsolódott a játék-
ba. Ezzel is azt bizonyítva, hogy a személyes törQdés milyen sokat jelent a gyerekek 
számára. 
– Mit tanácsoltok azoknak, akik szintén szeretnének kórházat látogatni a Mosoly-

gó Kórházzal? 

– Legyen a tarsolyukban olyan játékötlet, amellyel bármely korosztály érdeklQdését 
felkelthetik. Fontos, hogy csak azok vegyenek részt a felkínált tevékenységekben, akik erre 
kedvet éreznek. Nemcsak a gyerekekrQl szól ez a munka, hanem a gyermek környezetében 
lévQ személyekrQl is, például az orvosokról, nQvérekrQl és természetesen a szülQkrQl. A jó 
légkör kialakításához ez az összhang elengedhetetlen. Különösen azoknak a gyerekeknek 
a támogatása, bátorítása a fontos, akiknek egyik szülQje sem tud hosszabb ideig velük lenni. 
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A HALOTTKULTUSZ 
VÁROSA

A halál is lehet szép. Legalábbis 

így éreztem Benáreszben, a 

Gangesz partján, ahol tanúja 

lehettem számos indiai család 

gyászának és búcsúrítusainak, 

ahogy elköszöntek halottaiktól. 

India számos részérWl érkeznek 
ide temetni, zarándokok vándorol-

nak erre a helyre és életük végét 

érzW idWs emberek utaznak meg-

halni e misztikus városba. 

A Z  I N DA I  B E N Á R E S Z

 A hamvasztási rítusok  

Piac Benáreszben templomai

Rituális fürdés a Gangeszben SzQnyegszövQ asszonyok
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vasztás helyszíne. A tűzifáért természe-észe-sze-
tesen a családoknak fizetniük kell. A 
füst belengi az egész folyópartot. 

Fotózni tilos, és ezt elég agresszíven 
adják az idegeneknek tudtára. A szűk 
utcákon és sikátorokon ke resztül négy 
férfi futva viszi az előkészített holttestet 
bambusznádból készült, gyönyörű, szí-
nes virágokkal borított halotti ágyán a 
hamvasztó helyre. A közlekedők ilyen-
kor tisztelettel nyitnak utat. Az utcákat 
halomba rakott virágfüzérek díszítik. 

A rítusokon nélkülözhetetlen szerepe 
van a saduknak, a szent embereknek. 
Ők a város több pontján nyújtanak lelki 
támaszt és aktív segítséget a gyászoló 
hozzátartozóknak. Szent könyveik, tu-
dásuk és tapasztalatuk tiszteletet vív ki 
az ideérkező emberek tömegéből. Ők 
esténként összegyűlnek és együtt imád-nként összegyűlnek és együtt imád-
koznak szertartásaikon Be ná resz egyik 
házának földszinti nagytermében. 

Hasonlóan fontos a borbélyok mun-
kája is, hiszen a rítus része a gyászoló 
hozzátartozó férfiak jellegzetesen bo-
rotvált és gyászvarkocs-frizurájának 
kialakítása. Ezzel jelzik, hogy most 
vesztettek el valakit a családból. A ham-
vasztást követően az elhunyt maradvá-
nyait egy fából összeeszkábált kis tutaj- 
vagy csónakfélére helyezik, és meg-
gyújtják. A Gangesz vízére helyezik és 
a lángoló tákolmány megkezdi útját az 
Indiai-óceán felé. Sokszor sajnos rosszul 
vagy félig elhamvasztott holttesteket is 
visz a víz, de vannak olyanok is, akik 
nem tudják kifizetni a hamvasztáshoz 
szükséges tűzifa árát a gáthoknál, ezért 
az elhunyt holttestét indítják útnak a 
folyón. De a „Ganga” folyamatosan 
megújul, megtisztul és újjászületik. 
Benne az emberek is megtisztulnak, 
amikor a rítusok során megfürdenek a 
folyóban, és hitük szerint remélik, hogy 
lemoshatják ma guk ról a múltban 
szerzett negatív kar má jukat, a szent víz 
bűneiktől is megszabadítja őket, kimos-
sák ruháikat és vizet merítenek belőle. A 
folyó meg folyik folyamatosan a Hima-
lájától végig a Hindusztáni-alföldön, 
Benáreszen keresztül és az óceánba öm-
lik. E vízi temetkezés hosszú évszáza-
dok óta tart és a Gangesz megbízható-
an szállítja az elhunytak maradványait. 

Vallások és hiedelmek 
gazdagsága 

Az ideérkezők és az itt élők tömegei 
többféle vallásban hisznek, de a Gan-llásban hisznek, de a Gan-
gesz, a szent folyó tisztelete mind-

Benáresz vagy ahogy az indiaiak 
hívják, Váránaszi, több szem-naszi, több szem-
pontból is szent helynek számít. 

Egyrészt a hindu brahmanista vallás 
egyik központja, a Hindusztáni-alföld 
legrégibb városa. Régészeti kutatások 
szerint már a Kr. e. 2. évezredtől hindu 
vallási központ volt. 

Maga Buddha (Gautama Szidd-
hártha) is járt itt a Kr. e. V. században, 
és itt mondta el első prédikációját, tu-
lajdonképpen „megindította a tanítás, 
vagy törvény (dharma) kerekét”. Ké-
sőbb a közelben fekvő, a várostól 
északra található Szárnáth településen 
tanított. 

Benáresz ugyanakkor mindig is ke-
reskedelmi központ volt, hiszen a fo-
lyó utat biztosított az Indiai-óceán fe-
lé, és a hajók rendszeresen szállították 
rajta áruikat. Így híres kéz mű ipari 
termékei, mint az ele fánt csont és 
fafaragványok, a selyem és a muszlin, 
eljutottak távoli vidékekre is. 

Rítusok a szent folyónál 
Amikor egy csónakon kijutottam a fo-
lyó közepére, a halottkultusz több moz-
zanata tárult elém. Az emberek rituáli-
san megfürödnek a szent folyó, a Gan-
gesz vizében – ők Gan gá nak hívják, 
ahol folyamatosan áldozatot mutatnak 
be –, a hamvasztás előtti este a halotta-
ikat is itt mosdatják le és a ghátokban 
történt hamvasztás után ugyanide szór-hamvasztás után ugyanide szór-
ják be a hamvakat. A Manikarnika- és 
a Daszásvamedh-ghát a legtöbb ham-

Rituális fürdés a Gangeszben SzQnyegszövQ asszonyok
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maga. Tanai elsősorban Délkelet-
Ázsiában és a Himalája vidékén, il-
letve vonzáskörzetükben találtak 
kedvező fogadtatásra, míg szülőha-
zájában még az 1�-ot sem éri el hí-ájában még az 1�-ot sem éri el hí-jában még az 1�-ot sem éri el hí-
vei száma. Kevés követőjével azért 
itt is lehet találkozni. A dzsainizmus 
hívei szintén jelen van nak minden- minden-
hol. Ők az erő szak men tesség hívei, 
olyannyira, hogy semmilyen élő-
lényt nem bánthatnak. Ezért seprű-
vel járnak és útjukból még a legki-
sebb bogarakat is odébb söprik, ne-
hogy valamelyikre véletlenül ráta-
possanak. Szájuk előtt gézszerű 
maszkot viselnek, nehogy a legki-
sebb repülő lényt is lenyeljék vagy 
belélegezzék. Nemcsak vegetáriánu-
sok, de táplálkozásuk során gondo-
san át kell vizs gálniuk fog yasztandó 
ételüket, hogy ne keveredjen bele 
bármiféle élőlény. Mind a buddhista, 
mind a dzsainista vallás hívei számá-
ra is szent város Benáresz. 

annyi uk nál közös. Az uralkodó a 
brahmanista vagy egyszerűbb nevén 
a hindu vallás, melyhez az 1 mil liárd 
200 millió körüli lakosság 83�-a 
tartozik. A hinduk szerint a halál 
hasonló az újjászületés előtti alvás-
hoz, és e hiedelemvilágban a rein-
karnációnak fontos szerepe van. 
Úgy tartják, hogy itt Váránasziban 
– mely már a Kr. e. 1. évezred óta az 
indiai filozófia, vallás és tudomány 
egyik legjelentősebb központja – a 
legalkalmasabb hely a halottham-
vasztásra, és hitük szerint a tűz viszi 
át a lelket a következő életbe. Felke-
resik a város számos szent helyét, a 
ghátok mellett a templomokat, me-
lyek közül a Síva istennek szentelt 
Visvanátha (Aranytemplom) – 1776-
ban épült – a leghíresebb szentély. 

A buddhizmus, mely Indiában szüle-
tett, nem igazán tudott gyökeret verni 
annak ellenére, hogy itt, Benáresz 
közelében kezdte tanításait Buddha 

A hétköznapi élet Váránasziban
Természetesen a szent mellett ugyan-
úgy átélhető és megtapasztalható a 
profán is. A lakosságot el kell látni éle-ágot el kell látni éle-got el kell látni éle-
lemmel és dolgos népek munkájuk ré-
vén elő is teremtik a betevőre valót, 
vagy maguk termesztik meg konyhá-
juk szükségletét. A helyi piacokat jár-
va, a szokásos indiai termények – rizs, 
csicseriborsó, kukorica, zöldségek, tea 
és fűszerek – mellett számunkra isme-
rős termékeket is találhattam itt, mint 
a padlizsán vagy a lilahagyma. A kül-
ső részeken kecskét, bivalyt tartanak, 
illetve cserélnek. Este az utak mentén 

fűszeres töltelékű süteményeket sütnek 
és árulnak az indiai kenyerek és lepé-
nyek, a csapati és a tandori mellett. 

Itt is sok a kézműves műhely és üzlet. 
A családi és nagyobb vállalkozások 
megtermelik és eladják a fazekas ter-
mékeket, a szőnyegeket, selymeket a 
szári-viselethez, a fa- és elefántcsont 
faragványokat. Ugyanúgy vannak 
ékszerüzletek is, mint India más régió-
iban és még olyan szolgáltatások is, 
mint a szerencsejáték-szelvényt árusító 
hely. A hangszerboltban az autentikus 
szitár mellett már újabb kori dobokat 
és gitárokat is lehet vásárolni. 

A ma Uttar Pradesh államhoz tarto-
zó Benáresz nyüzsgő nagyváros is 
egyben, ahová turisták ezrei érkeznek, 
hogy megcsodálják azt az ősi kulturá- megcsodálják azt az ősi kulturá-
lis örökséget, melyet képvisel ma is. 
Sokan az élményektől átszellemülten 
távoznak, és talán másképp gondol-
nak az elmúlásra ezután. 

       KÉZDI NAGY GÉZA

A hamvasztáshoz szükséges farakások

Borbély készíti a gyászborotválást

Gyászoló férfi rituális hajviselettel

Sadu Benáreszben

A SZERZP FELVÉTELEI
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A városiasodás az európai ci-
vilizáció egyik alapvető jel-
lemzője, maga a folyamat 

időszámításunk előtt körülbelül 
700-tól Délkelet-Európából indult 
ki s terjedt szét fokozatosan az egész 
kontinensre. Az urbanizáció a város-
ok térbeli és népességbeli növekedé-
sét, valamint a városi életforma tér-
hódítását jelenti. Annak ellenére, 
hogy nagyobb emberi települések 
már mintegy 9 000 éve léteznek, az 
urbanizáció és a vele járó környezet-
átalakító és -romboló tevékenység 
csak néhány száz éve vált igazán ér-
zékelhetővé. Napjainkban már több 
mint 7 milliárd ember él a Földön és 
az egyre fokozódó emberi hatások és 
lehetséges következményei miatt az 
urbanizáció mind a kutatók, mind a 
tervezők és döntéshozók figyelmé-
nek középpontjába került. Az embe-
rek fele, 3,5 milliárd ember városok-
ban él, az iparosodott államokban ez 
az arány már a 80 százalékot is eléri. 
A városiasodott területek aránya vi-
lágszerte robbanásszerűen emelke-
dik, megalapozva azt a feltételezést, 
hogy 2050-re 6,4 milliárd ember vá-
roslakó lesz.

Az elmúlt évezred végén és az új 
évezred kezdetén a városiasodás és 
az azzal együtt járó környezeti hatá-
sok jelentették és jelentik az egyik 
legnagyobb kihívást, amellyel az 
emberiségnek szembe kell néznie. A 
városok kialakítása során azonban 
alapvetően csak az ember igényeit 
próbálják kiszolgálni, a többi élőlény 
igényeire nem igazán vannak tekin-

AZ URBANIZÁCIÓ HATÁSA A TALAJFELSZÍNI ÍZELTLÁBÚAKRA

A világszerte növekvW emberi tevékenységek sokasága – közülük is a mezWgazdálkodás, az erdWgaz-
dálkodás és a városiasodás – jelentWs változásokat okoz a természeti környezetben. Idestova átala-
kított tájformák hálózatáról beszélhetünk, amelyek hasonló mintázatban és szerkezetben fordulnak 

elW szinte mindenütt a Földön.
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Egy gömbsoklábú (Glomeris pustulata) 
az ikerszelvényesek közül

pókok

szárazföldi ászkarákok

ikerszel-
vényesek

futóbogarak

holyvák



1396   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/44

tájmozaikokban folytatott vizsgála-
tai során egyszerű, közös mintavéte-
li módszert alkalmaz, ez a talajcsap-
dázás. A mai napig kilenc országból 
(Belgium, Bulgária, Dánia, Finnor-
szág, Japán, Kanada, Magyarország, 
Nagy-Britannia és Románia) közöl-
tek eredményeket.

Magyarországon a projekt kereté-
ben 2001-től a pókokat, a szárazföldi 
ászkarákokat, az ikerszelvényeseket, a 
futóbogarakat és a holyvákat tanulmá-
nyoztuk szerzőtársaimmal: Bogyó 
Dáviddal, Hornung Erzsébettel, Hor-
váth Rolanddal, Molnár Tivadarral, 
Tóthmérész Bélával, Nagy Dáviddal és 
Vilisics Ferenccel. A kutatásokat az 
Országos Tudományos Kutatási Alap-
program mellett munkahelyem, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

tettel. Holott az emberi népesség 
növekedése és a tájhasználat gyöke-
res átalakulása erőteljes hatást gya-
korol az élő rendszerek egészére, il-
letve azok egyes elemeire. Nagy-
mértékben hozzájárul a természetes 
élőhelyek pusztulásához, elsivároso-
dásához és homogenizálódásához. 
Az urbanizáció során a természeti 
környezet átalakul és ez a folyamat 
az itt élő közösségek létét is veszé-
lyezteti.

Nemzetközi talajcsapdázás
A genetikai sokféleség vesztesége az 
említett okok miatt ugyancsak jóko-
ra lehet, ami további rejtett veszély-
forrás. Az urbanizáció hatására ki-
alakul egy természetességi gradiens, 
amelynek egyik végén a sűrűn be-
épített, utakkal gazdagon beháló-
zott és emberi hatásoktól nagymér-
tékben terhelt, kevéssé természetes 
városi élőhelyek találhatók, míg a 
gradiens másik oldalát az emberi ha-
tások mértékének csökkenése és a 
természetesség fokának növekedése 
jellemzi. Ez a városon kívüli, város-
széli és városi élőhelyek alkotta gra-
diens, amely a világ minden város-
ában hasonló formában megjelenik, 
kitűnő lehetőséget biztosít az emberi 
tevékenység intenzitásának élővi-
lágra gyakorolt hatásainak vizsgála-
tához.

Annak ellenére, hogy az urbanizá-
ció egyre nagyobb mértékű, kevéssé 
tudott, hogy ezek az ember által 
okozott változások a világon vajon 
hasonló módon befolyásolják-e a 
biodiverzitást, vagy inkább függe-
nek a helyi viszonyok egyedi sajátos-
ságaitól. Ezért sürgős igény jelentke-
zett egyszerű protokollok kidolgo-
zására, amellyel az ilyen jellegű tevé-
kenységek biodiverzitásra gyakorolt 
hatásait értékelhetjük és ahol még le-
hetséges, ott visszaszorítsuk a ked-
vezőtlen hatásokat.

Helsinkiben, egy munkaértekezle-
ten 1998 áprilisában, Jari Niemelä és 
munkatársai kezdeményezésére in-
dult el a GLOBENET-projekt (Glo-
bal Network for monitoring 
landscape change). Ez a projekt a táj-
formákban bekövetkező változások-
nak a biodiverzitásra gyakorolt hatá-
sait hivatott értékelni és nyomon kö-
vetni. A GLOBENET a világ szá-
mos pontján a vizuálisan hasonló 

és a Magyar Tudományos Akadémia 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíja  tá-
mogatta.

DebrecentWl a gyöngyvirágos 
tölgyesig

A vizsgálatokat Debrecenben és 
szomszédságában, a Debreceni Nagy-
erdő Természetvédelmi Területen, egy 
városi, egy városszéli és egy városon 
kívüli, erdővel borított, 100 évesnél 
idősebb gyöngyvirágos tölgyesben 
végeztük. A városi élőhely parkjelle-
gű és aszfaltozott sétányokkal sűrűn 
behálózott volt, a cserjéket erőtelje-
sen ritkították. A városszéli élőhe-
lyen a kidőlt fákat folyamatosan el-
távolították. A városon kívüli élő-
hely volt a leginkább természet-kö-
zeli állapotú.
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A teljes fajszámot vizsgálva nem 
kaptunk egységes képet a tanulmá-
nyozott ízeltlábú csoportok esetén. 
A szárazföldi ászkarákok és a futó-
bogarak fajszáma nem különbözött 
szignifikánsan a városon kívüli, a 
városszéli és a városi terület között. 
Ellenben a pókok fajszáma a városi 
területen, az ikerszelvényesek fajszá-
ma a városszéli területen, míg a 
holyvák fajszáma a városon kívüli 
területen volt szignifikánsan a leg-
nagyobb (1. ábra).

Az élőlénycsoportok nem egységes 
diverzitásbeli mintázatának egyik 
lehetséges oka, hogy a különböző 
élőhelyi kötődésű fajok zavarásra 
adott válasza sokféle lehet, ökológi-
ai igényüktől függően bizonyos fa-
jok előtérbe kerülhetnek, míg má-
sok háttérbe szorulhatnak az urba-
nizáció hatására, illetve az ellentétes 
változások ki is olthatják egymást. 
Az erdei specialista fajok zavarással 
szembeni tűrőképessége szűkebb, 
így hátrányosan érinti őket az urba-
nizáció okozta zavarás és az élőhely-
átalakítás, míg a generalista és a ta-
nulmányozott erdőket körülvevő 
élőhely-komplexre jellemző fajok-
nak kedveznek ezek a folyamatok. 
Mindezek miatt csupán a diverzitás, 
a teljes fajszám mérése nem a leg-
megfelelőbb mutató a zavarás hatá-
sának kifejezésére. A különböző 
élőhelyi kötődésű (habitat affinitá-
sú) fajok csoportjait ezért külön kell 
elemezni, különben az alapvető 
ökológiai mintázatok rejtve marad-
nak. A vizsgált élőlények biológiai 
jellemzőit nem mellőzhetjük, ha 
meg akarjuk érteni ökológiai vála-
szaikat. 

Veszélyeztetett 
mikroélWhelyek

Az eredeti, zavartalan erdei élőhe-
lyekhez kötődő, ahhoz adaptálódott 
erdei specialista fajok vizsgálatakor 
robusztus mintázatot kaptunk, 
ugyanis az erdei specialista fajok kö-
zösségbeli részesedése valamennyi 
ízeltlábú csoportnál mérhetően ki-
sebb az erősen zavart, átalakított vá-
rosi élőhelyen, mint az alig zavart, 
természetes városon kívüli élőhelyen 
(2. ábra). A GLOBENET-projekt ke-
retében Magyarországon kívül 
Finnországban vizsgálták a pókokat, 
de nem találtak számottevő különb-

séget az erdei pókfajok mennyiségé-
ben a gradiens mentén. Hazánk 
mellett még Dániában vették szám-
ba a szárazföldi ászkarákokat, ám az 
erdei specialista ászkarákfajokat 
nem vizsgálták külön. Mind a kilenc 
országban a futóbogarakra irányuló 
kutatások egyöntetűen arra az ered-
ményre jutottak, hogy a városi terü-
leten – a városon kívüli területhez 
képest – jócskán csökkent az erdei 
specialisták mennyisége.

Ez a következetes mintázat rávilá-
gít arra, hogy az urbanizáció hatásá-
ra az eredeti élő helyekben bekövet-
kezett változások leginkább az erdei 
specialista fajokat érintik hát-
rányosan. Az erdei specialista fajok 
ugyanis változatos, a kedvező mik-
roklímát biztosító mikroélőhelyeket 
igényelnek: holt és bomló faanyag 
jelenlétét, jelentős lombavar-borí-
tást, lágyszárúak és cserjék jelenlé-
tét, vagyis mindazokat a feltétele-
ket, amelyek egy zavartalan erdőre 
jellemzők. Az urbanizációval együtt 
járó változások éppen ezeket a ked-
vező mikroélőhelyeket semmisítik 
meg és így teljesen átalakítják az 
eredeti élőhelyet. 

Az urbanizáció hatására bekövet-
kező élőhely-átalakítás közvetetten 
is érinti az erdei specialista fajokat. 

Az aszfaltburkolatú sétányok kiala-
kítása egyre kisebb élőhelyfoltokká 
szabdalja szét az erdőállományokat. 
Az eredeti erdőállomány kisebb, 
izolált foltokká való feldarabolása az 
élőhely területének csökkenésén ke-
resztül, a fragmentumok növekvő 
izolációján és a foltok közötti kap-
csolat csökkenésén keresztül okozza 
az erdei fajok hanyatlását. 

Eredményeink megerősítik azt a 
tényt, hogy az urbanizáció hatására 
az eredeti élőhelyekben bekövetke-
zett változások főként a specialista 
fajokat érintik hátrányosan. Ugyan-
akkor a városi parkok és zöld terüle-
tek ritka és veszélyeztetett fajok túl-
élését is biztosíthatják, hozzájárulnak 
a városi élet minőségének javításá-
hoz, ezért megőrzésük mindenkép-
pen kívánatos. Hogyan érhető el, 
hogy a városi élőhelyek megőrizzék a 
biodiverzitást és egyszersmind kielé-
gítsék a városlakók rekreációs igé-
nyét? Kutatásaink alapján azt java-
soljuk, hogy kerülni kell az eredeti 
élőhely szerkezetének jelentős átala-
kítását, azaz a fák és cserjék erőteljes 
ritkítását, az elhalt, kidőlt, korhadó 
faanyag eltávolítását és minimalizál-
ni kell az aszfaltborítású sétányok 
létrehozását.

MAGURA TIBOR

Bikapók (Eresus moravicus) hím egyede (RAHMÉ NIKOLA FELVÉTELEI)
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

2

3

Talán azért is terjed az indián nyár elnevezés, 
mert a legszebb kanadai őszi fotókkal 

egyenrangú képeket fényképezhetünk egy kis 
szerencsével az itteni – már alig merem leírni – 
vénasszonyok nyarán. A nyelvi kérdés taglalása 
nem ennek a rovatnak a feladata, annál inkább 
az előbbi állítás igazolása. 
Kiállításunkon a tájképek mellett mutatjuk az 

„ecsetvonásokat” is. Távolról csak a színorgia 
„pixelei” – közelről maguk is képek. Kontrasz-
tok tüzes színfoltokban, fények és árnyékok já-
tékában. Pazar gazdagság, valószínűtlen lát-
vány néhány napig. 
Aztán az utolsó lehulló levéllel nem csak a 

színjáték ér véget, tulajdonképp befejeződik az 
év is. Még földet sem ér, már elkezdődik a ké-
szülődés a tavaszra…

H. J.
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1. Géczy István (Ónod,  

modellezos@gmail.com) – Vízfestés –  

A Hámori-tónál leállítottam a túramotoromat,  

és gyalog indultam tovább. Nem bántam meg, 

a laposan érkezQ, a légrétegben hosszan 
haladó Qszi napsugárzás megtette hatását, 

varázslatos, szinte világító fakoronákat 

eredményezett.

2. Henczné Szabó Éva (Bogád,  

kaktusz98@gmail.com) Homoktövis – A kép 

Pécsen, a Tettyén készült, egy késQ Qszi 
kirándulós napon 

3. Birikiné Nyéki Andrea  

(birikineandi@gmail.com) – Ékszer –  

Még egy 30 kilométeres teljesítménytúrán is 

lehajol hozzá az ember, ha észreveszi.  
Mint aranylemezbQl készült királynQi díszek 

sumér sírokban.

4. Csárdi László (Budapest,  

szamarkut@gmail.com) – Aranypatak –  

A Kemence-patak völgyében jártunk, Királyháza 
környékén. A Börzsönyben éppen gyönyör_ 

Qsz volt, színesedtek és hulltak a levelek.

5. Peszeki István (Agárd, ipeszeki@gmail.

com) – Mozaik – Bár a Keleti-Bakonyban, az 

Ördög-árokban láttuk, de Ravennát juttatta 

eszünkbe

5
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Az utazás különös filozófiája

A Typotex Kiadó Szokatlan szempontok 
sorozatában valóban sajátos, hogy egy 
filozófus írta meg benyomásait és gon-
dolatait, amelyek különféle utazásai-
hoz kötődtek. Esszéket írt, ezek több-
nyire szubjektív észrevételek, egyes 
szám első személyben, de 
az közös bennük, hogy a 
szerző, Tillmann J. A. 
reflektál az utazó ember 
léthelyzetére és a belépé-
sére idegen világokba, a 
megfigyelői lelkiállapot-
ra. Nem csupán az uta-
zás színtereiről esik szó a 
kis írásokban, hanem 
kultúrtörténeti vonatko-
zásokról, korábbi nagy 
gondolkodók vagy uta-
zók műveiről és sok 
olyan könyvről, amely 
korábban ugyancsak megpróbálta értel-
mezni az utazó ember gondolatvilágát.

A kis tanulmányok sorrendjében 
nincs rendszer, talán az lehet a sorrendi 
logika, hogy először még észlelhető a 
témákban az útinapló vagy az útleírás 
szemlélete, illetve az utak egyre na-
gyobb távolságokra és mind egzotiku-
sabb környezetekre terjednek ki. Elő-
ször egy görög kirándulásról van szó, a 
szerző Athénben és Krétán jár, majd 
Németország következik, azután Ne-
pál és Tibet, Velence, Jeruzsálem. Az 
élményközeli beszámolók között önál-
ló fejezetként tűnnek fel rövid bölcsele-
ti írások, amelyekben gyakran csak ki-
indulópont valamilyen táj vagy idegen 
országbeli jelenség, például a kert motí-
vuma, a repülés perspektívája vagy az 
úti felszerelés, amely a személyes felké-
szülést jelenti. Nagyobb írások foglal-
koznak utazásra vonatkozó olvasmá-
nyokkal, így Bruce Chatwin köny-
veiről, Goncsarov nagy hajózásáról a 
Távolkelet felé vagy a világot bejáró 
Segalen elméletéről, amelyet egzo-
tizmusnak nevezett el.

A fejezetek érdekes olvasmányok, a 
szerző eleven stílusban, szemléletesen 
ír, mindenütt közöl új tényeket és isme-
reteket is az olvasóval. Amióta a ma-
gyar értelmiség is felzárkózott a világ 
utazóinak nagy közösségébe, az ilyen-
fajta kiadványok bizonyosan vissz-
hangra találnak  nálunk is, hiszen  em-

lékeket idéznek fel,  és nemcsak  a 
meglátogatott városok és területek kel-
tenek reminiszcenciákat, hanem uta-
zások hangulatára és belső megfigyelé-
si alkalmaira is rezonál az olvasó.

Mivel a könyv felkelti az érdeklődést, 
talán érdemes megemlíteni azokat a 
kis hiányosságokat, amelyek megszün-

tetése növelhetné sikerét. 
Van ugyan szellemes beve-
zetés a könyvben, de a szer-
zőnek kellett volna számol-
nia azzal, hogy olvasóiban 
személye iránt felébred 
a kíváncsiság, és szeretné 
megtudni, miért így állí-
totta össze a szöveget, mi-
lyen gondolatmenetet szánt 
a munkának. Több  fejezet 
végén van évszám, de több 
helyen nincs, így  nem vilá-
gosak az időrendi össze-
függések, de az sem lett 

volna érdektelen, ha az olvasó megtud-
ja, hol jelentek meg ezek az írások elő-
ször. Néha az utak kalandos kiküldeté-
sekből születtek, máskor a turista néző-
pontja sejlik fel, de mindez találgatás. 
Némi életrajzi adat is jó lett volna. Bár 
erről vélhetőleg lehet információt sze-
rezni a hátsó borítón megadott honlap-
címen. Talán az is kiderül, miért nem 
írta ki a szerző sehol keresztnevét, a „J. 
A.” még külföldi származásra is utal-
hat, ami nálunk nem hátrány. (Más-vi-
lági megfigyelések. Utak és utazók. 
Typotex, Budapest, 191 oldal, 1250 forint)

Kölcsönhatások

Ma már fél évszázada annak is, amikor 
a határ megnyílt a szomszédturizmus 
előtt, lehetett menni – ahogy akkori-
ban mondták – „csehbe, lengyelbe” és 
később „jugóba” is. Akkor nagy szó 
volt – a forradalom utáni enyhülési je-
lek egyike –, ma már semmiség, a ha-
tárt szinte észre sem venni. Ám azért a 
szomszédolás megmaradt, ha nem is 
olyan érdekes, mint egykor, hogy hol 
mit lehet venni, ami itt nincs vagy ép-
pen olcsóbban. Alighanem ezt tudták a 
szomszédokról – és ma? Leginkább re-
mélhetőleg azt, hogy ott is élnek ma-
gyarok szép számmal az első világhá-
ború elvesztését lezáró – számunkra 

trianoni – békeszerződés óta. Holott 
érdemes és hasznos tudni többet is, hi-
szen a szomszédságaink legalább évez-
redesek. 

Nyomárkay Istvánnak ez a kis kötete 
az öt szláv néppel való szomszédsá-
gunk történelmi, nyelvi, mentalitásbeli 
kapcsolatát, kölcsönös ismeretét veszi 
sorra. A kapcsolat múltja messze a 
Kárpátokon túlra nyúlik vissza. Arra-
felé több évezrede a Baltikumtól Ana-
tóliáig és a Kaukázusi területen beszél-
hették különböző népcsoportok azt az 
indoeurópai ősnyelvet, amelyből kiala-
kult a szlávok feltételezett ősnyelve, 
majd – már régi írások szerint is – a 
Dunától a Visztuláig és a Dnyeperig 
különböző törzseik nyelvei. Az avarok 
„tolták” nyugat felé őket, egy részük 
avar uralom alá került, majd részben a 
török nyelvű bolgárok alá.

Honfoglaló elődeink törzsei már kü-
lönböző szláv népeket találtak részint a 
Kárpát-medencében s főleg körülötte. 
Közülük a horvátok 
állama alakult ki leg-
előbb, koronát is 
kaptak a pápától, 
mint mintegy ne-
gyedszázaddal utóbb 
a mi István kirá-
lyunk. Az ő száz év-
vel későbbi utódát, 
Könyves Kálmánt 
pedig a horvátok is 
királyukká koronáz-
ták – és nyolc évszá-
zadon át közös volt 
az uralkodó.

Képet kap az olva-
só a többi szláv szomszédnép múltjának 
alakulásáról is, jórészt a szomszédságból 
is következő történelmi sorsról, a hadak 
járásával összefüggő népmozgásokról, 
amelyek az elnéptelenedett helyek bete-
lepítéseiből és másfelől a jobb megélhe-
tés kereséséből következtek. Ismeretet 
kapunk a nagy múltú szomszédság tör-
ténelmi emlékeiről (az talán köztudott, 
hogy például a horvát–magyar Zrínyi-
ek nemcsak a magyar honvédelem, il-
letve irodalom nagyjai) és főképpen a 
nyelveinkben, szavainkban, kifejezése-
inkben, kultúránkban megmutatkozó 
kölcsönhatásokról. (Szláv szomszéda-
ink. Akadémiai Kiadó, Pont könyvek. 
2013. 138 oldal, 1590 forint)

N. F. 

BUDA BÉLA



Önbecsüléssel a túlsúly ellen

A nyugati világ egyik legnagyobb közegészségügyi 
gondja az egyre nagyobb arányokat öltő elhízás, ezért 
érdemes figyelni két fontos lélektani tényezőre, amely-
nek szerepe van a túlevésben. Az egyik az a jelenség, 
hogy az emberek általában nem tudnak megfelelően 
megküzdeni a stresszel, és a feszültség csökkentésére en-
ni kezdenek. A másik pedig az a tény, hogy állandóan 
jókora önuralomra van szükségünk ahhoz, hogy ellen-
álljunk a csábításnak egy olyan világban, amely szinte 
tolakodóan körülvesz bennünket könnyen elérhető, ka-
lóriadús ételekkel. Ha jobban fel lehetne vértezni az em-
bereket a stressz ellen, illetve sikerülne erősíteni az ön-
kontrolljukat, akkor ez az elhízás ellen hatna!

Ebből az alapgondolatból indult ki két amerikai pszi-
chológus, Christine Logel, a Waterloo Egyetem és Geoffrey 
L. Cohen, a Stanford Egyetem munkatársa abban a kísér-
letben, amelyről a Psychological Science című folyóiratban 
közöltek beszámolót. A kutatás fő kérdése a következő 
volt: lehetséges-e egy egyszeri, gyors beavatkozással nö-
velni az emberek stresszkezelő képességét és önuralmát?  
A kísérletben 45 egyetemista lány vett részt; az észak-
amerikai nőkre jellemző állapotot tükrözve 58 százalé-
kuk túlsúlyos vagy kórosan elhízott, 42 százalékuk nor-
mál súlyú volt, de kivétel nélkül mindegyikük elégedet-
len volt a súlyával. Az első találkozáskor a pszichológu-
sok egy listát adtak a résztvevőknek, amelyben számos, 
az életben fontos értéket soroltak fel (szoros emberi kap-
csolatok, zene, vallás stb.), de ezek egyike sem állt össze-
függésben az egészséggel. A résztvevőket arra kérték, 
rangsorolják a számukra legfontosabb értékeket. Ezután 
a diáklányok egyik felének fogalmazást kellett írnia ar-
ról, hogy az általa első helyre tett érték miért annyira 
fontos számára. A többieknek viszont az általuk kilence-
diknek rangsorolt értékről kellett megírniuk, hogy az 
miért lehet lényeges valaki más számára.

Két és fél hónap múlva újra behívták a résztvevőket, 
akiknek 82 százaléka meg is jelent ezen a találkozón. A 
kutatók megmérték a diáklányok súlyát, és különös dol-
got találtak: akik az első alkalommal arról írtak, hogy az 
ő számukra mi a legfontosabb érték az életben, azoknak 
a súlya csökkent: átlagosan 1,5 kilogrammal lettek köny-
nyebbek. A többiek viszont tovább híztak: az eltelt idő 
alatt 1,2 kilót szedtek fel.

A kísérlet során alkalmazott, nagyon egyszerű beavat-
kozás azért lehetett hatásos, mert ha az emberek észben 
tartják, hogy mi az igazán fontos számukra az életben, 

akkor egyrészt nehezebben billentik ki őket lelki egyen-
súlyukból az apró, mindennapi kellemetlenségek, vagyis 
kevésbé lesznek kiszolgáltatva a stresszhatásoknak, más-
részt pedig kevésbé téríthetők le a „helyes útról” külön-
féle csábításokkal. A maradandó értékekkel való foglal-
kozás növeli az önbecsülést, így énerősítő „tréningként” 
hat és valamelyest megvéd a túlevéshez vezető lelki tév-
utaktól. Az efféle egyszeri beavatkozások titka az, hogy 
megtörnek egy ördögi kört: az embernek nincs jó véle-
ménye magáról, ezért bánatában eszik, amitől meghízik 
és még rosszabb véleménye lesz magáról, ami miatt még 
többet eszik és így tovább. A mechanizmus nagyon ha-
sonló ahhoz, ami A kis hercegben az iszákos embert moz-
gatja: azért iszik, hogy elfelejtse, mennyire szégyelli ma-
gát amiatt, hogy iszik. Ebből a spirálból tudja kihúzni az 
embert egy egyszerű, gyors énerősítő tréning, melynek 
során arra összpontosít, hogy mi az, ami igazán fontos 
számára az életben. Hatásos fogyókúrás módszer lehet, 
nem kerül semmibe, mellékhatása nincs – mindenkinek 
csak hasznára válhat.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Eelektrotechnika – nem 
szakembereknek

Tudta Ön, hogy ha 3 darab 60 
wattos izzóját 3 darab 15 wattos 

energiatakarékos izzóra cseréli, 
mennyit spórolhat a villanyszámlá-

Ezek nagyon közel vannak egymáshoz 
– csillagászati léptékkel nézve hamaro-
san össze is olvadnak. Gravitációs terük 
már hat egymásra, jelentős árapály-
erőket keltenek. A csillagvárosok köz-
elmúltban (néhány 10 millió évvel ez-
előtt) bekövetkezett közelítése a képen 
bal oldali M81-ben heves csillagkelet-
kezéseket váltott ki, míg a képen jobb 
oldali M82 számú galaxisban hihetetlen 
dolgok történnek. Az eredetileg spirális 
szerkezetű galaxis eltorzult, központja 
pedig rendkívül aktívvá vált.

A Nap Csillagászati 
Felvétele

Éder Ivánnak ez a fotója a 
Greenwich-i Királyi Csillagvizsgá-

ló ötödik éve meghirdetett, Az Év 
Csillagászati Fotósa pályázatán meg-
osztott harmadik helyezést ért el a 
mélyűr-felvételek között, 2013. szept-
ember 25-én pedig a NASA-nál lett a 
Nap Csillagászati Felvétele – a Szerk.

A képen a Nagy Medve galaxis-
csoport legfényesebb tagjait láthatjuk. 

A szupernagy tömegű (szuper-
masszív) fekete lyuk jelenléte nem 
meglepő, azonban további, még 
kialakulási stádiumban levő fekete 
lyukakat is azonosítottak a csillagá-
szok. Rengeteg a szupernóva-rob-
banás és rendkívül erős sugárzást 
mérnek a rádió- és röntgentarto-
mányban is. Ezek következménye 
a galaxis fősíkjából történő bipolá-
ris anyagkidobódás is, mely pirosas 
szálakként ezen a képen is kiválóan 
azonosítható a galaxis jobb és bal 

oldalán. A két galaxis 
ütközése tehát elkezdő-
dött, s néhány százmillió 
év leforgása alatt be is 
kebelezik egymást, vég-
leg összeolvadnak. 

A két fényes galaxison 
kívül a képen érdekes 
ködfátyol is megfigyel-
hető. Ez a saját csillagvá-
rosunk, a Tejútrendszer 
magasabb galaktikus szé-
lességein megfigyelhető 
por vagy fluxusköd, mely 
ez idáig kevéssé tanul-
mányozott képződmény. 
Fontos részét képezi a 
csillagközi anyagnak, 
összetételére főleg a por-
szemcsék, a hidrogén és a 
szén-monoxid jellemző. 
Míg a képen látható ga-

ján? Hogyan változik a munka és a 
teljesítmény viszonya, ha 1 kilo-
gramm krumplit egy csomagban, 
vagy darabonként tesz fel az asztal-
ra? Mi a különbség a párhuzamos és 
a sorba kötött fogyasztók között? 
Emlékszik még Ohm törvényére a 

fizikaóráról? Miért fontos mindez a 
gyakorlatban?

Elektrotechnika nem villamos szak-
embereknek címmel egyedülálló 
elektronikus oktatási programot 
fejlesztett a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület és az Innotica Group, mely 
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laxisok körülbelül 12 millió fényév 
távolságban vannak, a fluxusköd 
ennél jóval közelebb, tőlünk való-
színűleg néhány ezer fényévre he-
lyezkedik el. Ezeket a ködöket nem 
egyetlen csillag, hanem maga a Tej-
útrendszer csillagainak összeolvadó, 
halványan derengő fénye világítja 
meg, aminek köszönhetően igen 
halvány és nehezen megfigyelhető 
objektumról van szó.

A több mint 25 órás expozíci-
ójú felvételen további érdekessé-
gek is megfigyelhetők. Az M81 
spirálgalaxis felett látható halvány 
Holmberg IX (UGC 5336) galaxis 
ezen a felvételen csillagaira bom-
lik, és csillagkeletkezési területek 
is látszanak benne (2 darab rózsa-
szín folt). Az M81-től balra kékes 
színű ívdarabok figyelhetők meg, 
melyek valószínűsíthetően egy 
külső, halvány spirálkar kék óriás-
csillagainak összeolvadó fényei, s 
egészen a Holmberg IX-ig követ-
hetők. Kék óriáscsil lagok és azok 
kicsiny csoportjai látszanak az 
M81 körül több irányban is, példá-
ul alatta és attól jobbra is. A kép 
hátterében a fluxusködön kívül 
rengeteg apró sárgás pötty is lát-
ható, melyek igen távoli, néhány 
milliárd fényévre levő, körülbelül 
21-24 magnitúdós csil lagvárosok.

ÉDER IVÁN

választ ad az iménti kérdésekre. A 
tananyag az elektrotechnika alap-
fogalmait, a villamos berendezések 
alapvető funkcióit, jellemzőit, mű-
ködési elvüket, alkalmazásuk célját 
mutatja be. Hétköznapi példákkal, 
egyszerű számításokkal szemlélteti 
a villamos energiai alapismeretek 
gyakorlati jelentőségét és a meg-
szerzett tudás hasznosításának a le-
hetőségeit is – a munkahelyen és a 
háztartásokban egyaránt.

„Ez az első, laikusokat célzó mo-
dern oktatási program” – mondta el 
Günthner Attila, a Magyar Elektro-
technikai Egyesület irodavezetője.

Az elektronikus oktatási program 
hivatalos bemutatójára az Energia 
– Fordulat? Villamosenergia-rendszer 
2020 című, a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület által idén 60. al-
kalommal megrendezett Vándor-
gyűlés keretében, 2013. szeptem-
ber 11-13. között került sor. 

(Forrás: Innotica)

Tároljunk energiát okosan!

Sokat emlegetett cél ma világszerte a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkenté-

se, a zöld energiatermelés. Legyen 
azonban szó napelemes vagy szélerő-
műves energiatermelésről, fontos prob-
lémába ütköznénk, ha kizárólag ezek-
kel próbálnánk fedezni energiaigé-
nyünket: ezek nem folyamatosan ter-
melnek áramot, csak akkor, mikor azt 
a körülmények lehetővé teszik. Tehát 
ha süt a nap vagy fúj a szél – éjszaka 
vagy szélcsendes időben bizony hop-
pon maradunk. A megtermelt ener-

giatöbblet tárolása az „energiaínsége-
sebb” időszakokra még egyáltalán nem 
megoldott probléma. Világos, hogy a 
ma használt akkumulátorok nem al-
kalmasak a feladatra – világszerte szá-
mos kutatás foglalkozik valamilyen 
jobb módszer kidolgozásával.

Az egyik ilyen lehetőség a cseppfo-
lyós levegőben való energiatárolás. Ez 
a brit szabadalmaztatású módszer azon 
alapul, hogy a szél- vagy naperőmű-
vek által megtermelt többletenergiát 
arra használják, hogy lehűtsék a leve-
gőt. Mínusz 196 Celsius-fokos hőmér-
sékletre hűtve 700 liternyi levegőből 
mindössze 1 liternyi cseppfolyós levegő 
keletkezik. Ez pedig – persze meg-
felelően szigetelt edényekben – igen 
könnyen kezelhető, gyakorlatilag ve-
szélytelen anyag. Szállítható, tárolható, 
tökéletesen környezetbarát – és megfe-
lelő „sűrűségben” tartalmazza az ener-
giát. Ha később energiára van szükség, 
egy kis hő hatására ismét gázhalmaz-
állapotúvá válik, kiterjed – eközben, a 
700-szoros térfogatnövekedéssel tur-

binákat lehet meghajtani, amelyekkel 
azután elektromos áram termelhető.

Richard Williams professzor, a Bir-
minghami Egyetem műszaki és fizikai 
kutatóintézetének vezetője mutatta 
be ezt a már gyakorlatban is működő 
módszert a Budapesti Műszaki Egyete-
men a Brit Nagykövetséggel és az Okos 
Jövő Innovációs Klaszterrel közösen szer-
vezett tudományos szimpóziumon. A 
rendezvényen azonban nem csak az 
energiatárolás olcsó, biztonságos, kör-
nyezetbarát lehetőségeiről esett szó. 
A tároláson kívül fontos probléma 
ugyanis az elosztás is – és ez is számos 

lehetőséget rejt magában. Az intelli-
gens hálózatok és okos mérőeszközök 
használata és beillesztése a jelenlegi 
rendszerekbe fontos lépés egyrészt a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, 
másrészt az energia gazdaságos és ész-
szerű felhasználása érdekében.

Jonathan Knott, a brit nagykövet is 
megszólalt a rendezvényen. Elmondta 
többek között, hogy Nagy-Britannia 
komolyan gondolja az alternatív ener-
giák mindennapos használatának meg-
oldását: 2050-re 80%-al csökkenteni 
akarja a szén-dioxid kibocsátását. Hizó 
Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumnak a zöldgazdaság fejlesztéséért, 
a klímapolitikáért és kiemelt közszol-
gáltatásokért felelős helyettes államtit-
kára pedig a hazai viszonyokra helyezte 
a hangsúlyt: az energiaimport-függő-
ség problémájának megoldásaként az 
informatikai és energetikai innovációk 
fontosságát, az iparágak és ipari szerep-
lők összekapcsolódásában, összefogásá-
ban rejlő lehetőségeket emelte ki.

P. B.
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Beton helyett hamarosan 
fák, bokrok és füves part 
várja a Wien folyóhoz lá-

togatókat Bécsben. Hat hónap alatt a folyópart 300 
méteres szakaszát alakítják természetközelivé, hogy 
a növények és állatok számára új élőhelyet, a városla-
kóknak pedig kellemes pihenőhelyet hozzanak létre. 

Hamarosan üde zöld színfolt lehet a kies beton-

mederben csordogáló Wien folyóból, amelyet még 
a XIX. század végi folyószabályozás során tereltek 
mesterségesen kialakított, kikövezett mederbe. Az 
akkori tervek szerint a Bécsi Erdőben eredő és az 
osztrák főváros első kerületében a Duna-csatornába 
torkolló folyó teljes városi szakaszát – Hietzingtől 
egészen a Stadtparkig – lefedték volna.

Mivel manapság a természetes vizeket inkább igye-
keznek a városképbe integrálni, a Bécsi Vá-
rosháza Vízügyi Osztálya egy 300 méteres 
szakaszon visszaadja a természetnek a folyót 
és természetközeli partot alakít ki. A pro-
jekt célja, hogy az árvízvédelmi szempontok 
maximális szem előtt tartása mellett helyre-
állítsák a vízfolyam ökológiai funkcióját. Így 
nemcsak a bécsiek lesznek gazdagabbak egy 
kellemes pihenőhellyel, de a vízi és vízparti 
élővilág is új élőhellyel gyarapodhat. 

Az októberben kezdődő, hat hónapon át tar-
tó munkák során füves folyópartot alakítanak 
ki, amelyet fűzfák, bokrok és más növények 
szegélyeznek majd. Továbbra is megmarad a 
folyómederben a 3,5 kilométeres betonozott 
gyalog- és kerékpárút, a Wienflussweg, ame-
lyet csaknem a revitalizáció teljes időtartama 
alatt használni lehet majd.

(www.greenfo.hu) 

1404   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/44

ÚJRA MESÉL A WIEN FOLYÓ

Emberek helyett 
tartályvallató robotok 

Az Európai Bizottság a Shell ál-
tal vezetett, tíz európai nagy-

vállalatból álló konzorciummal 
közösen útjára indította a Petrobot 
nevű projektet. Ennek célja olyan 
robotok kifejlesztése, amelyek az 
emberek helyett el tudják végezni 
az olaj-, gáz-, i l letve petrolkémiai 
ágazatokban használt nyomástar-
tó edények és tárolótartályok 
vizsgálatát.

Nem veszélytelen a vizsgálat: a 
művelethez az ellenőrök biztonsá-

gának szavatolása ér-
dekében le kell állítani 
a létesítmények mű-
ködését. A tartályokat 
leválasztják a rendszer 
különböző részeiről 
(egy szelep elzárása 
nem elegendő), majd 
a tartályokat alaposan 
megtisztítják minden, 
gyúlékony vagy mér-
gező gázokat kibocsátó anyagtól.  
A néhány órás vizsgálat végeztével 
ugyanezeket a munkafolyamato-
kat visszafelé is elvégzik 

Ezt egyszerűsítené le a robottech-
nika: a személyzet ke-
vesebb veszélyes hely-
zetnek lenne kitéve, 
ráadásul a cégek pénzt 
és időt takaríthatná-
nak meg. Az európai 
robottechnika előtt új 
piac nyílna, a robot-
gyártás és -karbantar-
tás terén pedig új állás-
helyek jönnének létre.

A Petrobot-projektben 
holland, egyesült király-
ságbeli, svéd, norvég, 
svájci és német partne-

rek vesznek részt, és három évig fut 
majd. A 6,2 millió eurós összkölt-
ségvetéshez az Európai Unió 3,7 
millió euróval járul hozzá. Az új 
technológia sikeres uniós export-
termékké válhat, akár robottech-
nikai hardverek, akár teljes robot-
ellenőr-szolgáltatások formájában. 

Az edények falának, illetve a 
tartályok fenekének ellenőrzésé-
hez a robotok speciális eszközöket 
alkalmaznak majd, amellyel a gé-
pek bármilyen károsodást képe-
sek lesznek észlelni, ugyanolyan 
megbízhatóan, mint egy ember. 
Az ilyen létesítmények kritikus ré-
szeinek vizsgálata elengedhetetlen 
a biztonság garantálása és a részek 
épsége szempontjából.

(www.europa.rs)
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A pécsi Publikon Kiadó jelentette meg Szarka EvelintQl A büszke Kuba 
cím_ kötetet, amelynek két fejezetcímét kérjük. A megfejtést beküldQk 
között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. november 12-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A múlt 
heti számunkban véget ért rejtvényciklus bet_ibQl kirakható név bekül-
désének határideje: 2013. november 12-e. 

E héten megkezdjük újabb rejtvényciklusunk, amelynek végére a beke-
retezett négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve szü-
letett magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik fejezet címe. 10. MegQröl. 11. ... right!; 
minden rendben! 12. Egy tantárgy oktatására fordítható foglalkozások 
száma. 14. A cérium vegyjele. 15. Sz_r dísze. 16. Kolloid rendszer. 
18. Olasz exkormányfQ (Giuliano). 19. Harci gáznak nevet adó belga 
város. 20. Narancsszörp. 22. Szólam a nQi vagy gyermekkórusban. 23. 
Irányzó tüzér kukkant bele. 25. Középen szór! 26. Épphogy. 28. Talál. 
29. Bizánci stílusú szentkép. 31. Denver centruma! 32. Sportpuskások 
céloznak rá. 34. IsmétlQjel a szótárakban.

FÜGGQLEGES: 1. Növényvilág. 2. A földre pakoló. 3. Feléjük 
megy. 4. Szárnyas légi fegyver. 5. XVII. századi angol hadvezér, 
Cromwell veje (Henry). 6. ...-el-Beida; Casablanca arab neve. 7. Lak-
tanyai csoport. 8. E napon. 9. Szakállas vicc! 13. Ráncigálva szaggat. 

17. Összeomlik a fal. 21. Lengyel város Bydgoszcztól délre. 22. A másik 
fejezet címe. 24. Magyar méltóságnév, a szakrális fejedelem címe. 26. 
Japán magnómárka. 27. Borszívó eszköz. 29. Bajor folyó, Passaunál 
torkollik a Dunába. 30. Kinek a tulajdona? 33. FQút közepe! 34. Televí-
zió, röv. 35. Liga egynem_ bet_i.

A 41. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
SZÉP ÍR LEÁNY, TE LÁNGOLÓ, SZILAJ LÁNY! Richard Wagner: 

Tristan és Isolde cím_ kétnyelv_ szövegkönyvét (Typotex Kiadó) nyerte: 
Goldperger András (SomoskQújfalu), dr. Horváth György (Szentes), 
Szulik Ferenc (Dunaújváros), id. Sz`cs Sándor (Szolnok) és Varga 
Frigyes (Budapest). 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. 
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!

SAKKFANTÁZIA
Bakcsi György rovata

A 10. feladvány megfejtése

Eduard Birgfeld német szerzQ 
négylépéses önmatt-feladványa 
1918-ban jelent meg. ElQször a 
sötét király helyett a világosnak 
kell mattmezQt keresnünk, és 
arra is rá kell jönnünk, mi lehet-
ne sötét mattadó lépése. Erre 
hamar rátalálunk: a világos király 
jól áll ott, ahol van, és a Hf4 ket-
tQs sakkal egyúttal mattot is kapna. De hogyan lehet ezt kikényszeríteni, 
ha egyszer sötétnek esze ágában sincs mattot adni? A két királyon a 
sor. A kulcslépés 1. Kg6! (kilép a mattfészekbQl, hogy a sötét király is 
léphessen). 1. – Kxb6 2. Kf5+ (vonalat nyit és zár) 2. – Kc5 3. Kg4+ Kd4 
4. Kh5+! Vége a körsétának, visszatérünk a mattfészekbe és kierQsza-
koljuk a 4. – Hf4 mattot. 

A 10. sakkfeladványunk megfejtQi közül az Élet és Tudomány negyed-
évi elQfizetését nyerte: Dr. Kozma Mihályné (Debrecen), Munkácsy 
István (GyQr), SzRke Erika (Mikepércs) és Zagyi Eszter (Gyöngyös-
tarján). Az elQfizetések 2014. január 1-étRl érvényesek. Akinek ez az 
idQpont nem fele meg (mert már elQfizette a lapot), kérjük, jelezze azt.
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szinte teljesen ismeretlen volt. Külföldről hazakerült, meg-
döbbentő és elgondolkodtató fotók, valamint tárgyi emlék-
anyag ismerteti meg a forradalom ezen oldalát a látogatók-
kal. A kegyetlen és szívbemarkoló valóság ábrázolása: a kis-
gyermekkel menekülő édesanya, a szüleitől elszakított és 
rájuk évek multán idegenként tekintő gyermek vagy a me-
nekülttáborban elalvás előtt imádkozó kislány mind-mind 
egyedi és rendkívüli hatású fotó. 

Titanic és Carpathia címmel nyílt kiállí-
tás a katasztrófát szenvedett hajóról és az 
annak segítségére siető gőzösről a szegedi 
Vármúzeum Kőtárában. 

Egy magyar fiatalember is mentette a Ti-
tanic túlélőit a katasztrófa hajnalán. Dr. 
Lengyel Árpád, a budapesti mentőorvos 26 

évesen került a Carpathia fedélzetére. A doktort a tragédia éj-
jelén a fedélközbe osztotta be a kapitány: egy nyitott ajtón ke-
resztül ide emelték be a mentőcsónakokból a Titanic átfagyott 
túlélőit, ahol Lengyel Árpád döntött ellátásukról, további 
kezelésükről. Munkájának elismeréseként később rengeteg 
hálálkodó levelet, ajándékokat és kitüntetést is kapott a túl-
élőktől. A tragédia azonban annyira megviselte, hogy töb-
bé nem vállalt hajóorvosi szolgálatot, élményeiről pedig 
egy-két szakmai beszámolót kivéve szinte soha nem beszélt.

A december 15-ig látható tárlat különböző tablókon, 
plakátokon keresztül mutatja be a luxusgőzös katasztrófá-
ját. A Horvátországból érkező kiállításon a két hajó mo-
delljei is láthatók, valamint az az eredeti mentőmellény is 
megtekinthető, melynek az egyik utas az életét köszön-
hette. A kiállításon emellett szegedi vonatkozású tablók-
kal is találkozhatnak az érdeklődők. 

A katasztrófáról szóló korabeli újságcikkek mellett egy 
érdekes montázst is bemutatnak a kiállítás rendezői: sze-
gedi  környezetbe helyezik a Titanicot, és egy grafika se-
gítségével modellezik, mekkora lenne a gőzös, ha felbuk-
kanna a Tiszán a Belvárosi híd előtt. 

Észt és magyar művészek szá-
mukra kedves meséket válasz-
tottak ki, melyekhez grafikákat 
készítettek, s azokból egy kiállí-
tás állt össze. A nagynevű mese-

könyv-illusztrátorok és ígéretes pályakezdők munkáit 
egyaránt felvonultató színpompás és gazdag anyag a tal-
linni Gyermekirodalmi Központban mutatkozott be elő-
ször, észtországi körútja befejeztével pedig december 
31-ig a Petőfi Irodalmi Múzeumban látható Mese itt, 
mese ott címmel.

A tárlat anyaga 60 darab meseillusztrációból áll, amelye-
ket a kultúrák találkozása jegyében az észt és magyar 
könyvillusztrátorok készítettek, méghozzá úgy, hogy az 
észt illusztrátorok a magyar meséket dolgozták fel, a ma-
gyarok pedig az észt meséket.

Zircen, a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Bakonyi 
Természettudományi Múzeu-
mában egy konferencia kereté-

ben november 16-án 10 órától a pulai alginitbánya vi-
lághírű őslénytani és földtani eredményeit ismerhetik meg az 
érdeklődők tudományos ismeretterjesztő stílusban.

A konferencián a több mint 4 millió évvel ezelőtti, hatal-
mas erejű vulkánkitörés és a hatására létrejövő krátertó kiala-
kulásának történetét mondják el a szervezők. A látogatók 
megismerhetik a tóban megjelenő vízi élőlényeket is: halakat, 
rovarokat, vízi növényeket, melyek maradványai a különle-
ges körülményeknek köszönhetően máig fennmaradtak. 
Gondolatban sétálhatnak a tó partján, nyárfák, fűzfák és 
tölgyfák árnyékában, melyek levelei kivételes épségben 
őrződtek meg a tó üledékeiben. Igazi csemegének ígér-
keznek az ízeltlábú-maradványok is: egy 4 millió éves pók 
lábán található kitinszőrök, csodálatos épségben megőr-
ződött fosszilis kérész- és szitakötőlárvák, poloskák, sás-
kák, szúnyogok. Ezenkívül a múzeumban kiállított 
ősorrszarvú-leletekkel és azok legmodernebb vizsgálatá-
val is megismerkedhetnek az érdeklődők. 

A konferencia napján egy szakkiállítás is tanulmá-
nyozható a múzeum geológiai gyűjteményében, ahol az 
MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma és a 
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet gyűjteményében 
szereplő anyagokon túl magángyűjteményekben talál-
ható ősmaradványok is láthatók lesznek. A rendezvény 
alakalmából a regisztrált résztvevők ingyenesen látogat-
hatják az MTM Bakonyi Természettudományi Múze-
um időszaki és állandó kiállításait.

Különleges kiállítás nyílt a kecske-
méti Cifrapalotában, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc évfor-
dulója alkalmából. A Szilánkok – 
1956 című tárlat Máday Norbert 
kecskeméti magángyűjteményének 
anyagát tárja a múzeumlátogató kö-
zönség elé.

A forradalom euforikus napjai, 
majd a kétségbeesett küzdelem 13 napig tartott. A rövid 
időszak kevés tárgyi emléke hatalmas veszteségeket szen-
vedett a megtorlás időszakában. A diktatúra még az em-
lékét is ki akarta törölni ennek a néhány tiszta, felemelő 
napnak.

A december 15-ig látható kiállításon bemutatott emlék-
anyag unikális, egyedi, a múzeumlátogatók számára eddig 
ismeretlen volt. Segítségével felidézhetők a forradalom 
előzményei, az 1950-es évek világa, majd a forradalom 
napjaiba is bepillantást kapunk. A tárlat nagy hangsúlyt he-
lyez egy kevéssé feldolgozott témára: a menekülőkre, az 
emigrációra. Közel kétszázezer ember hagyta el az országot 
a forradalom után, az ő sorsuk, menekülésük története 

ÉT-IRÁNYTd 

A krátertó titkai

Meseillusztrációk

Eltörölt emlékek

LuxusgQzös a Tiszán?
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KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL
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az OTKA és az OTP Bank Nyrt., a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.
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Morfeusz anyaga
Betegségek és sérülések okozta fájda-
lom csillapítása – az orvoslás örök fel-
adata. Már az ókorban is ismert volt, 
hogy a máknövény éretlen toktermé-
sének tejnedve, az ópium kiválóan 
képes enyhíteni az erős fájdalmat. Az 
ópium legfőbb, a fájdalomcsillapító 
hatásért felelős összetevőjének tiszta 
formában való kinyerése azonban 
egészen 1805-ig váratott magára.

Erdély vaskora
„Sem Isten, sem ember törvényével nem 
gondolván, legelsőbben is fő és alacsony 
rendű embereknek feleségeiket személy-
válogatás nélkül megparáznitá, leányai-
kat el ra ga doz tatá, azokkal gonoszul éle, 
sőt testvérhúgának sem kedveze.” – Eze-
ket a nem éppen hízelgő szavakat Bí-
ró Sámuel történetíró jegyezte fel Bá-
thori Gábor erdélyi fejedelemről.

Nem látlak, de tudom, ki vagy
Ha védeni akarjuk az élőlényeket 
vagy gazdálkodni szeretnénk velük, 
akkor ismernünk kell az állományvál-
tozásuk irányát. Hiányában nem tud-
nánk, hogy az élőhely-fejlesztés, odúk 
kihelyezése, etetés vagy a passzív vé-
delem valóban előnyös hatással van-e 
az állományra. Szőrcsapdákkal, vér-
szívó rovarokkal viszont megtudhat-
juk, miként változik a fajösszetétel.

A galambgombák között sok élénk 
színű faj található. A nemzetség felis-
merése a kezdő gombagyűjtő számára 
sem nehéz. Az élénk színek, a pattan-
va törő hús, a fehéres vagy sárgás le-
mezek, a szivarszerű tönk és a tejnedv 
hiánya általában elegendő annak el-
döntéséhez, hogy galambgombával 
van-e dolgunk. A tejelőgombák, ame-
lyek megtörve tejnedvet engednek, 
igen közeli rokonai a galambgombák-
nak. Ennek bizonyítéka az is, hogy a 
galambgombák termőtestében is meg-
találhatók tejcsövek, azonban – a teje-
lőgombáktól eltérően – nem tartal-
maznak tejnedvet.

Míg a nemzetség beazonosítása vi-
szonylag egyszerű dolog, addig az 
egyes galambgombafajok meghatá-
rozása már nem mindig könnyű fel-
adat, hiszen ez a gombacsoport csak 
Közép-Európában majdnem 200 
fajt foglal magába. Annak eldönté-
séhez, hogy az ismeretlen galamb-
gomba ehető-e, nem is kell pontosan 
meghatároznunk, elég megszagolni, 
illetve megkóstolni. Ha kellemetlen 
szagú vagy csípős ízű, akkor bizto-
san nem ehető, sőt mérgező is lehet.

A feketésvörös galambgomba (Russu-
la  atropurpurea) a csípős ízű fajok közé 
tartozik. Vöröses színű kalapjának széle 
mindig világosabb, közepe sötétebb, 
gyakran feketés színű. Lemezei fehére-
sek, tönkje is hasonló színű, idősebb 
korban kissé szürkül.

Kellemes gyümölcsillata fogyasztásra 
csábít, de sajnos kissé csípős ízű, ezért 
nem ehető. Nyár közepétől az ősz vé-
géig, lomberdőben, főleg tölgyesekben 
terem. A feketésvörös galambgomba 
sík vidéken és középhegységekben, sa-
vanyú talajon gyakori, a magashegysé-
gekből – ahol a lombos fákat tűlevelű-
ek váltják fel – már hiányzik.

Kép és szöveg:

LOCSMÁNDI CSABA
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