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Kedves Olvasónk!.
III. helyezett megosztva: 
Mészáros Lukács: Óriási törpék – Kihalt ször-

nyeteg-cickányok evolúciós centruma a Kárpát-
medencében (A kutatás OTKA nyilvántartási száma: 
K 104506)

és
Kiss Viktória: Falvak, várak, főnökök? Új utak a 

bronzkori társadalom kutatásában (A kutatás OT-
KA nyilvántartási száma: F 023581)

A díjazottaknak és valamennyi pályázónknak ezúton 
is köszönjük, hogy cikkeikkel megtisztelték felhívásun-
kat. A pályázatra beérkezett írásokat 2014. során folya-
matosan közöljük.

A díjátadóról szóló képes beszámolót lapunk jövő heti 
számában olvashatják.

GÓZON ÁKOS 

November 27-én a Tudományünnep keretében, az OTKA 
Irodán került sor és az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok és az Élet és Tudomány 2013. évi közös 
kutatásismertető cikkpályázatának eredményhirdetésére. 

A végeredmény:
I. helyezett: 
Bata Orsolya Sára: Innováció a sebészetben (A 

kutatás OTKA nyilvántartási száma: K 105523)
II. helyezett: 
Kiss László – Sárneczky Krisztián – Szabó Gyu-

la: Vadászat a haldokló üstökösre: hogyan fagyott 
meg a Hale-Bopp magja? (A kutatás OTKA nyil-
vántartási számai: K 76816, K 83790, K 104607)



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

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: B
A többi ugyanaz a figura 
elforgatva, a B feletti azok 
tükörképe.

ERPSÍTÉS: Á
Minden sorban és oszlopban 
van egy háttérszín:
zöld – kék – piros
a sorokban ugyanaz a figura 
jelenik meg.
A figurák színe minden 
sorban és oszlopban egy-egy 
sárga, zöld és fehér.
A szürke négyzetbe zöld 
alapon zöld figura illik.

HAJRÁ: H:
Válasz: Aranka 42, Piroska 
38 és Irén 36.

Magyarázat: 
Mivel egész évekrQl van 
szó (ugyanaznap van a 
születésnapjuk), Irén kora 
páros szám kell, hogy 
legyen.

A + P + I = 116
P + 4 = A

Aranka és Piroska kora: 
vagy mindkettö páros, vagy 
mindkettQ páratlan. Aranka 
maximum 45, akkor Piroska 
41 ám a maradék (30) túl 
kevés.

Ha Aranka 41 éves lenne, 
akkor Piroska 37, a maradék 
(38), túl sok, mivel Irén a 
legfiatalabb.
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A 48. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Milyen szám illik a kérdQjel helyére?

aránylik ... melyikhez?

úgy 
aránylik

mint 
ahogy

Melyik szó illik a fenti csoportba?
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 Bethlen Gábor- 
konferencia

A kolozsvári országgyűlés 1613. 
október 24-én Bethlen Gábort 
választotta Erdély fejedelmévé. 
A Bethlen trónra lépé-
sével kezdődő időszak a 
mai napig úgy szerepel 

a köztudatban, mint „Erdély 
aranykora”, amely képet az Er-
délyi Fejedelemség történetével 
foglalkozó történésznemzedé-
kek kutatási eredményei újra 
és újra megerősítenek. A 
Bethlen Gábor fejedelemmé 
választásának helyszínén ok-
tóber 24. és 26. között össze-
gyűlt történészek, művészet-
történészek, irodalomtörté-
nészek szeme előtt mégsem a 
„Bethlenről jót vagy semmit” 
vezérlőelv lebegett: az új kuta-
tások nagy konferencián való 
összegzésére és az elmúlt har-
minc év új történészi szempont-
jai szerinti közös újraértékelésére 
már nagy szüksége volt a tudo-
mánynak. (Utoljára 1980-ban 
Debrecenben rendeztek nagy, 
Bethlen Gábor uralkodásának 
kérdéseit vizsgáló nemzetközi 
konferenciát.)

A gyakran „magyar Machiavelli-
ként” emlegetett reálpolitikus Bethlen 
Gábor mindvégig szem előtt tartotta, 
hogy Erdély az Oszmán Birodalom 
vazallusa, mindemellett törekedett 
arra, hogy Európa szemében az általa 
irányított fejedelemségről egy lehető-
ségei szerint önálló politikát folytató, 
erős hatalom képe alakuljon ki. Rend-
teremtő belpolitikájának és bravúrosan 
végrehajtott külpolitikai lépéseinek 
köszönhetően az Erdélyi Fejedelem-
ség az európai politikai viszonyok új és 
fontos tényezőjévé lépett elő – Erdély 
megjelent Európa politikai színpadán. 
A bethleni örökséget ápoló I. Rákó-
czi György halála után néhány nappal, 
1648 őszén megkötött vesztfáliai béke 
Erdélyről mint szuverén hatalomról és 
mint az európai nagypolitika egyen-
súlyi állapotának egyik zálogáról nyi-
latkozott. Nem véletlen tehát, hogy a 
konferencia szervezői a Bethlen Gábor 
és Európa cím mellett döntöttek. 

Hámori Nagy Zsuzsanna, Zarnóczki 
Áron és Kovács Katalin előadásaiból 
kiderült, hogy a fejedelem diploma-
tái és ágensei jelen voltak a francia 
és angol uralkodói udvarokban, és 

T
Ö

R
T

É
N

E
LE

M
a németalföldi tartományokban is 
aktív szerepet játszottak Erdély „jó 
hírének keltésében”. Az előadások 
megmutatták, hogy nemcsak a 
nemzetközi politikai színtéren való 
erős jelenlét miatt vált a fejedelem-

ség Bethlen uralkodásának idején 
Európa részévé, hanem belső vi-
szonyaiban is igazán „európainak” 
számított. R. Várkonyi Ágnes nyi-
tóelőadásában hangsúlyozta, hogy 
Bethlen Gábor Erdélye rendelkezett 
mindazon tulajdonságokkal, ame-
lyek megfeleltek a Nyugat-Euró-
pában akkoriban születő modern 
államok sajátosságainak: képzett 
tanácsosok és hivatalnokok, ráter-
mett diplomaták, erős hadsereg és 
merkantilista gazdaságpolitika je-
lentették azokat az alapkritériumo-
kat, amelyek nyomán létrejöhettek 
Európa nagy abszolutista hatalmai 
is. A fejedelem az erdélyi rendek-
kel való szövetségének megújítása 
mellett kormányzati reformokkal 
újjászervezett, erős állama (Oborni 
Teréz előadása) és az európai repre-
zentációs nyelvet ismerő fejedelemi 
udvar valóban párhuzamba állítható 
nagy nyugat-európai társaival. A 
reprezentációs nyelv részeként épül-
tek fel a gyulafehérvári és váradi 
fejedelmi paloták (Kovács András 
és Emődi Tamás előadásai). Bethlen 
emellett zenészeket is hívott udva-

rába Európa különböző vidékeiről és 
„értő luxusfogyasztását” is hatalmi 
reprezentációjának szolgálatába tud-
ta állítani (Király Péter és Kiss Erika 
előadásai).

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 
az Erdélyi Múzeum–Egyesület, 
az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, a Debreceni Egyetem 
és a Magyar Tudományos Aka-
démia Történettudományi In-
tézetének közös szervezésében 
rendezett konferencián Európa 
hat országának tudományos in-
tézményeiből érkezett több mint 
hatvan előadó vett részt. A há-
romnapos tanácskozás nagyban 
segítette, hogy a történettudo-
mány megfelelően körvonalaz-
hassa a Bethlen-kutatás jövőbeli 
feladatait és ráirányítsa a tudo-
mányos érdeklődés figyelmét az 
eddig csupán érintőlegesen vagy 
egyáltalán nem vizsgált terüle-
tekre. Így várhatóan a fejedelem 
uralkodásának nagy eseményei-
hez köthető, hamarosan elkövet-
kező emlékévek alkalmával ren-
dezett kisebb és nagyobb üléssza-
kok még inkább árnyalják majd 
az Erdélyi Fejedelemség bethleni 
időszakának képét. 

Bethlen Gábor uralkodásáról rész-
letesen a Bécs és a Porta között című cik-
künkben olvashatnak. 

UGRY BÁLINT

 Sportolás 
szervátültetéssel

Kilenc sportágban 46 magyar 
sportoló vett részt az augusztus 
elején szervátültetettek számára 
megrendezett Dél-afrikai Világ-
játékokon. A delegáció 38 arany-
éremmel tért haza, ám egy továb-
bi érem tulajdonjoga még kérdé-
ses, így hazánk harmadik vagy 

negyedik helyezett a transzplantáltak 
legnagyobb nemzetközi versenyének 
összesített ranglistáján.

Tekintve, hogy az első magyaror-
szági veseátültetést 1962-ben végez-
te Németh András Szegeden, az első 
szívátültetésre 1992-ben került sor, a 
májtranszplantációs program pedig 
1995-ben indult, a szép eredménynek 
nem csak a sportrajongók, a sebészek 
legalább annyira örülhetnek. Tóth 
Szabolcs, a Semmelweis Egyetem (SE) 
Transzplantációs és Sebészeti Kliniká-
jának orvosa azt az összefogást hang-
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Frigyes cseh király és Bethlen Gábor fejedelem
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az életmódváltás jelentőségét, a nem-
zetközi versenyeken szintén jól szere-
pelhetnek. Vesetranszplantált betegek 
esetében rendszeres, heti 3×45 perces 
állóképességi edzés hatására mintegy 
húsz százalékos oxigénfelvétel-emel-
kedés várható, szemben a krónikusan 
dializált csoportban megfigyelhető hét 
százalékos javulással.

A szívtranszplantáltak számára az 
amerikai Kyle Carett lehet példakép. 
A 49 éves férfi, 22 évvel életmentő 
műtétje után, 15,6 óra alatt teljesítette 
az Ironman triatlont, amely 3,8 km 
úszást, 180 km kerékpározást, és 4,2 km  
futást jelent. A verseny közben felvett 
adatok szerint a sportoló szervezete 
az egészségeseknél elvárt csúcs pul-
zusszám 76%-val (131/perc) és átlagos 

szívfrekvenciával dolgozott. Ez a példa 
különösen jól rávilágít a sport jelentősé-
gére, valamint az orvostudomány és a 
szívtranszplantáció fejlődésének hihe-
tetlen ütemére, hiszen a donáció során 
a szív beidegzése megszűnik, az pedig 
köztudott, hogy az idegsejtek regene-
rációs képessége igen mérsékelt. Az 
újfajta gyógyszereknek, a transzplan-
tációs technológia fejlődésének és nem 
utolsó sorban a fizikai aktivitás egész 
szervezetre kifejtett jótékony hatásá-
nak köszönhetően érhető el napjaink-
ban az amerikai sportolóéhoz hasonló 
eredmény. Ez természetesen hatalmas 
életminőség-változást is jelent az egyén 
számára a műtétet megelőző, króniku-
san beteg állapothoz képest.

Szintén nem találtak különbséget a 
májátültetésen átesett és a saját szervvel 
rendelkező hegymászók légzésfunkci-
ós vizsgálatában egy hat hónapos Ki-
limandzsáró-expedíció során. Itt heti 
háromszori állóképességi edzést köve-

súlyozta, amely a sportolók felkészítése 
során az SE Testnevelési és Sporttu-
dományi Tanszék, a Transzplantációs 
Klinika, az SE Kardiológiai Központ 
és az Országos Sportegészségügyi In-
tézet között jött létre.

A szervátültetettek sportegészség-
ügyi alkalmasságának megítéléséhez 
számos orvosi szakterület közös mun-
kája szükséges. A két évvel ezelőtt 
Göteborgban rendezett Világjátékok 
előtt ugyan már végeztek hasonló ter-
heléses spiroergometriás vizsgálatokat 
a válogatott tagjain, mint az idén ta-
vasszal, ezt megelőzően azonban csak 
több mint tíz évvel korábban került 
sor az utolsó széleskörű felmérésre. 
A 2011-ben és az idén felvett adatok 
alapján a szakemberek megkezdték 
a szervátültettekre vonatkozó sport-
orvosi adatbázis építését, amely ké-
sőbb részben a szakszemélyzet (edzők, 
fizikoterepauták, orvosok) részben 
tudományos kutatók számára nyújthat 
értékes információkat. 

A 2013-as válogatott keretben 36 
vese-, 6 máj-, 2 tüdő-, egy szív-, 2 
csontvelő és egy kombinált máj-vese-
átültetett kapott helyet. A csapatot 14 
fő kísérte, köztük két vesetranszplan-
tált utazott el Durbanba. A Világjá-
tékokon a szabályok szerint a tartós 
immunszupresszív kezelésben részesü-
lő sportolók indulhatnak, leghamarabb 
fél évvel a transzplantációs műtétet kö-
vetően. Tóth Szabolcs elmondta, hogy 
ennek ellenére most is akadt olyan ver-
senyző, aki külön engedéllyel már e ha-
táridő letelte előtt is utazhatott. A szak-
ember külön is kiemelte, hogy a közvé-
lekedéssel ellentétben a szervátültetésen 
átesett páciensek orvosi szempontból 
egészségesnek tekinthetők, és rehabi-
litációjuk során a sporttevékenységgel 
érhető el leghatékonyabban a szervek 
élettanilag elvárható legjobb teljesít-
ménye. Természetesen vannak egyéni 
különbségek, így a teljesítmény függ 
az alapbetegségtől, a transzplantációt 
megelőző egészségügyi státusztól, az 
életkortól és attól is, milyen életmódot 
követett korábban a versenyző. Példa-
ként említette a korábban is aktívan 
sportoló Darázs Ádámot, aki a most 
megrendezett Világjátékokon súlylö-
késben világcsúccsal lett aranyérmes. A 
főleg légzési-, és keringési rendszeren 
végzett terheléses vizsgálatok szerint 
azonban a műtétet megelőzően fizikai 
aktivitást nem végzők sporttevékeny-
sége is jelentős javulást eredményez a 
kondícióban, így azok, akik megértik 

tően a sportolók terhelhetőségét jelző 
maximális oxigénfelvétel az átlagpo-
pulációnak megfelelő volt. Többek 
között ezzel összehasonlítva elemezte 
Tóth Szabolcs a magyar mérési ered-
ményeket. Mint elmondta, a 2011-es 
Göteborgi Világjátékokra utazó csapat 
25 tagjának spiroergometriás vizsgála-
ta során (11 nő, 14 férfi, átlagéletkoruk 
40 év) a terhelés során az átlag popu-
lációnál jobb értékeket találtak, mind 
a maximális oxigénfelvétel, mind az 
oxigénpulzus tekintetében, és ez jelen-
tette az akkor elnyert összesen 59 érem 
élettani alapját. Az 1987 óta kétévente 
megrendezett Transzplantáltak Vi-
lágjátékán, amelyet a szervátültetettek 
olimpiájának is neveznek, a magyar 
küldöttségek 198 arany, 155 ezüst és 
186 bronzéremmel járultak hozzá a 
hazánk sportéletéről kialakult kedvező 
összképhez.

Tóth Szabolcs szerint közeljövő sür-
gető feladata lesz a sportegészségügyi 
alkalmasság elbírálásához szükséges 
szabályrendszer kidolgozása, és a szerv-
átültetettek teljesítményének széles-
körű elismertetése érdekében a dop-
pingellenőrzések bevezetése. Jelenleg 
a szervátültettek csak akkor vesznek 
részt doppingvizsgálaton ha az egész-
séges résztvevők számára meghir-
detett versenyen indulnak. Például a 
snowboardos Chris Klug, aki másfél 
évvel a sikeres májátültetést követően, 
bronzérmet nyert a 2002-es Salt Lake 
Cityben rendezett téli olimpián. Az 
elfogadóbb szabályzás oka az, hogy 
immunszupresszív (kilökődést gátló) 
gyógyszerek hatása általában hosszú 
távon inkább hátrányt jelent a sporto-
ló számára mintsem bármiféle teljesít-
ményfokozást. Tóth Szabolcs tájékozta-
tójából azonban kiderült, vannak olyan 
tiltólistán lévő készítmények, mint 
pl. a béta-blokkolók, az eritropoetin, 
és jónéhány szteroidalapú gyógyszer, 
amelyeknél nem mindig egyértelmű, 
hogy a sportteljesítmény hátterében 
ezek biokémiai hatása vagy valódi 
edzésmunka áll. Mivel a szervátültetet-
tek állapotukból fakadóan kénytelenek 
szedni – ha nem is anabolikus szteroi-
dokat, de olyan medrolszármazékokat, 
mint a prednisolon vagy a solumedrol 
–, az orvostudomány egyik fontos fel-
adata a hatásmechanizmusok pontos 
felderítése és a doppingellenőrzés mód-
szertanának és minőségbiztosításának 
erre a speciális területre vonatkozó ki-
dolgozása.

Kővágó AngélA
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Bethlen Gábor 1580. november 
15-én született Maros il y-
lyén. Édesapja, Bethlen Farkas 

még csecsemő korában meghalt, 
majd tízévesen édesanyját, Lázár 
Druzsinát is elveszítette. Anyai 
nagybátyja, Lázár András nevelte fel 
szigorú nevelési elvek szerint.

Menekülés a törökökhöz
Tizenhárom évesen került Báthori Zsig-
mond (1572-1613) udvarába apródként. 
Katonai tapasztalatait a tizenöt éves há-
borúban alapozta meg. A XVII. század 
elején Bocskai híveként a Portától ő hoz-

N É G YS Z Á Z  É V E  TÖ R T É N T

BÉCS ÉS A PORTA KÖZÖTT
Bethlen Gábor 1613-ban 33 évesen lépett Erdély trónjára. A trónra kerülés, mint az Erdélyi Fejedelem-

ség történetében addig is, a török Porta tudtával történt. Éppen ezért az új fejedelem megítélése 

kettWs volt a kortárasak és a történetírás szemében. 

ta el a kinevezési ahdnámét. 1605-ban 
feleségül vette Károlyi Zsuzsannát, a je-
lentős birtokokkal rendelkező Károlyi 
család sarját. Rákóczi Zsigmond (1607–
1608) fejedelemsége idején annak ellen-
felét, Báthori Gábort támogatta. Miután 
Báthori Gábor (1608-1613) erdélyi feje-
delem lett, főtanácsosaként kitapasztalta 
a politikacsinálás legfontosabb ismérveit 
és széleskörű tapasztalatokra tett szert.

Amikor Báthori a bécsi udvarral 
megegyezett, hogy Erdélybe bevo-
nulnak a császári és királyi csapatok, 
Bethlen szembekerült a fejedelem-
mel, és menekülnie kellett Erdélyből.

Török földre ment, majd török-tatár 
csapatok élén bevonult Kolozsvárra és 
az országgyűléssel fejedelemmé vá-
laszttatta magát. Ennek fontos előz-
ménye volt, hogy korábban a szultán 
– 1613 májusában – jóváhagyta Beth-
len Gábornak Báthori Gábor helyébe 
történő kinevezését. Ugyanezen év 
őszén fejedelemválasztó országgyűlést 
hívtak össze Kolozsvárra, ahol fel-
mentették a Báthori fejedelemsége 
idején ellene hozott ítélet alól (fej- és 
jószágvesztés), és ellenjelöltjével szem-
ben – Szilvásy Boldizsár – megválasz-
tották Erdély fejedelmének. 

A Káldi Biblia címlapja A Querela Hungariae címlapja
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A fejedelem maga felügyelte a pénzve-
rést, monopóliummá tette az aranybe-
váltást, és Kolozsvár lett a központja a 
pénzverő kamarának, így a kitermelt 
nemesfémeket ide szállították. 

Bethlen jó gazdasági szakembernek 
bizonyult, így a fejedelemség bevételei 
elérték a 600–700 ezer forintot. Ezzel 
az összeggel függetlenné volt a rendek-
től, mivel azok évi rendes adója a fenti 
összeg 10 százalékát tette ki. 

Valláspolitikájának alapja a bevett val-
lásfelekezetek jogainak tiszteletben tar-
tása volt. A katolikusok számára Észak-
Itáliából jezsuitákat hívatott, s lefordít-
tatta a Bibliát román nyelvre.  

Erdélyben létrehozta a gyulafehérvári 
akadémiát 1626-ban, melyben külföldi 
tudós elmék tanítottak. Támogatta a 
jeles diákok külföldi tanulmányait, va-
lamint a Káldi György nevéhez köthető 
első teljes katolikus bibliafordítás kiadá-
sát 1626-ban. 

1619-ben az új magyar király, II. Fer-
dinánd egyik fontos feladatának tekin-

tette a rekatolizációt. Bethlen ennek 
ellenében a Porta támogatásával 
hadjáratot indított a királyságba, 
melynek okát a Magyarország pana-
sza (Querela Hungariae) című röp-
iratban foglalták össze. 

A fejedelem célja az volt, hogy Er-
délyt, a Magyar Királyságot, vala-
mint Ausztria egy részét újraegyesít-
se, majd az választófejedelemségként 
betagolódott volna a Német-római 
Birodalomba. 1619 nyárutóján be-
vette Kassát, Érsekújvárt, Pozsonyt, 
majd megkezdte Bécs körülzárását. 
Pozsonyban október 14-én Forgách 
Zsigmond nádor átadta a fejedelem-
nek a királyi koronát. Béccsel kap-
csolatos terveit azonban fel kellett 
adnia, mert Homonnai György Len-
gyelország felől Felső-Magyaror-
szágra támadt. 

A fejedelem a cseh rendektől remélt 
támogatást vállalkozása folytatásához, 
mivel korábban felmerült annak a lehe-
tősége, hogy Bethlent meghívják a prá-

A választás sértette a bácsi udvar ér-
dekeit, és katonai beavatkozást helyez-
tek kilátásba, végül 1615-ben nagy-
szombaton megegyeztek az új fejede-
lemmel, és Bethlen elismerte, hogy 
Erdély a magyar korona alá tartozik 
és elfogadta, hogy nem lép fel ellensé-
gesen II. Mátyással, a királyi Magyar-
ország uralkodójával szemben. Bécs 
azonban már 1616-ban Homonnai 
György személyében új fejedelmet 
akart Erdély trónjára ültetni, azonban a 
katonai akció nem járt sikerrel, Bethlen 
csapatai győzelmet arattak. 

Sikeres politikus
Bethlen uralkodói kvalitásai a belső 
rend megszilárdításában mutatkoztak 
meg. A szászoknak visszaadta a koráb-
ban elődje által elvett Szebent, megnö-
velte a fejedelmi tisztségviselők és a 
regalisták számát, így hatalmát meg-
erősítette az országgyűlésben a rendek-
kel szemben. 

Merkantilista gazdaságpolitikája ré-
vén növelte a kincstár bevételeit, egyes 
termékekre (marha, só, méz, viasz, vas) 
külkereskedelmi monopóliumot veze-
tett be. Az Oszmán Birodalom felé irá-
nyuló kereskedelemben sikerült vám-
mentességet kialkudnia az erdélyi 
áruknak. Bethlen idején jelentek meg 
Erdélyben az anabaptisták, azaz a habá-
nok, akik jellegzetes kerámiáikkal gaz-
dagították a XVII. századi vásárokat. 

Báthori Zsigmond

Rákóczi Zsigmond
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A következő időszakban a fejedelem 
felső-magyarországi politikai támoga-
tottsága jelentősen gyengült. A protes-
táns fejedelmet többen támadták: 
Thurzó Szaniszló, az új nádor, Esterhá-
zy Miklós országbíró, valamint az esz-
tergomi érsek, Pázmány Péter. A meg-
kötött béke nem bizonyult tartósnak, 
1623 őszén a fejedelem a Magyar Ki-

rályságba indult hadaival. 
Seregéhez időközben csat-
lakozott mintegy 10 ezer 
fős török katona, így a ha-
dak összlétszáma megkö-
zelítette a 25 ezer főt. A 
Felvidéken keresztül Mor-
vaországba tartott, ahol 
Hodonin váránál patthely-
zet alakult ki. Ennek oka 
elsősorban a pénz- és éle-
lemhiány, valamint a hi-
deg időjárás volt. 1624 má-
jusában ismét békét kötöt-
tek, amelyben Bethlen 

ugyan lemondott az Oppelni és 
Ratibori hercegségről, de újra megerő-
sítették a Nikolsburgi béke pontjait. 

A harmincéves háborúban fordula-
tot jelentett, amikor Wallenstein 
császári hadvezér sikereket ért el a 
nyugati hadszíntéren. Erre válaszul 
a Habsburg-ellenes liga országai 
szövetséget szerveztek, melybe Er-
délyt is belevonták. A fejedelemség 
stratégiai okból volt fontos, mivel 

gai trónra. Azonban a csehek 
időközben Pfalzi Frigyest ültet-
ték trónjukra, így támogatás 
tőlük nem volt várható. 

Király vagy fejedelem
Bethlen ekkor különös belpo-
litikai helyzetbe került. Az or-
szággyűlés 1620 januárjában 
ülésezett Pozsonyban, ahol fe-
jedelemmé választották. Ek-
kor felmerült a királyság lehe-
tősége is, de ezt ő nem fogadta 
el. II. Ferdinánddal időközben 
kilenc hónapos – szeptemberig 
szóló – fegyverszünetet kötött. 
Ennek folyományaként közö-
sen hirdettek országgyűlést 
Besztercebányára, ahol megje-
lentek a Porta követei is. 

A rendek 1620. augusztus 25-
én, Besztercebányán királlyá vá-
lasztották Bethlent, és noha a fe-
jedelem birtokában volt a Szent 
Korona, a koronázásra mégsem 
került sor. Bethlen jó politikai érzékkel 
nem akarta a Portát még jobban az or-
szág belsejébe vonni, mivel a törökök a 
Bécs elleni hadjáratot így is arra használ-
ták fel, hogy elfoglalják Vácot. 

A harmincéves háború és a cseh rendek-
kel való ellenséges viszony miatt a bécsi 
udvarnak is érdeke volt, hogy Erdéllyel 
normalizálja viszonyát, ami Bethlennek is 

jól jött, mert a rendek nyugtalankodtak a 
nemzetközi helyzet miatt. Ezek hatására 
1622. január 7-én megkötötték a 
Nikolsburgi békét. Ebben Bethlen lemon-
dott a magyar királyi címről, helyette a 
német birodalom hercegi címét kapta, to-
vábbá Oppeln és Ratibor hercegségeket, 
valamint élete végéig hét felső-magyar-
országi vármegyét – Szatmárt, Szabol-
csot, Ugocsát, Bereget, Zemplént, Borso-
dot, Abaújt – birtokolhatta. 

így két hadszíntéren kellett a 
bécsi udvarnak helytállnia. 

Bethlen újbóli hadszíntérre lépé-
sével a háború fordulatot vett. 
Wallenstein és Bethlen a 

Drégelypalánk-Szécsény-Érsekújvár há-
romszögben koncentrálták erőiket. 
Mindkettejüknek lett volna alkalma a 
támadásra, de mindketten visszakoztak, 
így ütközetre nem került sor. Az osztrák 
fővezér 1626 decemberében fegyverszü-
neti ajánlattal kereste meg a fejedelmet. 
A harcot a Pozsonyi béke zárta le, mely 
megerősítette a Nikolsburgi béke ren-
delkezéseit.

A fejedelem a későbbiekben nem vál-
lalt hadjáratot, erejét Erdély belügyeire 
koncentrálta. 

Bethlen Károlyi Zsuzsanna halála 
után, 1626-ben feleségül vette egyik szö-
vetségesének, György Vilmos branden-
burgi választófejedelemnek a húgát, Ka-
talint. Ennek előzménye az volt, hogy a 
fejedelem politikai manőverét, a későbbi 
országegyesítő tervet elutasítva, II. Fer-
dinánd nem adta a fejedelemhez leányát. 
Minden bizonnyal ez is szerepet játszott 
abban, hogy Bethlen a Habsburgok elle-
nében még kétszer lépett fel fegyverrel, 
1623-ban és 1626-ban. 

Ekkoriban a rendek és a fejedelmi ud-
var előkelői már nem támogatták egy-
öntetűen a külföldi hadi vállalkozáso-
kat. Bethlen uralkodásának utolsó évei 
feszültségekkel voltak terhesek, így halt 
meg 1629. november 15-én. Végrende-
letében feleségét, Brandenburgi Kata-
lint jelölte meg utódjának, akinek feje-
delemsége alig 1 évig tartott.

PLÁNER LAJOS

Habán jelleg_ kerámia

Brandenburgi Katalin

Bethlen Gábor
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A z északi féltekén általában 
júniustól novemberig tart a 
trópusi ciklonok, azaz a 

hurrikánok és tájfunok évada (ÉT 
60. évf., 1644-1646. old.). A hurri-
kán elnevezést az Atlanti-óceán, a 
tájfun nevet a nyugati Csendes-
óceán térségében használjuk (ÉT 
54. évf., 1294-1297. old.). A csendes-
óceáni Viharmadár elképzelhetet-
len károkat okozott a mintegy 
7100, ebből 800 lakott szigetből ál-

ló, közel 90 milliós lakosú Fülöp-szige-
teken. A filippínók által Yolandaként 
emlegetett természeti csapás okozta 
károk enyhítése és a túlélők segítése – 
az ország szétapródozottsága miatt – 
rendkívüli nehézségekbe ütközött. 
Ennek tudatában a nemzetközi kö-

zösség mentőcsapatokat küldött a 
helyszínre. Az egyes kormányok 
adománya meghaladja a 200 millió 
dolláros értéket.

Mi történt a légkörben meteoroló-
gusszemmel? Régi megfigyelés, 
már Kolombusz beszámolóiban is 
találkozhatunk vele, hogy a trópusi 
ciklonok kizárólag az óceánok fö-
lött jönnek létre. Jakob Bjerknes 
norvég-amerikai meteorológus 
1969-ben kimutatta, hogy a trópusi 

ciklonok keletkezésének egyik fel-
tétele az, hogy a tengervíz hőmér-
séklete a felső 50 méteres rétegben 
meghaladja a 26,5 °C-os értéket. Az 
Egyesült Államok Országos Hurri-
kán Központjában az 1950-es évek-
től kezdődően végzett kutatások 

szerint a meleg tengervíz mellett 
több más tényező is közrejátszik ab-
ban, mikor és hol keletkezik trópusi 
ciklon. A kutatások indítéka az volt, 
hogy a trópusi ciklonok gyakorisága 
és erőssége évről évre ingadozik, 
holott az óceánok hőmérséklete a 
nyári félévben minden évben meg-
haladja a kritikus 26,5 °C-os érté-

V I H A R M A D Á R  D É L K E L E T- Á Z S I A  F Ö L Ö T T

A HAIYAN TÁJFUN
Kínaiul Haiyan, azaz Viharmadár lett annak a trópusi ciklonnak a neve, 

ami november 2-án keletkezett a Csendes-óceán nyugati térsége 

fölött, a Mikronéziához tartozó Pohnpei-sziget közelében.

A Fülöp-szigetek Délkelet-Ázsiában

A Viharmadár november 8-án a világ_rbQl nézve, amikor elérte Fülöp-szigetek partjait

erRsség a legnagyobb  
széllökés

középponti  
légnyomás a pusztítás mértéke

1 120-150 km/óra 980-990 hPa 1-2 méteres vihardagály

2 150-180 km/óra 965-980 hPa 2-3 méteres vihardagály

3 180-210 km/óra 945-965 hPa 3-4 méteres vihardagály

4 210-250 km/óra 920-945 hPa 4-6 méteres vihardagály

5 250 km/óra fölött 920 hPa alatt 6 m-nél magasabb vihardagály

A Saffir-Simpson-féle hurrikánerQsségi skála

CI
átlagos  

széllökés  
(km/óra)

középponti  
légnyomás  

(hPa)
SSHI

1 45 alatt 1000 fölött 0

1,5 45 fölött 1000 fölött 0

2 55 fölött 1000 körül 0

2,5 65 fölött 1000 körül 0

3 80 fölött 995–1000 0

3,5 100 fölött 985–995 0

4 100–120 980–985 1

4,5 120–140 975–980 2

5 140–165 955–975 2

5,5 165–190 940–955 3

6 190–210 925–940 4

6,5 210–235 915–925 4

7 235–260 900–915 5

7,5 260–290 880–900 5

8 290–315 860–880 5

8+ 315 fölött 860 alatt 5+

Dvorak hurrikánerQsségi skálája (current 
intensity, CI) a pillanatnyi intenzitás és az 
átlagos szélsebesség alapján, összevetve 
a Saffir–Simpson-féle hurrikán-erQsségi 

skálával (Saffir–Simpson Hurricane Intensity 
Scale, SSHI)
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rendszerek kinetikus energiája is 
szerepet játszik. Modellszámítások 
alapján azt lehet mondani, hogy a 
tengervízből származó termikus 

ket. A kutatások eredménye szerint 
a trópusi ciklonok keletkezésében a 
meleg tengervíz párolgásából szár-
mazó hőenergia mellett a helyi szél-

energia a trópusi ciklonok össz-
energiájának 95%-át adja, és csupán a 
maradék 5% származik a háttérben 
működő szélrendszerek mozgási ener-
giájából. Az óceánok fölötti meteoroló-
giai adatok kevés száma miatt ezek 
alapján egyértelmű, hogy a trópusi cik-
lonok keletkezésének, vonulásának és 
intenzitásának előrejelzése meglehető-
sen nehéz feladat – még napjainkban is, 
amikor (a hadsereg után) a meteoroló-
gus szakma használja a legnagyobb tel-
jesítményű számítógépeket. A kompu-
terek teljesítményének növekedését ki-
használva a szakemberek egyre össze-
tettebb és – mind térben, mind időben 
– egyre nagyobb felbontású előrejelző 
modellekkel dolgozhatnak, az egyre 
rohamosabban fejlődő meteorológiai 
megfigyelőrendszer adataira támasz-
kodva. A számítógépes lehetőségek 
fejlődését legkifejezőbben az jelzi, 
hogy az 1970-es években a meteoro-
lógusok által használt komputerek 
másodpercenként 1 millió (106) mate-
matikai alapműveletet tudtak elvé-
gezni. Ez a szám a ’90-es években 1 
milliárd (109), 2000 után 1 billió (ezer 
milliárd, azaz 1012), napjainkban pe-
dig meghaladja az 1 billió ezerszere-
sét, azaz a 1015 értéket.

Az időjárási katasztrófák a történe-
lem során többször felhívták a politi-
kusok, a döntéshozók figyelmét a 
nemzeti meteorológiai szolgálatok 
működésének fontosságára. Így volt 
ez már 1854. november 14-én is, ami-
kor a Szevasztopol ostromára készülő 

Trópusi ciklon várható a következQ 36 órában 30 
és 60 km/óra közötti átlagos szélsebességgel.
 Hatások: ágak és gallyak törhetnek le, az ültet-
vények növényei megdQlnek, egyesek tövestQl ki-
csavarodnak. A rizsültetvények jelentQs károkat 
szenvedhetnek. A pálmalevelekkel fedett háztetQk 
elsodródhatnak, a bambuszágakból épített házfa-
lak összedQlhetnek.
 Ajánlott teendQk: A tengerparton várható vihar-
dagály elkerülése, a PAGASA igyelmeztetQ elQre-
jelzéseinek követése legalább 6 óránként.

Figyelem! Trópusi ciklon érkezik 24 órán belül. A 
szélsebesség meghaladja a 60 km/órát, és elér-
heti a 100 km/órás értéket.
 Hatások: Egyes kókuszfák kettétörnek, más fák is 
gyökerestQl fordulnak ki. A banán- és rizsültetvények je-
lentQs károkat szenvednek, egy részük teljesen meg-
semmisül. A bambuszágakból épített házak összedQl-
nek. A vasbeton-szerkezet_ házak is megsérülhetnek.
 Ajánlott teendQk: A várható vihardagály miatt ke-
rülje a tengerpartok közelségét, ne engedje gyer-
mekeit a szabadba, ne közlekedjen a szigetek kö-
zött sem repülQvel, sem hajóval, sem csónakkal.
Figyelem! Trópusi ciklon érkezett! Az átlagos szél-
sebesség jelenleg 100 és 185 km/óra között van, 
és ez legalább 18 órán keresztül így marad.
 Hatások: A legtöbb kókuszfa kettétörik, sok fa fordul 
ki gyökerestQl. Csaknem minden banán- és rizsültet-
vény megsemmisül. A vasbetonnál gyengébb szerke-
zet_ házak jelentQs sérülést szenvednek. Országszer-
te akadozik az elektromos és a távközlési szolgáltatás.
 Ajánlott teendQk: A várható vihardagály miatt ke-
rülje a tengerpartok közelségét, ne engedje gyer-
mekeit a szabadba, ne közlekedjen a szigetek kö-
zött sem repülQvel, sem hajóval vagy csónakkal.
Figyelem! Igen erQs trópusi ciklon érkezett! Az átla-
gos szélsebesség meghaladhatja a 185 km/órás 
értéket, és ez legalább 12 órán keresztül így marad.
 Hatások: A kókuszültetvények jelentQs károkat 
szenvednek. Még a legnagyobb fák is gyökerestQl for-
dulnak ki. A banán- és rizsültetvények terménye oda-
vész. Még a vasbetonból épített  kormányzati épületek 
is jelentQs sérülést szenvednek. Az országos elektro-
mos és távközlési szolgáltatás összeomlik.
 Ajánlott teendQk: Országos vészhelyzet lépett fel! 
Senki ne induljon útra! Az országos katasztrófavé-
delmi szervezetek mindent megtesznek a helyzet 
enyhítése érdekében.

A Fülöp-szigeteki Meteorológiai, Geofizikai és Csillagászati Szolgálat, PAGASA által 
megállapított, és a figyelmeztetQ elQrejelzések kiadása alkalmával használt tájfunerQsségi skála  

(The Philippine Public Storm Warning Signals, PSWS)
(Megjegyzés: a Fülöp-szigeteken az állampolgárok több mint 4 %-a írástudatlan,  

ezért a szöveges magyarázatokat a nemzeti meteorológiai szolgálat képekkel is illusztrálja.)

A Viharmadár felhQtömbje meteorológiai 
m_holdképen

PSWS=1

PSWS=2

PSWS=3

PSWS=4
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angol–francia–török haderőre nem 
várt vihar csapott le a Balaklavai-
öbölben. Összesen 34 hajó, 8 ezer 
tengerész, 200 ezer font aranypénz 
és a hadsereg teljes téli felszerelése 

veszett oda – a tél bekö-
szöntének küszöbén. A 
meteorológia története 
szerint – az uralkodók pa-
rancsára – a következő 
években sorra alakultak 
Európában a nemzeti me-
teorológiai szolgálatok. A 
következő példa az Egye-
sült Államokból való, ahol 
a denveri repülőtéren 
1959-ben meg-
magyarázhatat-lan repü-
lő-baleset történt derült 
égbolt mellett. Ennek a 
repülőeseménynek a vizs-
gálata vezetett a meteoro-
lógiában az úgynevezett 
mezo-szinoptika kialaku-

lásához.
A Viharmadár tájfun ismét történel-

met írt a meteorológusok számára: to-
vább kell javítani a megfigyelő és az 
előrejelző rendszert.

Milyen erős volt a Vi-
harmadár? Herbert Saffir 
és Robert Simpson voltak 
az elsők, akik a trópusi 
ciklonokkal kezdtek fog-
lalkozni az 1950-es évek 
elejétől. Korán bebizonyo-
sodott, hogy a hagyomá-
nyos meteorológiai mérő-
eszközök – a méréshatár 
végessége miatt – nem ké-

pesek regisztrálni a hurrikánok erős-
ségét, ezért a károkozáshoz mért ta-
pasztalati osztályozást vezettek be, 
aminek a használatát az Amerikai 
Meteorológiai Szolgálat 1974-ben 
hivatalossá tette. A trópusi ciklonok 
erőssége a Saffir–Simpson-skálán 
1-től 5-ig terjed. A megfigyelőrend-
szerek fejlődésével, például az időjá-
rási radarok és a meteorológiai mű-
holdak megjelenésével lehetőség 
nyílt a tapasztalati skála újrafogal-
mazására. Ezt Vernon Dvorak ame-
rikai meteorológus tette meg 1984-
ben. Az ő skálája 1-től 8-ig terjed, 
pontosabban a 8-as erősségig terjedt 
a Haiyan megjelenéséig. Délkelet-
Ázsia Viharmadarát 8,1-es erősségű-
re sorolhatjuk a Dvorak-skálán.

Ez az időjárási esemény újabb kihí-
vások elé állítja a meteorológusokat. 
A médiamegjelenés mellett egyre 
erősebb az a támogatás, amit a mete-
orológus szakma a társadalom részére 
nyújtani tud az élet- és vagyonvéde-
lem területén. A filippínó meteoroló-
gusok ezt már régen tudják. Ezért 
vezették be a figyelmeztető előrejel-
zések rendszerét (The Philippine 
public storm warning signals, PSWS). 
Tudjuk, hogy a rendszer előrejelzése 
korrekt volt. Azzal is szembesülnünk 
kellett viszont, hogy egy szigetvilág-
ból nincs hová menekülni a várható 
katasztrófa elől.

GYURÓ GYÖRGY

A Viharmadár vonulásának útja
(A színek jelentése a Saffir–Simpson-féle 

hurrikánerQsségi skálán: kék és zöld:  
SSHI=0, sárga: SSHI=1, narancs: SSHI=2, 

piros: SSHI=3, lila: SSHI=4, rózsaszín: 
SSHI=5)

A Fülöp-szigetek Meteorológiai Szolgálatának (Phillipine 
Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services 

Administration, PAGASA) elQrejelzése a Yolanda 
átvonulására

A Viharmadár a RáktérítQt 
átlépve belépett a nyugati szelek 

övezetébe.  
A szárazföld fölött  

erQssége is jelentQsen 
csökkent.

NINCS
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világot ő írja le a legjobban, vagy be-
folyásolta is ennek a képnek a kiala-
kulását?
– Tőle függetlenül, kamaszként sze-
rettem bele a matematikába. Emlék-
szem az élményre, amit sokszor átél-
hettem: több különböző dolgot szem-
lélve kiderül, hogy egy dolog külön-
böző alfajai, valami egyből fakadnak 
szét, csak egy kicsit mélyebbre kell ás-
ni hozzá. Ez a matematikában hang-
súlyosan jelen van. Kiderül, hogy a 
kör, az ellipszis, a hiperbola, azaz a 
kúpszeletek egy entitás különböző 
szeletei. Ez a gondolat mindig kísért 
a matematikában: én hiszek abban, 
hogy a matematika elég mélyen egy.
– Talán ez van amögött is, hogy a 
doktoriját még csoportelméletből ír-
ta elvont algebrai struktúrákat ele-
mezve, most viszont gráfelmélettel, 
gráfok határértékével foglalkozik. 
Eggyel mélyebbről ezek is ugyanon-
nan erednek?
– Volt egy kalandozásom a matema-
tikában. Az életem úgy alakult, hogy 
az egyetemen három  nagyszerű 
algebrista tanított: Pálfy Péter Pál, 
Pelikán József és Pyber László. Az lett 
a kedvenc tárgyam, ahogy sok jó ba-
rátomnak is. Együtt járhattunk kon-
ferenciákra, beszélgethettünk problé-
mákról, jó volt közösségben, együtt 

gondolkodni. Ám amikor a doktori-
mat befejeztem, kaptam egy állást a 
Microsoft Research-nél. Ott talál-
koztam Lovász Lászlóval, tőle renge-
teget tanultam a kombinatorika terü-
letén. Ez elvitt az eredeti témámtól, 
de ami érdekes, hogy később visszaér-
keztem a csoportelmélethez, csak egy 
másik szempontból használom. Értel-
met nyert ez a kis körutazás.
– 2003-ban került ki, 2006-ban je-
lent meg az a Lovász Lászlóval kö-
zösen jegyzett, a gráflimeszelmélet 
alapcikkének tartott cikkük, amelyért 
2012-ben Fulkerson-djat kaptak. 
Hogyan kell elképzelni egy terület 
születését?
– A matematikában sosincsenek telje-
sen izolált témák. Több dolgot te-
kinthetünk előzménynek. Kiemelnék 
egyet: Itai Benjamini és Oded 
Schramm eredményét. Azt vizsgál-
ták, hogy ha síkbarajzolható gráfok-
ból – olyanokból, amelyeket le tu-
dunk rajzolni a síkba úgy, hogy az 
éleik nem metszik egymást – egyre 
nagyobbakat és nagyobbakat ve-
szünk, és feltesszük, hogy ezek vala-
milyen értelemben konvergálnak, 
akkor a határértékük milyen tulaj-
donsággal rendelkezik. Kiderül, ha 
ezen elindítunk egy véletlen bolyon-
gást, akkor az egy valószínűséggel 

– A Fazekasban Surányi László volt 
az osztályfőnöke. Tőle származik a 
filozófia iránti nyitottsága?
– Ő volt az, aki kihozta belőlem. Egy 
rendkívüli osztály jött össze, ahol töb-
ben fogékonyak voltunk erre. Elké-
pesztően élénk, nem a matematikáról 
szóló beszélgetéseket folytattunk sok-
szor matematikaórán. De az iskolán 
kívül is: felmentünk hozzá, összejö-
veteleket szerveztünk, egyetem alatt 
havi rendszerességgel kielemeztünk 
egy-egy filozófustól választott sze-
melvényt.
– Akik közül Plótinosznak kitün-
tetett szerepe van az Ön életében. 
Miért?
– Plótinosz neoplatonista filozófus 
volt. A matematika platonista oldala 
mindig érdekelt: egy absztrakt elem, 
például a kör, ugyanúgy létezik-e, 
mint egy tárgy, amit meg tudok fog-
ni. Egy másik érzés, ami bennem is 
megvolt korábban, csak nem tudtam 
olyan jól kifejezni: hogy minden do-
log, ami létezik, valami egyből kell, 
hogy származzon. Plótinosznál jele-
nik meg számomra ez az egy gondo-
lat a legtisztábban. Ő az a filozófus, 
akivel a legjobban tudok azonosulni, 
a matematikámat is hozzá tudom a 
legjobban viszonyítani.
– Az Önben meglévő matematikai 
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MÉLYEBB HARMÓNIÁK
A fiatal matematikus szeret ásni. A mélyebb rétegekben a 

csoportelmélet és a gráfok közös gyökerét, még mélyeb-

ben a matematika és a tánc egységét keresi. Még Kanadában 

kezdett el salsázni. Most a Lendület pályázattal tér haza 

és alapít kutatócsoportot a Rényi Alfréd Matematikai 

Kutatóintézetben – november elején hozták nyilvánosság-

ra, hogy kutatócsoportját az Európai Kutató Tanács is 

támogatja. Többek között gráfok határértékét vizsgálják 

majd, a tudományterület megalapozását Lovász Lászlóval 

2006-ban a Microsoftnál kezdték.
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egy színházi rendezőnek is. A ma-
tematikus valójában a legmagasabb 
szinten jelenségekben gondolkodik, 
amelyeket aztán megfogalmaz ma-
tematikai nyelven. Itt is van fordí-
tás két dolog között, ahogy a tánc-
ban is, persze kicsit másként. Van a 
zene – egyébként az is térélmény 

számomra, a hangzások kifeszíte-
nek egy zenei teret –, ezt áttransz-
formálja az ember mozgásba. Hogy 
ez adekvátan, művészien törté-
nik-e, abban is van csodakompo-
nens, mint a matematikában. Bár 
van egy nagy különbség: a tánc a 
pillanatba vetettségről, a matemati-
ka sokkal inkább az örökkévalóság-
ról szól. A latin táncban egy koreo-
gráfia tipikusan három perc – ab-
ban kell rengeteg energiát kisugá-
rozni, hihetetlen, mi történik 
száznyolcvan másodperc alatt. Míg 
a matematikában végtelen sok idő 
van. Lehet merengeni napokig, hó-
napokig. De valahogy e kettősség 
által leszek egy.

MÉCS ANNA

– Milyen alkalmazás képzelhető el 
ezekre?
– Már programozunk is egy olyan 
szoftvert, amelynek a bemenete egy 
idősor, amit szét tud bontani struk-
turált részekre. Ez ott használható, 
ahol egy kaotikus adatsorból a struk-
túrát kell kiválasztani. Úgy érdemes 
hozzáállni, hogy először kifejleszt-
jük az eszközöket, és utána megnéz-
zük, hol alkalmazható. Hiszen ere-
dendően alapkutatást végzünk. 
– Gráflimeszeknél még nem gon-
dolkodnak alkalmazásban?
– Vannak izgalmas gráfok, például 
az emberi agy: a neuronok hálózata 
se nem ritka, se nem sűrű, hanem 
valahol a kettő között van. Ezeket 
szeretnénk megérteni. Illetve van 
olyan gráfmodell, ahol úgy generá-
lunk véletlen gráfot, hogy például 
minden pontnak tíz szomszédja le-
gyen. Ezek nagyon szép tulajdonsá-
gokkal rendelkeznek. Robosztussá-
guk miatt például számítógép-háló-
zatoknál akár használhatók is lesz-
nek. Nem kell feltétlenül egy már 
létező hálózatot vizsgálni. Megér-
tünk egy újszerűt, hátha lesz vala-
milyen haszna.
– Ez az egy talán még mélyebbre 
ásva nem csak a matematikában köt 
össze témákat, hanem a matemati-
kát másik szenvedélyével, a tánccal 
is. Felfedezett közös pontokat?
– Én a matematikára művészetként 
tekintek. Nagyon hasonló kreativi-
tást igényel. A matematika jó része 
nem favágás, hanem valamilyen 
szikra szárba szökése. Ez a szikra 
vagy jön, vagy nem jön, nagyon ne-
héz megjósolni. Ettől olyan kiszol-
gáltatott a matematikus. De ehhez 
a szikrához rengeteget kell dolgoz-
ni, ahogy a táncban is. Ott is na-
gyon sok edzés, munka, technikai 
felkészülés előz meg egy csodálatos 
ötletet. Mindkettőben vannak 
csúcspillanatok, amikor egyszer 
csak valami sikerül, amikor meg-
történik a csoda.
– És valahol mindkettő a fordításról 
szól. Különböző nyelveken elmon-
dani ugyanazt.
– A matematikában vannak jelen-
ségek, amelyeket meg akarunk ér-
teni, de ez a jelenség nem feltétlenül 
csak matematikailag elmondható. 
Például a tér mint jelenség értelmes 

vissza fog térni arra a pontra, ahon-
nan elindult.
– Lovásszal ezt elkezdték általáno-
sítani?
– Kicsit más irányban, más kontex-
tusban vizsgáltuk: amit ők piszkál-
tak, az az úgynevezett ritka gráfokra 
volt jó. Mi nagyon sok éllel rendelke-
ző gráfokat vizsgáltunk, ott nem 
működött ez a fogalom. A mi kérdé-
sünk az volt, hogy nagyon sűrű grá-
foknál hogyan lehet konvergenciákat 
definiálni. Egy új nyelv alapjait kel-
lett kidolgoznunk.
– Azóta csak a sűrű esettel foglal-
kozik?
– Ez a sűrű eset érdekes egyéb irá-
nyokba vitt engem. Ezzel is foglalko-
zunk még, de közben elkezdett érde-
kelni a magasabb rendű Fourier-ana-
lízis, amit még Timothy Gowers, 
Fields-érmes angol matematikus ala-
pozott meg 1998-ban. Például ami-
kor hangot érzékelünk, akkor a fü-
lünk is Fourier-elemzést végez. A 
légnyomás, ami a dobhártyát éri, 
egy függvényként fogható fel, mely-
nek grafikonja alapján a fülünk fel 
tudja bontani harmóniára és zajra, 
amit hall. Ami szép periodikus, az a 
harmónia, ami marad ezt elhagyva, 
az lesz a zaj. Ez klasszikus, három-
száz éves tudás. Ami új, hogy kide-
rült, van a harmóniának egy mé-
lyebb értelme. Több struktúrát, har-
móniát tudunk benne találni, keve-
sebb dolog fog zajnak tűnni. 
Kiderült, hogy ez az új szemlélet na-
gyon hasznos az elméleti matemati-
kában. Vannak olyan függvények, 
amelyek zajnak tűnnek a sima Fou-
rier-analízisben, ám ha a csoportel-
mélet mély eszközeit használjuk, ak-
kor jobban le tudjuk írni. Így vissza-
érkeztem a kezdeti témámhoz is. És 
a vizsgálódás során rájöttem, hogy 
ezt is meg lehet közelíteni 
gráflimeszekkel. 
– A gráfhatárértékhez hogyan kap-
csolódik?
– Nem könnyű a közvetlen kapcsola-
tot megfogalmazni, de az már sokat 
sejtet, hogy azok a módszerek, ame-
lyeket a gráflimeszeknél kifejlesztet-
tünk, segítenek ebben a problémakör-
ben is. Ha elmegyünk végtelen határ-
értékbe, akkor valahogy a magasabb 
rendű Fourier-analízisben is sokkal 
egyszerűbbé válnak az állítások.
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A z Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) definíciója 
szerint „az egészség a teljes 

testi, lelki és szociális jólét állapota, 
és nem csupán a betegség vagy fo-
gyatékosság hiánya”. A definíció 
komplex szemléletével összhangban, 
az egészség és betegség meghatározó 
tényezői között napjainkban a bioló-
giai okok mellett a pszichés, szociá-
lis, és spirituális tényezők is egyre 
nagyobb figyelmet kapnak. 

A spiritualitás tág fogalom, értel-
mezhetjük transzcendenciaként, vizs-
gálhatjuk azt, hogy milyen életcélt, 
vagy értelmet tulajdonít valaki a saját 
életének. De megközelíthetjük a vallá-
sosság és hitrendszerek irányából is a 
személyiségnek ezt az oldalát.

A ’90-es években kezdett a pszicho-
lógia intenzívebben a vallásosság és 
testi-lelki egészség összefüggései 
iránt érdeklődni. Kezdetben a köny-
nyen számszerűsíthető templomba já-
rási szokásokat vizsgálták, de hamar 
kiderült, hogy ennek a viselkedésben 
megjelenő vonásnak kevés összefüg-
gése van a belső hitrendszerrel.

Előfordulhat ugyanis, hogy va-
laki nem belső meggyőződésből, 
hanem szociális elvárásoknak való 
megfelelésből vagy a közösség tá-
mogató ereje miatt jár templom-
ba. Sok ember pedig rendelkezik 
személyes hitrendszerrel, amely 
nem kapcsolható szorosan egy 
valláshoz sem.

Ki mennyire és miben hisz Ma-
gyarországon?

Egy 2002-es, több mint 12000 fős 
magyar mintán végzett kutatás sze-
rint a magyar népesség 25%-a tar-
totta magát nem-hívőnek. A fenn-

maradó 75%-ból 18% hívő-
nek, de nem vallásgyakorló-
nak, 27% saját módján 
vallásgyakorlónak, 17% rit-
kán-, és 13% rendszeresen 
vallásgyakorlónak tartotta 
magát.

A fenti kutatás eredményei 
szerint a vallásgyakorlásnak 
pozitív hatása van az egész-
ségre. A vallásosak például 
kevesebb napot töltöttek be-
tegen, jobb munkaképes-
séggel voltak jellemezhetők 
és kevesebb depresszió-
tünetet mutattak. Emellett 
hatékonyabb meg-küzdési 
stratégiákat alkalmaztak, 
amikor egy problémával 
szembesültek: többször 
használtak probléma-fóku-
szú coping stratégiát és ke-
vesebbszer emóció-fóku-
szút, mint például dohányzás 
és alkoholfogyasztás. A vallás-
gyakorlók több észlelt társas támasz-
ról is beszámoltak a nem-gyakorlók-
kal szemben.

A vallásosság mellett azt is vizs-
gálták, hogy a vallás fontossága mi-
lyen egészségmutatókkal jár együtt. 
A fontosság korrelált például a ke-
vesebb dohányzással, kevesebb tö-
mény ital fogyasztásával, magasabb 
szintű együttműködési készséggel – 
és ami elsőre furcsának tűnhet: a 
depresszióval és csökkent munka-
képességgel is.

Az utóbbi eredményekből azt a kö-
vetkeztetést lehet levonni, hogy a 
negatív testi-lelki állapot, krónikus 
betegségek esetén megnő a vallás 
fontossága.

Ez utóbbi tényt támasztja alá egy 
szintén Magyarországon – onkoló-
giai betegekkel – végzett kutatás is. 
Az emlődaganatos betegek a hitre 
úgy gondoltak, mint ami a 
mindennapi életben segít, míg 
egészséges személyek inkább egy 
általános hitrendszerről számoltak 
be. Számos külföldi kutatás is 
alátámasztja, hogy a belső meggyő-
ződésből származó hit – intrinzik 
vallásosság – egy hasznos megküz-
dési stratégia a daganatos betegek 
számára. A vallásos hit pozitívan 
függ össze az élettel való elége-
dettséggel, boldogságérzéssel, és 
ja vítja az immunrendszer ellenálló 
képességét is.

HIT ÉS PSZICHOLÓGIA

Albrecht Dürer: 

Imádkozó kezek

A hit és ima gyógyítja a testet-lelket. Tényleg igaz ez az 

állítás, vagy csak egyes esetekben történnek „csodák”? 

És ha igaz is az összefüggés, miért fontos ennek a minden-

napi életben gyakran felmerülW kérdésnek a tudományos 
vizsgálata?
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Néhány esetben előfordul, hogy a 
valamilyen betegséggel küzdő vallá-
sos emberek szorongásszintje maga-
sabb, ami rosszabb túlélési esélyeket 
jelenthet. Ennek az összefüggésnek a 
hátterében az állhat, hogy ezek a 
személyek betegségüket Isten bünte-
tésének fogják fel, és saját magukat 
okolják a betegség kialakulásáért. 

Egészen meglepő eredmények is 
születtek a témával foglalkozó kuta-
tásokban. Felmerült például, hogy 
az ima befolyásolja a génállomány 
aktivitását. Az imádkozás során a 
hívők egyfajta módosult tudatálla-
potba kerülnek, amelyet a relaxáció-
hoz, meditációhoz, önhipnózishoz 
hasonlónak tekinthetünk.

Azt gondoljuk, hogy egyes tulajdon-
ságok – pl. az intelligencia – és számos 
betegségre való hajlam kódolva van-
nak a génjeinkben – és ezért nem te-
hetünk ellenük semmit. Ez csak bizo-
nyos mértékben igaz: mindenki „ké-
szen kap” a szüleitől egy rá jellemző 
genetikai állományt. Ennek az állo-
mánynak azonban nem minden része 
aktív minden sejtben és a teljes élettar-
tam során. Az, hogy egyes gének mi-
kor kapcsolnak be, illetve ki, sok bio-
lógiai és pszichikai tényezőtől függ.

Epigenetikai kutatások szerint a táp-
lálkozás, testmozgás, gondolkodás-
mód és például az, hogy valaki foly-
tat-e meditatív tevékenységet (és széles 
értelemben ide tartozik az Istenben 
való hit és az ima is) vagy sem, valami-
lyen mértékben mind befolyásolhatják 

azt, hogy egyes testi vagy lelki beteg-
ségeket kódoló gének aktiválódnak-e 
vagy sem.

Kutatási eredmények szerint a 
rendszeresen meditálóknál több száz 
olyan gén kapcsolódott ki, amely a 
stresszel függ össze vagy a daganatos 
betegségek kialakulásban játszik sze-
repet. Minél több ilyen gén van be-
kapcsolva, annál nagyobb a valószí-
nűsége például a magas vérnyomá-
sos vagy daganatos betegségek ki-
alakulásának, a sejtek intenzívebb 
öregedésének és ellenállóképesség-
csökkenésének.

A szervezet öregedésében, a várható 
élettartamban és a betegségek kialaku-
lásában jelentős szerepet játszik az, 
hogy a kromoszómák végén lévő 
telomernek nevezett „védőkupak” mi-
lyen hosszúságú. A telomer a sejtosztó-
dás folyamata során védi a DNS-t a fo-
lyamatos rövidülés káros hatásaitól. Bi-
ológiai és lelki stressz hatására rövidül a 
telomer, de például azoknál a szemé-
lyeknél, akik intrinzik hívők és na-
gyobb spiritualitással jellemezhetőek, 
hosszabbnak bizonyultak.

A pszichológiának fontos célja a hit, me-
ditáció, relaxáció és hipnózis hatásának tu-
dományos kutatása és a pozitív összefüg-
gések objektív, fiziológiai adatokkal való 
alátámasztása. Hiszen ily módon a hagyo-
mányos gyógyszeres terápiák mellett szé-
les körben tenné elfogadott járulékos terá-
piás módszerré a spiritualitással, hittel való 
foglalkozást. Nagy népegészségügyi je-
lentőséggel bírnak ezek a felfedezések, hi-
szen a kevés tárgyi feltételt igénylő, olcsó 
– és mellékhatások nélküli – módszerek 
javíthatnának a betegek egészségi állapo-
tán, illetve hozzájárulhatnának a betegsé-
gek prevenciójához.

MERSDORF ANNA
SURÁNYI ZSUZSANNA

2013. december 1-tQl az az Élet és Tudo-
mány Egészség=egész-ség? rovatának új 
társszerkesztQje  Dr. Szlávicz Eszter, sze-
gedi PhD hallgató.

Eric Enstrom: Grace
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Bár a cédrus neve Európában 
sem cseng ismeretlenül, termő-
helyétől távol többnyire csak 

hallomásból ismerik, ezért gyakori, 
hogy összekeverik más fajokkal. Maga 
a cédrus szó a görög kédrosból eredeztet-
hető. Az elnevezést eredetileg a szintén 
illatos fájú borókára is használták, sőt 
eredetileg feltehetően ez utóbbi, sokkal 
gyakoribb növényt jelentette. Sokszor 
a szintén illatos citrusféléket, sőt a cip-
rusfát is cédrus névvel illették. Éppen e 
nevezékbeli problémák miatt gyakran 
nem egyértelmű, hogy valójában mi-
lyen fafajra gondoltak – kezdve a céd-
rust kevésbé ismerő ókori rómaiaktól 
egészen a középkorig – cédrus néven. 

Himalájai, ciprusi, atlasz
A cédrusok (Cedrus) rendszertanilag a 
fenyőfélék családjába tartoznak. Ko-
rábban egy fajnak tekintették e fenyő-
ket, napjainkban négy fajukat különít-
jük el. A himalájai cédrus (Cedrus 
deodara) a névadó hegység nyugati ré-

A  L E G E N D Á S  C É D R U S

A FÁK KIRÁLYA, A KIRÁLYOK FÁJ

szein honos és még 3200 méter tenger-
szint feletti magasságban is megtalál-
ható. Ez a faj nő a legnagyobbra, akár 
60 méter magasra! A ciprusi cédrus 
(Cedrus brevifolia) – mint neve is mutat-
ja – Ciprus szigetén él. Itt a Troodos-
hegységben látható, ahol mára mind-
össze néhány hektáron maradt fenn. 

Az atlasz cédrus (Cedrus atlantica) sze-
rencsére még jóval elterjedtebb. Ma-
rokkóban mintegy 130 ezer, Algériá-
ban pedig 23 ezer hektáron alkot erdő-
ket – Tunéziai állományai telepítettek. 
Természetes élőhelyén elegyetlenül 
vagy jegenyefenyő, tölgy, boróka és ju-
har fajokkal elegyedve alkot állomá-
nyokat. Az atlasz cédrus alkotta erdő 
különleges állat- és növényvilágnak ad 
otthont, melyek közül legismertebb az 
egykor jóval elterjedtebb berber makákó. 
Afrika egyetlen makákófajának jelentő-
sebb állományai ezekben az erdőkben 
maradtak fenn. Az atlasz cédrust Eu-
rópában állományszerűen az 1860-as 
évek óta telepítik, elsősorban Francia-

országban. Itt a kedvező tapasztalatok 
hatására a múlt század végétől erőteljes 
cédrustelepítésbe kezdtek, főleg a Pire-
neusokban. Tölgyekkel és fenyőfajok-
kal elegyesen telepített állományainak 
területe mára megközelíti a 20 ezer 
hektárt. Nálunk kezdetben csak arbo-
rétumokban nevelték, majd az itt szer-
zett tapasztalatok alapján 1995-ben be-
vonták a kiskunsági erdei fenyvesek 
részleges fajcserés felújítási kísérleteibe. 

A libanoni
A legismertebb cédrus mind közül a li-
banoni cédrus (Cedrus libani), melynek 
két alfaját különítjük el. A névadó alfaj 
(Cedrus libani subsp. libani) egykor igen 
elterjedt lehetett a mai Izraeltől egé-
szen Törökország déli részéig, mára 
viszont az évezredes erdőpusztítások 
miatt legendás állományainak csak 
hírmondói maradtak. Utolsó, kisebb 
erdőfoltjai, de gyakran inkább facso-
portjai Libanon, Nyugat-Szíria (itt 
mindössze egyetlen lelőhely maradt!) 

Libanoni cédrus 

és kilíkiai jegenyefenyQ alkotta erdQ
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Tobozai felállók, 8–12 centiméter 
hosszúak, tojásdadok, gyantás fe-
lületűek és szorosan záródó, széles 
legyezőszerű termőpikkelyekből 
állnak. A második vagy harma-
dik évben érnek be és érés után 
széthullnak. Magja nagy, kúp 
alakú, szárnya széles, könnyen le-
válik. Gyantatartalma miatt rossz 
ízű, ami távol tart számos károsí-
tót, egyebek között fenyőma-
gokkal is táplálkozó madarakat, 
mókusokat. 

Méltó a cédrusolajra
Fája a gyantától illatos és rendkívül tar-
tós. Az ókorban éppen ezért gyakran 
használták hajóépítésre. A tengerből 
számos olyan, több mint 2000 éves ha-
jómaradvány került elő, melyek alap-
anyaga cédrus és állapotuk máig vi-
szonylag jónak mondható. Az ókorban 
előszeretettel használták építészeti cé-
lokra vagy bútorok készítésére. Szintén 
fájából készültek az egyiptomi múmi-
ák koporsói is, gyantáját pedig a mú-
miák tartósításához használták fel. A 
cédrusolaj az ókorban balzsamok, or-
vosságok és illatszerek fontos alkotóré-
sze volt. A görögök és a rómaiak sze-
rint a cédrusolajjal bekent dolgok – 
mint a könyvek – örökké fennmarad-
nak. Irodalmi művek értékét például 
az jelezte, ha „méltónak találták a céd-
rusolajra”. 

A libanoni cédrus önállóan is alkothat 
állományokat, de rendszerint más fafa-
jokkal, mint például a kilíkiai jegenye-
fenyővel (Abies cilicica), a görög és a sza-

lálhatók. Leginkább a meszes alapkő-
zetet kedveli. Gyakran a csupasz szik-
lákon él, gyökereit mélyen a repedések-
be nyújtva. Klasszikus termőhelyein 
sok a napsütés és nagy az éves hőingás: 
a telek hidegek, nyáron pedig nagy a 
forróság, mely szárazsággal párosul.

Rendkívül hosszú életű. Legidősebb 
egyedeit némelyek 3000 évesnek tart-
ják, de sokkal valósabbnak tűnik az 
emberi léptékben mérve még mindig 
szinte felfoghatatlanul nagy 1000 éves 
kor. Magassága elérheti a 40 métert, 
törzsének átmérője pedig a 3 métert. 
Örökzöld fa, akárcsak a többi cédrus-
faj. Fiatalon koronája kúpos, de idős 
korban erős ágakból álló, szétterülő ko-
ronát fejleszt, amely olykor több, er-
nyőszerű emeletből tevődik össze. Tűi 
2,5–3 centiméter hosszúak, sötétzöl-
dek, szórtan vagy többé-kevésbé ör-
vökből felépülő csomókban állnak. 
Színük sötétzöld vagy kékeszöld attól 
függően, hogy milyen vastagon borítja 
őket a kiszáradástól védő viaszos réteg. 

A, A KIRÁLYOK FÁJA
A cédrust az ember már az 

ókorban is nagyra becsülte. 

Méretei lenyegözték, fájá-
nak tartóssága miatt sok-
szor az örökkévalósággal 
azonosították. Hegy vi dé ki 
termWhelyeit gyakran az 
istenek lakhelyének tartot-
ták, így nem csoda, hogy a 
vele kapcsolatba kerülW 
népek mitikus kultuszt 

teremtettek köré. A cédrus 
a zsidó-keresztény hitvilág-
nak is szerves részét képe-
zi, a Bibliában is több ízben 

megjelenik.

és Dél-Törökország (Hatay tartomány) 
hegyvidékein tenyésznek. Bár állomá-
nyai védettek, a törvények betartását 
illetően a helyzet messze nem meg-
nyugtató, különösen Libanonban és 
Szíriában. A fakivágások miatt egyre 
fogynak az idős fák, míg az intenzív 
legeltetés az erdők megújulását akadá-
lyozza meg. A tauruszi cédrus (Cedrus 
libani subsp. stenocoma) Törökország 
Földközi-tenger menti hegységeiben 
alkot nagyobb állományokat. Itt mint-
egy 400 ezer hektáron fordul elő, 
melynek egy része erdőtelepítés ered-
ménye. Két kisebb állománya található 
a jól ismert elterjedési területtől távol, a 
Fekete-tenger mentén, a Pontuszi-
hegységben. Feltételezések szerint 
ezek a cédrusok egy korábbi, nagyobb 
elterjedési terület hírmondói. 

Rokonaihoz hasonlóan a libanoni 
cédrus is hegyvidéki fafaj, 500 és 2400 
méter tengerszint feletti magasságban 
fordul elő. Optimális termőhelyei 1000 
és 2000 méteres magasság között ta-

Libanoni cédrus toboza

Libanoni cédrus
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nak nehéz megközelíthetősége miatt 
birtoklása rendkívül nagy kincsnek 
számított. Fája és a belőle kivont olaj 
olyan nagy érték volt a bibliai időkben, 
hogy azokat csak királyok birtokolhat-
ták. Megszerzésükért gyakran folytat-
tak hadjáratokat. Az ókori uralkodók 
ezért féltve őrizték cédruserdeiket. Ez 
persze nem jelentette azt, hogy saját cé-
lokra vagy nagyobb összegekért cseré-
be ne vágták volna ki őket. 

Salamon zsidó király grandiózus ter-
vének megvalósításához például a mon-
da szerint mintegy 30 ezer munkás ter-
melte ki a fát Libanonban. A fényűző 
palota teljes egészében cédrusfából 
épült. Ehhez, valamint a szintén főleg 
cédrusfából épített templomhoz igen 
nagy mennyiségű faanyagra volt szük-
ség. A sors fintora, hogy a király nagy-
ságát és dicsőségét hirdető, az „örökké-
valóságnak” emelt épületeket később 
lerombolták, felgyújtották és már idő-
számításunk kezdetére sem maradt be-
lőlük semmi. A feljegyzés (még ha a 
számok túlzók is) jól szemlélteti az óko-
ri fakitermelés mértékét és kíméletlen-
ségét. Nem csoda, hogy az erdőirtás a 
mértéktelen legeltetéssel karöltve nagy-
ban hozzájárult a kopár hegyoldalak ki-
alakulásához.

A cédrusra vonatkozó első írásos em-
lékek mintegy 4500 éves múltra, az 
ókori Egyiptomba tekintenek vissza. 
Mivel Egyiptomban a cédrus nem él, a 
fáraók a Libanon-hegyről hozatták. Az 
Óbirodalom egyik híres fáraója, a Kr.e. 
2600 táján élt Sznofru (ő építette egye-
bek között a híres dahsúri Tört piramist 
és a Vörös piramist) sírkamrájának fel-
iratai közül az egyik megemlékezik ar-
ról, hogy a fáraó szolgái „negyven hajót 
hoztak cédrusgerendákkal megrakva”, me-
lyekből „hajókat építenek és az uralkodó 
palotájának a kapui cédrusfából készültek”. 
A faanyag egy részéből hatalmas, több 
mint 100 méter hosszú hajót építtetett, 
melyet feltehetően nílusi útjai során 
használt. A régészek Sznofru dahsúri 
piramisában is találtak cédrusgerendá-
kat. 

Szintén igen régiek a cédrusnak a su-
mer ékírásos kultúrában feljegyzett 
említései. Neve a Gilgames eposzban is 
felbukkan: egyik hadjáratot épp a céd-
rus miatt vívja a főhős az erdő szörny-
nek titulált őrzőivel. Miután győztek, 
„az Eufrátesz szent vizéhez legörgették a 
cédrust, az Eufrátesz szent vizén leúsztat-
ták a cédrust”. A fát oly nagy becsben 

gos borókával ( Juniperus excelsa és 
Juniperus foetidissima), a fekete és a cip-
rusfenyővel (Pinus nigra és Pinus brutia), 
illetve különféle tölgyfajokkal (Quercus 
spp.) elegyedik. A magasabb régiókban 
gyakran magányosan küzd az elemek-
kel. A cédruserdőkben számos érdekes 
és ritka állat- és növényfaj talál mene-
déket. Sajnos az állományok jókora ré-
szét legeltetik, így azok nagyban deg-
radálódnak. 

Csak királyok birtokolhatták
A cédrust az emberi civilizáció minden 
időkben igen nagyra becsülte. Illatos fá-
jának tartóssága és szépsége hamar le-
gendássá tette. Az ókorban ismert, vi-
szonylag kis elterjedési területe és an-

tartották, hogy a Mardu isten házassága 
című sumer költeményben már a céd-
rus ültetéséről írnak. 

Cikkünk fájáról az ókori kelet fenn-
maradt írásos emlékei közül az Ószö-
vetség tartalmazza a legtöbb utalást. 
Neve 75-ször fordul elő a Szentírásban. 
Illatos fáját gyakran említi áldozati 
anyagként: „a leprás megtisztulásáért két 
élő, tiszta madarat, cédrusfát, bíborfestéket 
és izsópot” kell elégetni. Máskor a kirá-
lyok allegóriájaként használja. A céd-
rust egyszer pozitívan, máskor negatí-
van állítja be: „Isten kertjében egy fa sem 
vala hasonló hozzá az ő szépségében.” 
Máskor: „Mivelhogy magasra nevelkedtél 
és fölemelé tetejét a felhők közé és szíve fel-
fuvalkodott az ő magasságában / Azért 
adom őt a nemzetek urának kezébe, bánjék 
el vele!” Több kutató véleménye szerint 
így próbálták megindokolni, hogy a 
szentként tisztelt fát, melyet Isten ülte-
tett és alapvetően tilos kivágni, az ural-
kodó parancsára, Isten engedelmével 
mégis kivágható. 

Csontváry kedvence
Mint jelkép a keresztény kultúrában 
egyszer Krisztust, az egyházat, a 
prófétákat és az apostolokat, míg 
máskor a hatalmasakat, eretnekeket, 
pogány bölcseket vagy a démonokat 
testesíti meg. A középkori keresz-
tény gondolkodásban a cédrus egy-
aránt jelképezte a gőgösséget és az 
alázatosságot. A Mária-kultuszban a 
romlatlanságot jelképező cédrus is-
mét pozitív szerepet kapott. A ma-
gyar képzőművészetben is megjele-
nik: a Szentföldet megjárt Ligeti An-
tal több akvarellt is készített róla. A 
magyar festészet legjelentősebb céd-
rusfestője azonban Csontváry Koszt-
ka Tivadar. Két leghíresebb ilyen té-
májú képe a Zarándoklás a cédrusok-
nál Libanonban, illetve a Magányos 
cédrus. 

A cédrusokat az európai parkokba 
már a XVII. század óta ültetik. Fia-
talabb vagy száz éves kor körüli pél-
dányokkal akár itthon is találkozha-
tunk. A legidősebb, 1830-ban telepí-
tett libanoni cédrusunk az alcsúti 
Csaplári-erdőben magasodik immár 
33 méterre. Kedvelt díszfává ha-
zánkban különösen az atlasz cédrus 
vált. Ám ha igazán idős, formás céd-
rusokat szeretnénk látni, eredeti ter-
mőhelyükre kell elzarándokolnunk. 

RIEZING NORBERT

Atlasz cédrus
(A SZERZP 

FELVÉTELEI)

Atlasz cédrus toboza
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Szombathely híres asszonyai

Alig akad ember, akinek emlékei között 
ne kitüntetett helyen szerepelne szülő-
földje – legtöbbször megszépülve. Aztán 
ha sok év múlva visszatér, csalódva veszi 
tudomásul, hogy a nagy folyó bizony 
csak csordogáló patak, a hegyek szerény 
dombok. Az életútja, az életműve sem 
ott, hanem gyakran más településen 
bontakozik ki. Néhányuknak oly mér-
tékben, hogy díszpolgári címre érdeme-
sítik. Igaz, elsősorban a férfiakat tart-
ják számon.

Talán ezért is tekinthe-
tő újdon-

ságnak a vasi me -
gyeszékhelyen elindított könyvsoro-

zat, Híres szombathelyi nők (igaz, nem 
díszpolgárok) címmel. Ötletadója – ter-
mészetesen nő volt – Takácsné Tenki Má-
ria. Az egy-egy híres hölgyet bemutató 
kötetben (azonos terjedelemben) az il-
lusztrációknak  igen fontos szerep jut, ar-
ra gondolva, számítva, hátha az olvasás-
tól elszokott emberek így szívesebben ol-
vassák a hölgyportrékat.

Eddig öt kötet jelent meg. Az egykor 
híres – mára bizony elfelejtett asszonyok 
– eltérő társadalmi környezetből jöttek. 
Hárman – Batthyány Erzsébet, Ambrózy 
Terézia és Szegedi Györgyné Gerliczy Irma 
főnemesi családból, Márkus Emília jó-
módú polgárcsaládból származott, Gaz-
dag Erzsi pedig „törvénytelen” gyerek-
ként született Sárváron.

A 2012-ben elindított sorozat első kö-
tete a 100 éve született Gazdag Erzsi 
életútját mutatja be. Gyerekversein óvo-
dások generációi nőttek föl, a könyvtá-
rakban tartott foglalkozásai máig eleve-
nen élnek a résztvevők emlékezetében. 
A kötet újdonsága, hogy a gyermekver-
sek írójaként ismert költőnőnek számos 
eddig ismeretlen „felnőtt” verse is figye-
lemre méltó, értékes irodalmi alkotás. A 

magánéletéről szóló alig ismert verseit 
elemzi a kötet írója, Merklin Tímea. 
Megismerteti az olvasót az ugyancsak 
Vas megyei származású Weöres Sándorral 
való barátságával. Élete utolsó évtizedé-
ben a helyi írócsoport vezetőjeként siker-
rel tudta elsimítani a tagok egymás kö-
zött fellángolt konfliktusait. Merklin 
Tímea írása a reveláció erejével hat.

A három főnemesi származású hölgy 
legfőbb, az utókor emlékezetében is 

megmaradt érdeme a 
jótékonyság, a szegények segítése. 

Korban tőlünk a legtávolabbi hölgy az 
1619-ben születetett és viszonylag fiata-
lon, 55 éves korában elhunyt Batthyány 
Erzsébet. Nagy műveltségű, jó szervező-
készségű, mélyen vallásos, adományaival 
a rászorulókat segítő asszony, akinek 
legjelentősebb tette a törökvész után 
1683-ban visszatért hazai domonkos 
rend támogatása. A domonkosok elő-
ször Szombathelyen telepedtek le újra: a 
kötet főszereplője a mai Szent Márton-
templom újjáépítéséhez adott jelentős 
anyagi segítséget. Batthyány Erzsébetet 
Zsámbéky Monika mutatta be. 

Tóth Csaba és P. Csány Péter is egy 
szerzetesrend, a 100 éve Szombathelyre 
érkező szaléziek magyarországi megte-
lepedését segítő hölgy, Ambrózy Terézia 
életútját rajzolta meg. A grófnő, akár-
csak Batthyány Erzsébet, adakozó ked-
vével, vallásosságával, egyházat támo-
gató tevékenységével vívta ki kortársai 
tiszteletét és szeretetét. A szegény sor-
ban lévő lányok patronálására egyesüle-
tet hozott létre. Ambrózy Terézia fa-
míliájából származik a ma is közismert 
Ambrózy Migazzi István, a híres jeli ar-
borétum alapítója.

Ugyancsak jótékonykodásával maradt 
meg az utókor emlékezetében Szegedy 
Györgyné báró Gerliczy Irma. Amíg 
Batthyány Erzsébet és Ambrózy Terézia 

elsősorban a vallásosság körében tevé-
kenykedett, addig Gerliczy Irma mun-
kássága már a dualizmuskori Szombat-
hely alakuló szociális intézményeinek el-
ső számú támogatójaként vált közis-
mertté. Alig akadt olyan szociális 
egyesülete, intézménye a városnak, 
amelyben és ahol nem lehetett megtalál-
ni a „méltóságos asszonyt”. Szerepet vál-
lalt a korszak népbetegsége, a tüdővész 
megelőzésére létrehozott Tuberkulózis 
Ellen Védekező Vasvármegyei Egyesület el-
nökségében. Nagy érdemeket szerzett a 
Fehér Kereszt Egyesület és gyermekkór-
házának megalapításában, az árvaház és 
gyermekmenhely segélyezésében, a va-
kok és gyengénlátók intézményének 
megteremtésében, a Stefánia Szövetség 
elnökeként és különböző más egyesüle-
tekben is tevékenykedett. Kelbert Krisz-
tina összegezte a Nagyváradról Vas me-
gyébe (Acsád községbe) került asszony 
életútját.

A felsorolt hölgyek egyike sem Szom-
bathelyen született, ám tevékenységük 
színtere a város, a vármegye. A híres szí-
nésznő, Márkus Emília viszont Szom-
bathely szülötte volt. Az ő életműve 
ugyanakkor nem Szombathelyen teljese-
dett ki. A szőke csodaként emlegetett 
művész a magyar színjátszás nagyasszo-
nya, a Nemzeti Színház ünnepeltje, el-
játszotta a drámairodalom szinte min-
den fontos nőalakját. Többször visszatért 
vendégszerepelni szülővárosába, egyik 
utolsó látogatása 1943-ban volt. A Ma-
gyar Rádió egész napos, a várost bemu-
tató közvetítése alkalmából fölelevení-
tette szülővárosában szerzett élményeit. 
Az interjúban szólt az 1880-ban Hausz-
mann Alajos tervezte állandó színház 
megnyitásáról, amikor együtt szerepelt a 
korszak másik jeles színésznőjével, Prielle 
Kornéliával. A színházat avató prológot 
rokona, Márkus Miklós írta. A közeli 
rokonság körébe tartozott Horváth Bol-
dizsár is, a dualizmus korának híres igaz-
ságügy-minisztere. A szőke csoda élet-
útját Kupi Ildikó írta meg.

Valamennyi kötet természetesen a csa-
lád, a gyökerek föltérképezésével kezdi 
meg a „híres nők” pályafutásának be-
mutatását. (Arcképcsarnok. Híres szombat-
helyi nők. Szülőföld Könyvkiadó, Szombat-
hely. Valamennyi kötet terjedelme 96 oldal, 
ára 2200 forint; megvásárolható a Bookline 
hálózatán keresztül)

GÁL JÓZSEF
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A lfred Nobel talán a leghíre-
sebb svéd a világon: nevét 
szinte az egész művelt vilá-

gon ismerik, akárcsak az Abba 
együttesét vagy a Wallenberg csalá-
dét. Nem szentségtörés e felsorolás, 
hiszen Arlandán, a stockholmi repü-
lőtéren – vagy a turista katalógusok-
ban – sem átallják egy sorban emlí-
teni e zseniális tudóst a popikonok-
kal, a királyi családdal vagy a leghí-
resebb sportolókkal.

A pétervári évek
Az 1833-ban született Nobel (erede-
tileg Nobelius) édesapja mérnök 
volt, és a családban szinte mindenki 
tanult embernek számított. Később 
átköltöztek Szentpétervárra, amely 
akkortájt csillogó, nagyvilági met-
ropoliszként várta az ifjú tehetsége-
ket. A három Nobel-fiú a nagyváros 
atmoszférájában is nagyszerűen 

T I Z E N É V E S E N  M Á R  V I L Á G P O L G Á R  VO LT

A STOCKHOLMI  
NOBEL-MÚZEUM

A világ legrangosabb tudományos, irodalmi és közgazdasági elismerése (beleértve az Oslóban 

átadandó Béke-díjat), a Nobel-díj, igazán megérdemel egy múzeumot, és bizonyára élénk lesz iránta 

az érdeklWdés – gondolták a svédek, és igazuk lett. A turisták legtöbbje nem hagyja ki ezt a viszonylag 
kicsi alapterülete, de annál több információval és érdekességgel bíró intézményt, amely 2001-ben, 
az elsW díjátadás után száz évvel nyílt a stockholmi Gamla Stanban. Az óvárosban található hajdani 

tWzsdepalota egyben a Svéd Tudományos Akadémia otthona is.

érezte magát, bár az az egyszerű, ti-
pikus orosz faház, ahol eleinte éltek, 
még nem engedte sejtetni, hogy mi-
lyen híres és gazdag lesz ifjú lakója. 
A fiúkat kiváló professzorok taní-
tották, oroszul, franciául, angolul és 
németül beszéltek a svéd mellett. 

Alfred különösen fogékony volt 
a kémiai tanulmányok iránt, kö-
szönhetően tanárainak, köztük 
Nyikolaj Zinyinnek, aki az akko-
ri világ leghíresebb kémikusaival 

állandó levelezésben állt. Nobel 
kalandos életének, sikertelen sze-
relmi kalandjainak, magányossá-
gának, 355 bejegyzett találmá-
nyának, a világ 20 országában 
alapított több mint 90 (!) gyárá-
nak,  Európa különböző nagyvá-
rosaiban berendezett lakásainak 
és laboratóriumainak – Párizstól 
San Remoig – valamint svéd ott-
honának számos tárgyi emlékét 
megtekinthetjük a múzeumban. 

NEM ÉLETMd ELISMERÉSÉÉRT KAPJÁK
MerQ félreértés azt gondolni, lelkiismeretfurdalásból vagy b_ntudatból alapította tes-
tamentumában a feltaláló a díjat, hiszen leghíresebb találmányát, a dinamitot a bá-
nyarobbantásoktól kezdve számos más, építészeti és ipari helyszínen használták. P 
sem elsQsorban katonai célokra szánta, arról nem is beszélve, hogy a többi bejegy-
zett szabadalma közül számosnak ma is élvezhetjük az utólagos, közvetett hasznát. 

Alfred Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy életm_ elismerésére szánta a 
díjat, hanem konkrét teljesítményért, eredményért. Ezt a díj odaítélésének indoklásá-
ban mindig le is írják. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, így a tudományos élet 
és az irodalom jelesei közül számos személy végül nem érhette meg, hogy rá kerül-
jön a sor, holott munkássága érdemessé tette volna az elismerésre. A Nobel-békedíj 
az egyetlen, amit nem természetes személy is megkaphat: nem is egy példa volt ar-
ra, hogy szervezetek kapták a békedíjat, mint az idén is. 

A tudományok és az irodalom díjazottjai azonban csak magánszemélyek 
lehetnek.
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külön a gyerekeket, vetítőtermek 
vagy éppen időszakos kiállítások nyúj-
tanak érdekes szórakozást a kisebbek-
nek és nagyobbaknak egyaránt. 

A mostani kiállítás érdekes néző-
pontból kutatja azt a folyamatot, 
amely elvezethet a Nobel-díjhoz. Mi 
a fontosabb? A tehetség, amely utat 
tör és eget kér? A szerencsés (vagy 
éppen kedvezőtlen) körülmények, a 
küzdelem, a kitartás? Hogyan lehet 
összehasonlítani Martin Luther 
King Jr, Wilhelm Conrad Röntgen 
vagy mondjuk Selma Lagerlöf mun-
kásságát ebből a szempontból?

A kreatív miliő, a kiváló elmék társa-
sága szembeszökő volt a húszas évek 
Párizsában, ahol a jövő Nobel-díjas 
írófejedelmei és filozófusai vitáztak 
egymással. Ugyanilyen gyümölcsöző 
lehet ma a CERN valamelyik kávézó-

ja vagy egy Cambridge-i kollégium is. 
Bár ez utóbbi helyszín már évszázadok 
óta „termeli ki” a tudósokat…

Teréz anyától a politikusokig
A múzeumban mindig több idősza-
kos kiállítás is látható. Az egyik 
legérdekesebb ezek között a 
Making Peace, amely a Nobel-béke- 
díjasokat mutatja be. Ezt a díjat 
nemcsak azok kapják meg, akik a 
fegyverkezés ellen harcoltak, ha-
nem akik felemelték a szavukat a 
szegregáció vagy az erőszak ellen, 
sokat tettek az emberért, a huma-
nitárius célokért, a nyomorgó fe-
kete kontinensen élőkért, a nem-
zetközi konfliktusok elsimításá-
ért. Érdekes belepillantani ebbe a 
listába, amelyben Teréz anyától a 
politikusokig, és az európai nagy-

Nobelnek – bár honvágya volt – év-
tizedekig nem akaródzott hazaköltöz-
ni Svédországba, mert nem nagyon 
bírta a hideg éghajlatot.

A díjazottak a fWszereplWk
A múzeumban nem elsősorban a felta-
láló, kémikus, mecénás, humanista és 
milliomos vállalkozó Nobel áll a kö-
zéppontban, hanem a kitüntetettek. 

A világ sok országából érkező látoga-
tók természetesen először honfitársaik 
nevére  kattintanak az érintőképer-
nyős monitorokon. Ha felnéznek a pa-
tinás épület plafonjára, folyamatosan 
érkeznek – egy végtelenített szalagon 
– a kitüntettek fényképei, több mint 
800 nagyszerű elme fotója. Mindenki 
a saját nemzetének fiait, a számukra 
oly ismerős neveket keresi. Nincs ez 
másképp a magyarokkal sem. 

A magyar nevű vagy származású 
Nobel-díjasok mellett előfordult már 
az is, hogy magyar művész alkotása is 
látható volt a Stortorgeten álló épület 
termeiben.

A közelmúltban Kiss Ilona magyar 
grafikusművész, könyvkötő mun-
káját láthatták a látogatók a Tomas 
Tranströmer svéd irodalmi Nobel-
díjas költőről szóló kiállításon. A tár-
laton az író életfilozófiáját mutatták 
be tervezőgrafikai munkák formá-
jában, valamint képeken és filme-
ken. A Belemerülni a valóságba cí-
mű kiállítás anyagát a Nobel-díjas 
alkotó is látta. 

Kiss Ilona tavaly áprilisban a Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, 
a finn standon ismerkedett meg 
Tranströmer néhány verseskötetével, 
ahogyan azt több lapnak is nyilat-
kozta. A stockholmi kiállításra a 
szervezők nemzetközi pályázata ré-
vén jutott ki. A pszichológus vég-
zettségű Tomas Tranströmer 2011-
ben kapta meg az irodalmi Nobel-
díjat a Svéd Akadémiától. 

Kreatív miliW, interaktív 
kiállítások

A több száz éve Stockholm központ-
jában álló épület külső patinája belül 
egyesül a legmodernebb technikával 
és múzeumpedagógiai felfogással. 
Sok az iskoláscsoport: szinte minden 
nap érkeznek ide diákok nemcsak 
Stockholmból, de az ország távolab-
bi vidékeiről és más skandináv álla-
mokból is. Kreatív sarkok várják itt 
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miliőt teremtettek az alkotáshoz, mint 
a párizsi cafék. A szecessziós stílusú bé-
csi kávéház tervezője Adolf Loos volt. 
Az általa megálmodott könnyed szé-
kek mintájára gyártották azokat az ülő-
alkalmatosságokat is, amelyeken a ven-
dégek a múzeum kávézójában ülnek, és 
melyeknek alján a Nobel-díjasok neve 
olvasható. Ez a sajátosan svéd fricska a 
maga fanyar humorával oldja a megil-
letődést, és közelebb visz a zsenik vilá-
gához…

A leghíresebb séfek fWznek
A múzeum természetesen jelentős teret 
szentel a Nobel-díjátadás ceremóniájá-
nak, amelyet világszerte élénk érdeklő-
dés övez minden évben és sok ezer tu-
rista látogat ilyenkor Svédországba. 
Minden évben december 10-én, Lucia 
(Luca) napkor osztják ki a díjakat, ame-
lyet mindig óriási várakozás előz meg. 
(Ezen a napon hunyt el a tudós.) A mú-
zeumban megtekinthetők azok a tá-
nyérok, poharak és evőeszközök is, 
amelyekkel az ünnepi vacsorán megte-
rítik az asztalt. A porcelánok és evőesz-
közök másolatai számos helyen megvá-
sárolhatók Stockholmban.

A Nobel-díj vacsora menüjének elő-
készületei egy évig folynak. Szinte már 
akkor elkezdődnek, amikor az előző 
évi díjazottak leteszik a tányérjuk mellé 
a desszertvillát. A menü közös munka 
eredménye, az Év Szakácsa szervezet 
díjazottjai és a vacsorának helyt adó Vá-
rosháza séfjei közösen ötlik ki a fogáso-
kat, amelyet együtt is készítenek el. 
Ezen a napon tehát Svédország leghíre-
sebb szakácsai egész egyszerű feladato-

közönség számára szinte ismeret-
len amerikai feminista harcosokig 
számos izgalmas személyiséget talá-
lunk.

Minden svéd múzeum (és más köz-
intézmény) alapelve, hogy senki nem 
kerülhet hátrányba azért, mert nehe-
zen mozog. Az akadálymentesítés 
ugyanúgy megoldott, mint amilyen 
kényelmes a hely a kisbabával érke-
zőknek. A gyorsabban fáradók kis 
hordozható székekre ülhetnek. A mú-
zeumshop, a butik (amely mentes a 
giccsek özönétől) önmagában is él-
ményt nyújt – szinte senki nem távo-
zik innen üres kézzel. 

Nobel-díjasok szignója  
a székeken

A kávézó természetesen nemcsak kávé-
val szolgál, hanem, ha igényt tartunk 
rá, napi menüvel, tiszta friss vízzel, sü-
teményekkel – a svéd fizetésekhez ké-
pest normál árakkal. Általában annyiba 
kerül a múzeumi belépő a svéd múzeu-
mokban, mint amennyibe egy gyors 
ebéd. Persze újra tölthető a magyarok 
számára amúgy gyenge kávé, amely er-
refelé csak ürügy a beszélgetésre – akár-
csak Angliában a tea – és amelyet min-
dig újratölthetünk, mint az IKEA-ban. 
A Bistro Nobelben érdemes felpillanta-
ni a plafon irányába, ahol felfüggesztett 
székek alján olvashatók a kitüntettek 
nevei – akárcsak azoknak a székeknek 
az alján, amelyeken ülünk. 

Érdekesség, hogy a bisztrót a bécsi 
Café Museum mintájára rendezték be. 
A bécsi (no meg persze a magyarorszá-
gi) kávéházak legalább olyan kreatív 

kat is ellátnak, például petrezselymet 
aprítanak. De mindezt csak azután, 
hogy a próbaevés lezajlott: a Nobel-díj 
bizottság tagjai előbb megkóstolják a ja-
vasolt elő- és főételeket és a desszertet. 

A menü titkos
A menüt mindig nagy titok övezi. 
Alapvető feltétel, hogy szerepeljenek 
benne a tipikus svéd alapanyagok és 
ízek, ugyanakkor legyen divatos, rafi-
nált, más mint a tavalyi, és vegye figye-
lembe a díjazott egyéni igényét (például 
cukorbetegeknek is jó vagy vegetáriá-
nus). Csak amikor a meghívottak az 
asztalhoz ülnek, akkor derül ki, mik 
lesznek a fogások. 

Az étkészlet minden évben ugyanaz, 
a legpatinásabb svéd porcelán és üveg-
gyártó cégek egyedi tervezésű darabjai 
kerülnek az asztalra, az uralkodó színek 
az arany, a fehér, a zöld és egy kis kék – 
utalva az ország természeti kincseire, az 
erdőkre, a tengerre. 

Nézzük például, mi volt a menü, ami-
kor Kertész Imre író vehette át a No-
bel-díjat. Előételként tartlettet szolgál-
tak fel, kecskesajttal töltve és céklazselé-
vel bevonva. Mindezt marinált zarán-
dokkagyló és tengeri rák övezte, 
amelyeket szarvasgombás vinegrett 
mártással körítettek. Főételként svéd 
szarvas hátgerincet tálaltak, fűszeresen 
sütve, éppen csak megpirított  zöldsé-
gekkel, vörös áfonyás (lingon) chutney-
val és fahéjas szósszal, egészben megsü-
tött burgonyahasábokkal. A desszertek 
versenyében  a körteterrin győzött, va-
níliás és csokis bavaroise-zal, csöppnyi 
körtepálinkával bolondítva. Mellé kör-
tés-pezsgős sorbet érkezett, karamellás 
szósszal. Tehát nem a hagyományos 
Nobel-fagyit tálalták fel, ami önmagá-
ban meglepetés volt.

A menüt természetesen szigorú pro-
tokoll szerint adják fel, tükör felszolgá-
lással. Az ültetési rend szerint mind-
egyik Nobel-díjas mellett a királyi csa-
lád egy-egy tagja ül, de az is számít 
adott esetben, hogy mondjuk a néme-
tül jól beszélő díjazott mellé olyan kirá-
lyi családtagot ültessenek, aki e nyelvet 
jól beszéli. Ami persze nem gond, hi-
szen Silvia svéd királyné német anya-
nyelvű, gyermekei is beszélnek németül 
és természetesen angolul is. De ha brazil 
lenne a díjazott, azzal is megbirkózna a 
család, hiszen Silvia édesanyja brazil 
volt, ezért portugálul is tud. 

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

A GYAKORLÓFELADATOK 
MEGOLDÁSAI

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat a 2013/2014-es tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez Magyarország legrégebbi iskolai matematikaversenye, sorrendben a negy-
venharmadik lesz a mostani, melynek védnöke Lovász László matematikus akadémikus. Lapunk azzal 
segíti a nagysikere versenyre való felkészülést, hogy megjelentetjük az elWzW döntW feladatait, illetve 

korábbi számokban közöltek megoldásait.

A nyolcadik osztályos feladatok megoldásai
1. Csak a 2, 11 és 19 rendelkezik a kívánt tulajdonsággal. A 

kettes számrendszerben 210 = 102. A hármas számrend-
szerben: 1110 = 1023, 1910 =2013.

 Általánosítás: Megmutatjuk, hogy a feladatnak nincs 
több megoldása, ha a számrendszer alapszáma nagyobb 
háromnál (g > 3).

 Tegyük fel, hogy  p10 = amam-1… a0g(1). Itt p egy tízes szám-
rendszerbeli prímszám, am, am-1, …a0pedig a g alapú szám-
rendszer számjegyei valamilyen sorrendben. 

 Fel kell használnunk a következő tételt, amelyet sem megne-
vezni, sem megfogalmazni nem kell a versenyzőknek, de n 
valamilyen módon utalni kell. 

 Tetszőleges számrendszerben az alapszám kisebb szomszéd-
jával és annak osztóival való oszthatóság szabálya. A g alapú 
számrendszerben egy szám akkor és csak akkor osztható g - 
1-gyel (vagy annak osztóival), ha a számjegyek összege oszt-
ható g - 1-gyel (vagy annak osztóival).

 Külön vizsgáljuk a páros és a páratlan alapú számrendszere-
ket.

 I. eset: Legyen g = 2k (k-1). Ekkor a felhasznált számje-
gyek összege 

  (2k - 1)2k
 0 + 1 + 2 + 3 + … + (2k-1) =  . 
  2

 A jobb oldal osztható az alapszám kisebbik szomszédjá-
val (2k-1)-gyel, ezért az (1) bal oldala is. A k > 1 feltétel 
miatt (1) bal oldala összetett szám, vagyis nem prím.

 II. eset: Legyen g = k + 1 (k > 1). Ekkor a felhasznált 
számjegyek összege: 

  (2k + 1)2k
 1 + 2 +… + 2k =  =(2k + 1)k.
  2
 A g = 2k + 1alap kisebbik szomszédja most 2k, ennek 

osztója k. Mivel k > 1, ezért az (1) jobb oldalán szereplő 
számjegyösszeg osztható k-val, így a bal oldal is osztható 
k-val. A bal oldalnak van még legalább egy valódi osztó-
ja, mert k > 1 esetén 2k + 1 > 2, tehát a bal oldalon nem 
állhat prímszám, csak összetett. Megjegyzés: Az eredeti 
feladat a tízes számrendszerre vonatkozó állítása a fenti-
ektől függetlenül könnyen elvégezhető. A hetes szám-
rendszeres rész igazolásához kell a fenti ismeret. Látható, 
hogy a feladat alkalmas általánosításra.

2. Tegyük fel, hogy egy konvex sokszög feldarabolható a 
kívánt módon. Mivel a felosztásban szereplő háromszö-
gek minden szöge 30o egész számú többszöröse, ugyanez 
igaz a sokszög minden egyes szögére, vagyis azok legfel-
jebb 150o-os szögek lehetnek. Ennek megfelelően a sok-
szög minden külső szöge legfeljebb 30o-os. Mivel ezek 
összege 360o, a sokszögnek legfeljebb 12 oldala lehet.  
 Az ábrán egy megfelelő 12 ol- 

dalú sokszöget láthatunk. Ez 
úgy keletkezett, hogy először 
két megfelelő egybevágó há-
romszöget egy téglalappá il-
lesztettünk össze. Ezután a 
hosszabbik oldalak fölé harmad 

ekkora háromszögekből összerakott szimmetrikus trapé-
zokat illesztettünk, és hasonlóképpen jártunk el a rövi-
debb oldalakat illetően is. 

 Megjegyzés: 12-nél kevesebb oldalú idom is felbontható 
ilyen háromszögekre. Pl. bizonyos téglalapok, három-
szögek, hatszögek, de a legnagyobb oldalszámot keres-
sük.

3. I. Segédállítás: A páratlan természetes számok előállít-
hatók két négyzetszám különbségeként. Tegyük fel, 
hogy 2n + 1 = a2 - c2. A jobboldalt alakítsuk szorzattá 
2n + 1 = (a + c) (a - c). A baloldalt szorzattá bontjuk tri-
viális módon: 2n + 1 = 1 · (2n + 1). A két utóbbi egyen-
lőségnél a baloldalak megegyeznek, ezért a jobbolda-
laknak is meg kell egyezni, így csak a következő társítás 
jöhet szóba: az (a - c) < (a + c) miatt, csak az lehet, hogy  
a - c = 1  és a + c = 2n + 1. Ennek megoldása:  a = n + 1, 
c = n. És valóban,  2n + 1 = (n + 1)2 - n2. Tehát a páratlan 
számok mindegyike előállítható a kívánt módon, itt 
minden esetben b = 0 választás kell. 

 A párosaknál elegendő annyit tennünk, hogy az 1-gyel 
kisebb páratlan szám előállításához még hozzáadunk 
1-et. Tehát 2n + 2 = (n + 1)2 - n2.

II. Némi algebrai előismerettel a tanuló egyből felírhatja, 
hogy minden páratlan természetes szám előállítható a két 
egymást követő négyzetszám különbségeként: 2n + 1 =  
=(n + 1)2 - n2. Innen a párosak esetén még 1-et hozzá kell 
adni.

 Eredményes felkészülést kíván: a Szerkesztőség.
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Használható tankönyvként, 
de olvasható regényként is

Ez a méretében is nagyformátumú 
könyv a Források (Nemzeti Tan-
könyvkiadó, 2003) és a Kísérletező 
ember (Kairosz, 2006) című kötetek 
folytatása. A sorozat – Simonyi Ká-
roly: A fizika kultúrtörténetének példá-
ját követve – a természettudomá-
nyokat a kezdetektől napjainkig a 
korok gondolkodásába ágyazva mu-
tatja be.

A Megőrzött idő a természetnek föl-
tett kérdések és a megtalált válaszok 
titkait vizsgálja, és ezzel legalább 
annyit elárul a természetről, mint az 
azt kutatók gondolkodásmódjáról. 
A sokféle, néhol egymásnak feszülő 
elmélet a könyvet olvasva nem ejt 
zavarba, ellenkezőleg: árnyalt, gaz-
dag képet rajzol a világról. 

A szerzők – Bánkúti Zsuzsanna, 
Both Mária, Csorba F. László és Ho-
rányi Gábor – a tudományt az eu-
rópai kultúra alakítójaként mutat-
ják be, hiszen ezek a kölcsönhatá-
sok túlmutatnak a természettudo-
mányok határain. „Kultúránk, 
benne a tudományok története az ér-
telmet kereső vagy tagadó ihletett vagy 
elvetélt próbálkozások sokasága, a sá-
mándobok rajzaitól a katedrálisok 
támpillérrendszerén és Kepler bolygó-
törvényein át saját értelmünk gépi 
utánzásáig és Gaia modern mítoszá-
ig” – írják a szerzők a könyv út-
mutató előszavában. 

Nyilván nem véletlen, hogy a feje-
zetek mottói kivétel nélkül az Ember 
tragédiájából vett idézetek. Madách 
képei nem egyszerűen illusztrációk, 
hanem egy-egy gondolatkör megvi-
lágító erejű összefoglalásai, mint pél-
dául a londoni szín bevezetője a ter-
modinamika vagy az ökológiai köl-
csönhatások érzékeny arányait szem-
léltető egér–vércse–macska–bélféreg 
kapcsolata az Ökológia (Együttélés) 
fejezet elején.

Az első nagyobb fejezetben – Tör-
ténelem és filozófia – a „fejlődés” fo-
galmának filozófiai hátterét ismer-
hetjük meg, beleértve magukat a 
természettudományokat is. A máso-
dik és harmadik fejezet – A megszelí-
dített véletlen, A rész és az Egész – a 
fizika világába kalauzol minket. Az 

egykoron oszthatatlannak gondolt 
atom fölépítését vizsgálók a „soka-
ság”, a véletlen és a valószínűségek 
világába jutottak, megmutatva a 
modern kémia fizikai hátterét is. A 
genetikával és az életciklusokkal 
foglalkozó fejezetek újdonsága, 
hogy az öröklést az egyedi életút ki-
bontakozásaként, történeteként mu-
tatja be.

A könyvben nem csak időben utaz-
hatunk, de a lépték is változik. Az 
evolúciós fejezetekben összekapcso-
lódik az eddig külön futó két szál: a 
valószínűség és a történetiség gon-
dolata. „A sokaság az ismétlődések 
szinte végtelen lehetőségét kínálja, a 
történetiség mindent egyszeriként lát. 
A modern tudomány e két látásmód 
összekapcsolására tett kísérlet. Sikere 
vagy kudarca közvetlenül hat boldogu-
lásunkra, hiszen próbálkozásaink so-
kaságából áll össze egyszeri jövőnk” – 
írják az előszóban.

A biológiai evolúció gondolata, 
elméletei mellett megismerhetjük 
a geológiai evolúció lépéseit, ma-
gyar nyelven először olvashatunk 
a földtan és az ökológia történeti 
kibontakozásáról a többi termé-
szettudománnyal való kölcsön-
hatásukban. A Csillagfejlődés című 
fejezettel zárul a „térbeli időutazás”. 
Messzi világokba kalandozunk, 
fényévnyi távolságokat próbálunk 
megismerni és megérteni. Elgondol-
kodhatunk a tér és idő összefüggése-
in, majd – visszatérve a hétközna-
pokba – az élet történetének kulcslé-
péseit követhetjük nyomon és kap-
csolhatjuk össze a jelen legégetőbb 
problémáival. Így kapunk választ ar-
ra, hogy miért fontos a múlt ismere-
te jövőnk szempontjából. 

Különösen elgondolkodtatók a zá-
rófejezet által fölvetett problémák: a 
káoszelmélet, az intelligencia, az 
egészség és a természettel való össz-
hang kérdése. „Korunk a környezetet, 
testi és szellemi egészségünket próbára te-
vő válság állapota. A krízis átbillenési 
pontot jelent, annak fölismerését, hogy je-
lenlegi életmódunk már rövid távon sem 
tartható fenn. Bölcsességet és történeti tu-
dást igényel az értékes hagyományok és 
az önpusztító szokások közti különbség-
tétel. A nyugati természettudomány már 
megmutatta erejét: hatékonyságát. Sze-

mélyes döntéseinken is múlik, hogy ezt 
az erőt milyen célra használjuk fel” – ír-
ják a szerzők az előszóban.

Összességében olyan művet tartha-
tunk kezünkben, amely tudomány-
ágak sokaságát elsősorban azok ösz-
szefüggései révén teszi számunkra 
elérhetővé.  Geográfusként és szoci-
ológusként egyaránt nagyon fontos-

nak tartom a tudományos ismeret-
terjesztés mesterfokon történő mű-
velését, s ez a könyv ilyen. A sokszor 
érthetetlennek és nehéznek tartott 
természettudomány emberközelbe 
kerül. Nemcsak a kiválóan megírt 
szövegek, hanem a remek (bár sajnos 
csak fekete-fehér) ábrák és képek se-
gítségével is. 

A könyv olvasható tankönyvként, 
tanári segédkönyvként, ismeretter-
jesztő kézikönyvként, de láthatunk 
benne utalásokkal átszőtt regényt is, 
melynek főhőse a gondolkodó, ér-
telmet kereső ember. A szerzők arra 
törekedtek, hogy az egymással sok-
szor szembenálló vagy egymást ki-
egészítő nézeteket, elméleteket elfo-
gulatlanul ismertessék, az Olvasóra 
bízva a mérlegelés izgalmas felada-
tát. (A megőrzött idő. Természet-
Tudmány-Történet III.; Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 2012, 520 oldal, 
7591 forint) 

IZSÁK ÉVA



HIV és AIDS

A HIV-fertőzés és következménye, az AIDS-betegség to-
vábbra is a világ közegészségügyének egyik legnagyobb 
kihívása. Az emberi immunhiányt okozó vírus (HIV) a 
szervezet védekező rendszerében kulcsfontosságú 
T-limfocitákat támadja meg. A fertőződés az enyhe és 
nem tipikus tünetek miatt nem ismerhető fel egyértelmű-
en, és gyakran csak a szerzett immunhiányos állapot 
(AIDS) kialakulásakor, a védekező rendszer teljes lerom-
lásával válik nyilvánvalóvá, gyakran 
évek elteltével. A HIV-fertőzött sze-
mély még nem beteg, és ha megkapja 
a legkorszerűbb HAART-kezelést, a 
betegség kialakulása nagymértékben 
kitolódik. A nagy hatékonyságú 
antiretrovirális terápia (HAART), 
mely az AIDS-betegséget mára egy 
kezelhető, krónikus betegséggé alakí-
totta, az esetek többségében, több he-
lyen avatkozik bele a vírus szaporodá-
sába és működésébe, elpusztítani nem 
képes, a szaporodását lelassítani azon-
ban igen. A három vagy négy külön-
böző gyógyszeres kezelés kombináció-
ja, amely hatékonynak bizonyult a 
HIV-progressziójának megállításá-
ban, a vírus mennyiséget oly mértékben 
lecsökkenti a vérben, hogy az immun-
rendszer továbbra is be tudja tölteni 
funkcióját. A betegség átadható sze-
xuális érintkezéssel, transzfúzióval, 
fertőzött injekciós tűvel, és a váran-
dósság, szoptatás során. A fertőzés 
módja kultúránként más. Míg a 
legfertőzöttebb Afrikában elsősorban 
heteroszexuális érintkezéssel terjed, 
Kelet-Európában az intravénás drog-
használat a fő veszélyforrás.

Jelenleg 35,3 millió HIV-fertőzött 
ember él a világon, 2,3 millió közülük 
2012-ben fertőződött. A betegség 
azonosítása óta összesen 36 millióan 
haltak meg, 1,6 millió 2012-ben. A HIV-fertőzött gye-
rekek száma 3,34 millióra becsülhető, többségük a Sza-
harától délre eső területeken él. Ők jellemzően fertőzött 
anyjuktól kapták a betegséget a születésük vagy a szop-
tatás során. Naponta több mint 900 gyerek fertőződik a 
betegséggel. Az anya-gyermek vírusátadás teljesen elke-

rülhető lenne. 2011-ben a HIV-vel élő várandós nőknek 
azonban csak 56%-a kapta meg a leghatásosabb gyógy-
szereket azért, hogy magzata ne károsodjon.

A veszély, akár a többi fertőző betegség esetében, a leg-
kevésbé és a közepesen fejlett országokban a legna-
gyobb. 2012 végén közel 10 millió ember kapott 
antiretrovirális kezelést ezekben az országokban, ám to-
vábbi 16 milliónak lenne rá szüksége.

A HIV-fertőzöttség a legkomolyabb rizikófaktora a 
TBC terjedésének is. 2011-ben megközelítőleg 430 ezer 

TBC-ben meghalt volt HIV-fertőzött is. 
Ez kb. a negyede volt az 1,7 millió HIV-
fertőzés okozta halálnak. A TBC-vel is 
küzdő HIV-fertőzöttek 79%-a szubszaharai 
térségben él.

Magyarországon 1985-től 2013 első ne-
gyedévéig összesen 2402 HIV-fertőzött 
személyt vettek nyilvántartásba. Több mint 
háromnegyedük (77%) férfi volt, 11%-uk 
nő, a többiek megőrizték anonimitásukat. 
2005-ig az újonnan diagnosztizált vírus-
hordozók száma száz alatt maradt, 2012-
ben azonban először a kétszázat is megha-
ladta. A fertőzöttek számának emelkedésé-

vel ellentétesen változott a megbetegedettek és az el-
hunytak száma, ami vélhetően a rendkívül hatékony 
antiretrovirális készítmények alkalmazásának kö szön-
he tő. A magyarország i AIDS-betegek több mint két-
harmada homo-és biszexuális.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ
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A halálozási arányok alapján a gyógyítás hatékonysága Észak-Afrikában és Közel-Keleten 

legkevésbé, és Nyugat-és Közép-Európában a leginkább kedvezQ.

szubszaharai térség

Ázsia

Latin-Amerika és Karib-térség

Kelet-Európa és Közép-Ázsia

Észak-Amerika

Nyugat- és Közép-Európa

Észak-Afrika, Közel-Kelet

Óceánia

Halottak

FertRzöttek
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Extrém nagy energiájú 
neutrínókat 

észlelt az IceCube 

A déli sarki IceCube Neutrínó Ob-
szervatóriumban dolgozó fiziku-

sok 28 extrém nagy energiájú, a Nap-
rendszeren túlról érkező neutrínó ész-
leléséről számoltak be a Science-ben.

„Ebben a számban az eddig látott két leg-
nagyobb energiájú, és már tavaly nyáron be-
mutatott, Bert és Ernie névre keresztelt ne-
utrínó is benne van” – nyilatkozta Spencer 

hetjük, a tudomány, a tudósok kifele 
tartanak abból az „elefántcsonttorony-
ból”, amelyben – a közhiedelem szerint 
– furcsa tevékenységeiket végzik. Erre 
utal tehát a fenti cím.

Abban azonban még a kutatók vé-
leménye is megoszlik, hogy szükség 
van-e a közvetlen „szkepticizálásra”, 
érdemes-e felvenni azt a bizonyos kesz-
tyűt. A november 16-ai rendezvényen 
Kiss László csillagász elmondta, meny-
nyire fontos számára is a nagyközönség 
tájékoztatása, de feleslegesnek tartja a 
cáfolatok gyártását, inkább a friss csilla-
gászati híreket hitelesen közlő honlapot 
hoztak létre, ahonnan mindig megbíz-
ható információkhoz lehet jutni. 

Védhető ez az álláspont is, de Gimes 
Júlia az MTVA szerkesztője nem tel-
jesen osztotta ezt a véleményt. A tu-
domány hangjairól beszélt, ami Kossuth 
Rádióban minden szombat délután 
hallható műsor és a tudományos kön-
tösbe bújtatott eljárások, gyógymódok 
veszélyeire hívja fel a figyelmet. 

Gyulai József akadémikus előadása a 
tudományellenes nézetekre adott alapos 
válaszokat. A nanotechnológia eredmé-

Kifele az 
elefántcsonttoronyból

Ezt a címet adták a szervezők a szkep-
tikusok idei országos konferenciájá-

nak, melyet immáron 19. alkalommal 
tartottak meg Székesfehérváron, vagy-
is 1995 óta minden esztendőben. Az 
összejövetel célja, hogy találkozzanak és 
elmondhassák véleményüket mind-
azok, akik tenni szeretnének az áltudo-
mányos és tudományellenes nézetek 
terjedése ellen. A meghívott előadók 
mindig az adott tudományterület leg-
jobb szakemberei közül kerültek ki. 
Ahogy annak idején meg is fogalmaz-
ták a konferencia létrehozói: olyanok 
beszéljenek egy-egy tudományterület-
ről, akik értenek is hozzá. A résztvevők 
tapasztalatot is cserélhetnek, továbbá 
hiteles információkat nyújtanak az ér-
deklődő nagyközönség számára. 

Az elmúlt 18 évben sokat változott a 
tudománnyal és eredményeinek nép-
szerűsítésével kapcsolatos szemlélet. 
Bár a kutatók nagy része korábban is 
szívesen mesélt eredményeiről a nagy-
közönségnek, de nyugodtan kijelent-

nyeit és lehetőségeit bemutatva rávilágí-
tott arra, milyen fantasztikus távlatok 
vannak a modern tudományos eredmé-
nyek gyakorlati alkalmazásában. 

Ifj. Kollányi Ágoston operatőr,. rende-
ző, az ismeretterjesztő filmek készítése 
kapcsán illusztrálta, hogyan lehet mani-
pulálni és hogyan lehet ezeket a trük-
köket felismerni.

Klein, a Lawrence Berkeley Nemzeti 
Laboratórium kutatója. Mindkét ne-
utrínónak az energiája meghaladja az 
1 PeV-ot (1 petaelektronvoltot, azaz 
milliószor milliárd elektronvoltot) is. 
(Összehasonlításként: a világon ma mű-
ködő legnagyobb gyorsítóberendezés, 
a CERN Nagy Hadronütköztetője 
(LHC), teljesítménye csúcsértékén a 
protonokat „mindössze” 7 TeV-re 
(7 teraelektronvoltra, azaz 7 ezer mil-
liárd elektronvoltra) fogja gyorsítani.)

Az IceCube („Jég kocka”) nevű be-
rendezés a világ 
legnagyobb ne-
ut rí nódetektora, 
amely egy 1 köb-
kilométeres tér-
fogatú antarktiszi 
jégtömbbe épült: 
86 függőleges, a 

felszín alatt átlagosan 2 kilométeres 
mélységig fúrt jégaknájában ösz-
szesen 5160 optikai érzékelő-modul 
várja a Tejútrendszerből és a távoli 
galaxisokból érkező neutrinóknak 
a jég vízmolekuláival való kölcsön-
hatásaiból (ütközéseiből) származó 
jeleket, azaz az ütközésekben kelet-
kező ultrarelativisztikus részecskék 
Cserenkov-sugárzásának fotonjait. 
A detektort elsősorban a Földön át-
száguldó nagyon nagy energiájú ne-
utrínók kimutatására tervezték: ilyen 
neutrínók a Világegyetem legna-
gyobb energiájú folyamatairól (példá-
ul szupernóva-robbanásokról, aktív 
galaxismagokról, fekete lyukak üt-
közéseiről) hoznak hírt, akár a Világ-
egyetem legtávolabbi szegleteiből is.

A neutrínó elektromosan semleges, 
rendkívül „könnyű” (még az elekt-
ron mellett is elhanyagolható tömegű) 
részecske, amely csak a gyenge köl-
csönhatáson keresztül lép kapcsolatba 
más részecskékkel, ezért az anyaggal 
való kölcsönhatása is rendkívül gyen-
ge. Földünk, de akár testünk min-
den négyzetcentiméterén sokmilliárd 

Az IceCube Neutrínó 

Obszervatórium felszíni 

épülete az Antarktiszon

KÉP: EMANUEL JACOBI 

(NATIONAL SCIENCE 

FOUNDATION)

 Gyulai József és Gimes Júlia
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Aktuális témáról, a Higgs-bozonról 
szólt Lukács Béla fizikus előadása. Nem 
könnyű a modern részecskefizika – és 
általában a tudomány – eredményeinek 
megértése, és ezen ismeretek közérthe-
tő átadása sem kisebb feladat. Ezt a nap 
folyamán több előadó is megjegyezte. 
Mégis ezt a programpontot kísérte a 
legnagyobb figyelem. Ennek egyik 
oka, hogy az előadónak már törzskö-
zönsége van Fehérváron. Mint ahogy 

neutrínó suhan át másodpercenként, 
észrevétlenül. Ez magyarázza egyéb-
ként a neutrínódetektorok hatalmas 
méreteit: nagyon nagy anyagtömeg 
szükséges ahhoz, hogy benne egy ne-
utrínó akár csak egyetlen atommal 
vagy egyéb részecskével is kölcsönha-
tásba lépjen. 

A Földet elérő neutrínók túlnyo-
mó többsége a Napból érkezik, vagy 
a földi légkörben keletkezik a koz-

mikus sugárzás által indukált folya-
matokban. Náluk jóval ritkábbak a 
Tejútrendszer távolabbi részeiből, 
vagy a galaxison túlról származó, 
úgynevezett kozmikus neutrinók. 
Ezeknek egy része olyan hatalmas 
energiafelszabadulással járó folya-
matokban keletkezett, amelyek 
„kozmikus részecskegyorsítóként”, 
a földi berendezések teljesítményét 
messze túlszárnyaló, extrém nagy 

energiára gyorsították őket. A ha-
talmas térfogatú IceCube detektor 
elsődleges célja éppen az ilyen koz-
mikus neutrínók észlelése lett. A Sci-
ence-ben most közzétett 28 eseményt 
az IceCube 2010 májusa és 2012 
májusa közt összegyűjtött hatalmas 
adatbázisában fedezték fel.

A cikkben még nem szerepel az a már 
ennél frissebb adatokban most felfede-
zett Big Bird nevű esemény, amelynek 
energiája csaknem kétszerese az eddigi 
csúcstartók, Bert és Ernie energiájá-
nak. (Mindhárom elnevezés a világ-
szerte évtizedek óta népszerű Szezám 
utca bábsorozat szereplőitől származik.)

Az extrém nagy energiájú neut-
rínók vizsgálatának távlati célja az 
őket gyorsító források pontos hely-
zetének és természetének meghatá-
rozása, illetve a gyorsító mechaniz-
musok működésének, a mögöttük 
rejlő (asztro)fizikai folyamatoknak 
a feltárása és megértése. „Az eddig 
megtalált 28 esemény persze még kevés 
ennek az ambiciózus célnak az elérésé-
hez – mondta Klein. – De végre sike-
rült megtennünk az első lépéseket.”

Az IceCube Kollaborációban jelenleg 
11 ország 39 intézetének több mint 200 
kutatója dolgozik. 

(Sci-News.com)

Bert és Ernie, a két 1 PeV-ot meghaladó neutrinóesemény keltette fotonok hamis színezés_ képe a 
kijelzQn. A szín a fényjelek beérkezési idQpontját érzékelteti: a vörös a legkorábbi, azt követi a sárga, 

a zöld, majd a kék. A jelek térbeli mérete a megfigyelt fotonok számával arányos. 
KÉP: ICECUBE COLLABORATION

a szkeptikus találkozóknak is. Akik 
érdeklődésére, véleményére is építenek 
a szervezők, ez lehet az egyik titka a 
lassan két évtizedes hagyománynak. 
Hogy mennyire erősíti a hallgatóság 
szellemi immunrendszerét az áltudo-
mányokkal szemben, azt nehéz felmér-
ni. Lehet határozottabban is véleményt 
formálni az áltudományokról, amire 
adott esetben szükség is lehet, és a fe-
hérvári találkozókon is volt rá példa. 

De a kritikus gondolkodás népszerű-
sítése az ilyen jellegű rendezvényeken 
is vonzó lehet, ha jó előadók élvezetes 
stílusban beszélnek a tudományról. 

A szkeptikus konferencia most is sok 
érdeklődőt vonzott mind az Óbu-
dai Egyetem Alba Regia Egyetemi 
Központjában, mind a világhálón. Az 
előadásokat a későbbiekben meg lehet 
tekinteni a Galileo Webcast honlapján.

TRUPKA ZOLTÁN

A hallgatóság nemcsak hallgathatta az elQadásokat, hanem kérdezhetett, hozzá is szólhatott
(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELEI)

Az elQadásokat az interneten is lehetett követni. 
A képen Bartha Lajos látható. 
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 A Földön egyre több há-
ziasszony és étterem használ 
pálmaolajat, s ennek az ártal-

matlannak tűnő ténynek köszönhetően alakulhat ki a világ 
legnagyobb ökológiai katasztrófája, amelyben eltűnhetnek 
a Föld színéről a főemlősök is: pillanatnyilag naponta 6-12 
orángután pusztul el emiatt ugyanis.

Borneó és Szumátra két olyan térség, ahol a természet gaz-
dagsága még mindig lenyűgöző, egyszersmind azonban itt 
a leghosszabb a védett élőlények listája. 
A dél-kelet ázsiai Szumátrán és Borne-
ón csaknem 20 ezer virágos növény-, 
3 ezer fa- és 300 ezer állatfaj él, és szá-
muk évről évre több ezerrel növekszik, 
ahogy a tudósok kezdik felfedezni a te-
rület dzsungeleit.  

Mindezek ellenére a buja növény-
zet folyamatosan fogy, percenként 
hat focipályányi esőerdőt pusztítanak 
ki, hogy helyébe pálmaültetvényeket 
telepítsenek. Maga a pálmaolaj egy 
olyan növényi olaj, amelyet rengeteg 
termékben alkalmaznak, kezdve a sütnivaló pékárukon, 
az édességeken, a kozmetikai termékeken túl a tisztítósze-
rekig – nagyon sok dologban van jelen, amelyet a minden-
napokban vásárolunk. A pálmaolaj iránti növekvő kereslet 
hívja életre az újabb és újabb dzsungelpusztításokat, amely 
mára már a rendkívül veszélyeztetett orángutánokat is 
a kihalás szélére sodorja, mivel ezek az állatok az elmúlt 
húsz évben életterük 90 százalékát elvesztették. Egyrészt 
az erdőirtások következtében pusztulnak el: élelem után 

kutatva túl közel merészkednek egykori élőhelyeikhez, 
ahol pálmaerdőket ültetnek. Sok egyed fogságba esik 
és bekerül az illegális állatkereskedelembe, hogy aztán 
rendkívül szegényes körülmények között, rabságban ten-
gessék életüket mint házi kedvencek. Az orángutánok a 
pálmaolajipar legnagyobb kártevői, ezért az erdőirtásokon 
dolgozókat felkészítik rá, hogyha ha orángutánok keresz-
tezik a kitermelés útját, akkor el kell bánni az állatokkal.  

Eddig csaknem félmillió orángután pusztult el az elmúlt 
húsz év erdőirtásainak és a pálmaerdő 
ültetéseinek következtében. A szakem-
berek arra figyelmeztetnek, hogyha ez 
tovább folytatódik, akkor 3-12 éven be-
lül ezek a főemlősök végleg eltűnnek a 
bolygóról. Az is aggasztó, hogy ha nem 
teszünk valamit az erdőirtások megfé-
kezéséért, akkor 20 éven belül eltűnnek 
az életterüknek számító esőerdők. 

Miközben az élelmiszergyártók és a 
kozmetikai ipar is szívesen használja 
a pálmaolajat, addig tudni kell, hogy 
a növény felhasználásánál súlyosan 

szennyezik az üzemek a környező folyókat, sőt, a dzsun-
gelek kiirtásakor a talaj is végzetesen lepusztul. Miközben 
a munkások hatalmas máglyákat raknak az egykori eső-
erdő nyomainak eltüntetésére, hogy a területeken pálma-
fákat lehessen ültetni, az égetés közben rengeteg mérgező 
anyag szabadul ki a légkörbe. Az üvegházhatást okozó 
tevékenységek közül az erdőirtások a második helyen áll-
nak a szennyezésben.

  (www.greenfo.hu)
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MONDJ NEMET A PÁLMAOLAJRA!

Rátz Tanár Úr Életmedíj

„Hogy ne csak a világhírű tudósok, ha-
nem tanáraik nevét is ismerjük...” – így 
szól a Rátz Tanár Úr Életműdíj mot-
tója. Mikor világhírű, magyar szár-
mazású tudósainkkal büszkélkedünk, 
kevés szó esik tanáraikról. Rátz tanár 
úr a legendás Fasori Gimnázium ta-
nára volt és többek között Neumann 
Jánost és Wigner Jenőt is tanította. 
Az Alapítvány a Magyar Termé-
szettudományos Oktatásért az ő ne-
vét választotta, hogy adózzon nagy 
múltú és kiváló oktatási kultúránk 
előtt és méltányolja azon pedagógu-azon pedagógu-
sainkat, akik ma is áldozatos szakmai 
munkájukkal és kiemelkedő eredmé-
nnyel képzik a jövő tehetségeit.

A Magyar Tudományos Akadémi-
án megrendezett ünnepség keretében 
kapták meg a személyenként 1,2 millió 
forinttal járó elismerést az idei díjazot-
tak. Az alapítvány immár tizenhar-
madik éve ítéli oda az Életműdíjat az 
arra érdemes tanároknak. Ez a hazai 
természettudományos oktatás, és egy-

ben a közoktatás egyik legrangosabb 
elismerése. Évente két-két matemati-
ka, fizika, kémia és 2005 óta két bio-
lógia szakos tanárnak ítélik oda, akik 
kimagasló szerepet töltenek be tárgyuk 
népszerűsítésében és a fiatal tehetségek 
gondozásában. A magyar gazdasági 
élet három fontos szereplője, az Erics-Erics-
son Magyarország, a Richter Gedeon 
és a Graphisoft  ezzel a díjjal járul hoz- ezzel a díjjal járul hoz-
zá a magyarországi természettudomá-
nyos oktatásban végzett tanári munka 

rangjának, erkölcsi és anyagi megbe-
csülésének növeléséhez. 

Az idei díjazottak a fizika terüle-
tén Halász Tibor és Horváth Gábor 
voltak. A matematikatanárok közül 
Brenyó Mihály, Brenyó Mihályné és 
Károlyi Károly kapta az elsimerést, a 
díjazott biológiatanárok Lenkei Irén 
és Lénárd Gábor voltak, a kémiata-
nárok közül pedig Cs. Nagy Gábor-
nak és Oláh Gábor Péternek ítélték 
oda az elismerést.

A 2013-as díjazottak
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A m_velQdéstörténet egyik klasszikus témája a 7 fQb_n, amelyet a Typotex Kiadó 
egy-egy önálló kötetben jár körül. Elena Pulcini: Irigység cím_ munkájából kérjük 
két fejezet címét. A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. 

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét kedd-
je, 2013. december 17-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvény-
ciklus végére a bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született 
magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet 
és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A második fejezet egyik írásának címe. 10. Állvány az 
asztalosm_helyben. 11. ... Ramsey; az 1966-ban világbajnokságot nyert 
angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 12. Riad. 13. Togo fQvá-
rosa. 14. Én egyedül. 16. Intarziával díszít. 17. Az ozmium vegyjele. 18. 
Itáliai építész, fQ m_ve a firenzei Uffizi épülete (Giorgio). 20. Grétsy ...; kortárs 
nyelvtudós. 21. RQt vad. 22. Nagy adót szed. 23. Rendben, cimbora! 24. 
TQlünk keletre, délkeletre esQ földrész. 26. Az einsteinium vegyjele. 27. 
Olimpiai bajnok USA-beli gyorsúszó (Walter). 28. Adolphe Charles Adam 
világhír_ balettje. 32. Háromszög alakú kis ütQhangszer.

FÜGGQLEGES: 1. Az Alapítvány-regények írója (Isaac). 2. Játék baba is 
van ilyen. 3. Tüzérségi csapategység. 4. ... Te Deum; Kodály Zoltán m_ve 
énekhangra, orgonára és zenekarra. 5. Recipe, röv. 6. ... Thorpe; Sydney-
ben három, Athénben két olimpiai aranyérmet nyert ausztrál úszó. 7. A Séd 
partjai! 8. Új-zélandi Qslakó. 9. Bulla ...; néhai színm_vésznQ, a Macskajáték 
Gizájaként is emlékezeteset alakított. 13. Tartozást visszafizet. 15. Olasz 
zeneszerzR, híres operája a Parasztbecsület (Pietro). 16. Középkori 

angol népi prédikátor, parasztvezér, a lollardok vezetQje (John). 19. Szombat, 
röv. 20. ... hazatér; Eric Knight regénye. 21. Maga az úrfi. 22. Sziklacsúcs. 24. 
Az elsR fejezet egyik írásának címe. 25. A ponttyal rokon hal. 29. Igenév, 
szótárbeli rövidítéssel. 30. Sz_k hely a kemence mellett. 31. A muzulmán 
mitológia alakja, a bibliai Lót megfelelQje. 33. Ablakkeret!

A 46. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: HIBÁS 
LÁBSZÁRAK ÉS A NEM EGYÜTTM_KÖDQ LÁBUJJAK. A megoldást 
beküldQk közül Tervo: T_sarok és kamatláb (Typotex) cím_ könyvét nyerte: 
Horváth Ágota (GödöllQ), dr. Rédei Józsefné (Elek), Szecsei István (Szol-
nok), SzecsRdi József (Dunaújváros) és Tompos Réka (Szigetmonostor-
Horány). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük ki.

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 2014-ben: 
2014. január 19. 

Jelentkezési határidQ: 2013. december 16.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. január 7.

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

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

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

A HÓNAP KÉPE

Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.
com) – Reinkarnáció – cím` képe 48. számunkban jelent meg.

A lélektelen robotra szoktuk mondani: „favágás”. De a favá-
gásnak van költészete is (’h`vös halomba’) és képzRm`vészete 
is. Aki képes megtalálni benne a játékosságot, a szimbólumo-
kat, az nem csupán szereti a nehéz munkát, ha ilyenekre is jut 
az energiájából, erRt és magabiztosságot bizonyít. (H. J.)

NOVEMBER
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a különféle munkahelyek megszüntetése, az elbocsátá-
sok évekig elhúzódtak” – meséli a művész.

A téma kimeríthetetlen, az élet nem állt meg – ma már 
csaknem 400 felvételt számlál a sorozat, melyek közül a 
legújabbak 2012-ben készültek. Benkő Imre önmagá-
nak tett ígérete szerint visszajár Ózdra, s dokumentál. 
Nagy figyelemmel, nagy tudással – és nagy művészi fe-
lelősséggel. A kiállítás 2014. január 12-ig látható a 
Nemzeti Ereklyetérben.

Lakatos Artúr festő, iparmű-
vész, tanár emlékére nyílt ki-
állítás Pécsett, a Múzeum Ga-
lériában Egy művész-poli-
hisztor odüsszeiája a múlt 
század elején címmel. 

A program helytörténeti és lokálpatrióta vonatkozá-
sait különösen erősíti az, hogy a kiállítás abban a Káp-
talan utca 4. szám alatti Múzeum Galériában tekint-
hető meg, amely egykor Fischer Béla családjának ott-
hona, majd az államosítások után másokkal megosz-
tott kényszerű menedéke volt, és ahol Lakatos Artúr 
és ma is élő leszármazottai számos alkalommal meg-
fordultak. Pécs városához a legmeghatározóbb családi 
és rokoni szálakon túl termékeny és részben máig 
fennmaradt emlékeket eredményező szoros munka-
kapcsolatok is fűzték. A Várkonyi György művészet-
történész által válogatott és rendezett kiállítás 2014. 
január 31-ig tekinthető meg hétfő kivételével na-
ponta 10-18 óráig. 

Nemrég nyílt meg a Szentendrén 
már 15 éve működő Palmetta Design 
Galéria új üzlete és kiállítóhelye Bu-
dapesten. A galéria első tárlatán a tu-
lajdonos művészházaspár, Regős An-

na és Regős István alkotásaiból mutatnak be válogatást.
Regős Anna Ferenczy Noémi-díjas textilművész, aki-

nek ősi geo-
metrikus és or-
ganikus motí-
vumok jelennek 
meg munkáin, 
egyéni értelme-
zésben. A tex-
tileken kívül textil faliképeket és használati tárgyakat is 
készít. Férje Munkácsy-díjas festőművész: művészeté-
ben a klasszikus és modern festészet jellemzőit ötvözi, 
és gyakran alkalmazza a kollázs, fotóapplikáció tech-
nikáját; látásmódjára a álnaivitás és a mágikus realiz-
mus jellemző.  A jövőben a budapesti Palmetta Galéri-
ában a neves európai designcégek termékei mellett a 
hazai ékszer- és tárgytervezés képviselőit is szeretnék 
bemutatni a tulajdonosok. A mostani tárlat december 
31-ig várja az érdeklődőket.

2013. december 10-én 
tartja a TIT Budapesti Pla-
netárium a Nap családja 
című műsorának jubileumi 
bemutatóját, amire minden 

kedves érdeklődőt szeretettel várnak. 35 év csillagászati 
mércén mérve nagyon rövid időtartam, egy intézmény 
életében viszont hosszú idő. 1978-ban, az akkor még új-
nak számító Planetáriumban gyerekeknek szóló műsort 
mutattak be, a Nap családja címmel. A forgatóköny-
vet Schalk Gyula írta. Az évek során persze egyre többet 
tudtunk meg szűkebb kozmikus környezetünkről, az új 
felfedezéseket időről időre beleszőtték a műsorba, de a 
kerettörténet nem változott. A Planetáriumban ez lett az 
egyik legnépszerűbb előadás, szinte minden nap műso-
ron van. Az elmúlt évtizedek során 10 000 vetítést ért 
meg, ezzel a Budapesti Planetárium – de talán a világ – 
legtöbbet vetített planetáriumi műsorává vált. A jubile-
um alkalmából ismét felújították egy kicsit a forgató-
könyvet, hogy naprakészek legyenek az elhangzó tudo-
mányos tények tekintetében, valamint néhány látvány-
elemmel is bővítették a palettát. A jubileumi bemutatóra 
december 10-én 16:00 órakor kerül sor a TIT Budapesti 
Planetáriumban. A rendezvény vendége lesz Halász Ju-
dit színművésznő is, aki a Nap szerepében meg is szólal a 
műsorban.

A rendezvényre a belépés díjtalan, de a korlátozott fé-
rőhelyek miatt érdemes a Planetárium honlapján (www.
planetarium.hu) helyet biztosítani rá.

Acél-Mű. Ózd, 1987–2012 cím-
mel nyílt kiállítása Benkő Imre fotó-
művésznek az Országos Széchényi 
Könyvtárban. 

A tárlat az alkotó egyik legkülönle-
gesebb fotóesszéjét állítja középpont-
ba: Ózd utóbbi negyedszázadának 
történetét jelenítik meg a felvételek, 

a fotóriporter olvasatában. 
„A gyáróriást egy borongós szürke alkonyatban láttam 

először. Félelmetesnek, titokzatosnak képzeltem a füs-
tölgő vasszörnyet, a poros kohászkolóniákon emberek 
botorkáltak – nyugtalan voltam, a látvány felzaklatott. 
Az első találkozáson a gyár fényszegény csarnokában a 
vasmunkások megdöbbent szoborarcát látva, tudtam, 
hosszútávon visszajárok majd, fotójegyzeteket készítek 
sorsuk alakulásáról, a város 
életéről. Kilenc évig kísér-
tem figyelemmel a kohászat 
leépülését, egy drámának 
voltam részese, ahol embe-
rek ezrei váltak munkanél-
külivé. A gyárban akkoriban 
tizenháromezren dolgoztak, 

ÉT-IRÁNYTd 

Jubileum

M_vészpárosMagyar acél

A lokálpatrióta
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Az RNS-világ és az emberré 
válás
Az emberi génállomány feltérképezé-
sét célzó, nemrég lezárult Humán 
Genom Projekt egyik legnagyobb 
meglepetést okozó eredménye volt, 
amikor fény derült arra, hogy génál-
lományunk mindössze 1–1,5%-áról 
képződnek fehérjék. A fennmaradó, 
jobbára ismétlődő szekvenciákat tar-
talmazó szakaszokat eleinte „hulladék 
(junk) DNS-ként” emlegették.

Árulkodó szavak
A világ sok ezernyi nyelve nyelvcsalá-
dokba soroltatott, amelyek tagjai közt 
hol szorosabb, hol kevésbé szoros atya-
fiság állapítható meg. A német és az 
angol a germán csoport tagjai, az 
orosz és a szlovén a szlávéi, az olasz és 
a francia az újlatinéi, ezek együttesen 
számos más nyelvvel és nyelvcsoport-
tal együtt a hatalmas indoeurópai 
(vagy indogermán) nyelvcsalád tagjai. 

Madarak és a láthatatlan út
Fantomutat építettek amerikai kuta-
tók, hogy megvizsgálhassák, hogyan 
hat az autók keltette zaj a madarak vi-
selkedésére. Ez az első tanulmány, ami 
a hangot függetlenül vizsgálja az au-
tópályák egyéb zavaró tényezőitől: a 
légszennyeződéstől, az autók és aszfalt 
látványától, a balesetveszélytől.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
a TIT Uránia Csillagvizsgáló-

ba vagy a TIT Budapesti 
Planetáriumba!


2014. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


A TIT Uránia Csillagvizsgáló-
ban derült ég esetén távcsöves 

bemutató keretében saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. 

A látogató nemcsak Holdunk 
tengereiben, krátereiben merülhet 

el, hanem szemtanúja lehet 
az éppen aktuális égi 

jelenségeknek is. 

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idQ esetén 

is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben tájéko-
zódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint a 
06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.



Digitális változatban: dimag.hu
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