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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, 
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozat-
tal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja, 
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudo-
mányos hátterét és összefüggéseit közérthető módon köz-
kinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kate-

góriában a széles nagyközönség számára írott, figyelem-
felkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerű-
sítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n 
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon, 
illusztráció is csatolandó.

2. Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kate-
góriában a természettudományok és a műszaki tudomá-
nyok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfel-
keltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretter-
jesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 15-
18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes 
illusztráció is csatolható. 

Kedves Olvasónk!
3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkel-
tő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A 
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve más-
hova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket 
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktorandu-
szok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mind-
három kategória első három helyezettje díjazásban részesül. 
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy 
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban 
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illuszt-
rációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a 
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesz-
tőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem része-
sült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyezte-
tett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a 
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük 
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, le-
vélcímét, e-mailes címét, telefonszámát, doktori iskolájának 
és témavezetőjének a nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 
Budapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: 
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.
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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:  R
A többi a vízszintes 
tengely mentén tükrözve 
szimmetrikus (fejjel lefelé is 
ugyanúgy néz ki).

ERPSÍTÉS: A
Minden sorban és oszlopban 
van egy csillag és egy 
poligon, valamint a csúcsok 
összegét jelzQ ábra;

ElsQ sor: 12 tizenkétágú 
csillag = NÉGYágú csillag + 
NYOLCszög;

Második sor: ÖTszög + 
ÖTágú csillag = 10 római 
számmal;

Harmadik sor: HÉTágú 
csillag + HATszög = 13;

Hasonlóképp az 
oszlopokban is.

HAJRÁ: 
Merészek: Hibbant Tükör, 
Árva Sirály és Tarka Medve. 
Nyulat ejtettek;
Kóborok: Üres Palack, Hátra 
Szaltó és Páratlan Patak. 
Prérikutyát ejtettek;
Vándorok: Lapuló Teve, 
Ásító Galamb és Félkövér 
Bodoni. Elaludták a 
vadászversenyt. 
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Az 4. heti lapban bemuta-
tott fejtörQk megoldása:
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Hogy folytatódik a sorozat? 

Melyik illik az üres helyre? 

Melyik illik legkevésbé a többihez? 

P                É                  L                 D                  A 
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	 Vrszem,	az	új	Föld-
megfigyelW

Az Európai Űrügynökség be-
jelentése alapján bárki ingyene-
sen hozzáférhet az új, közös euró-
pai műholdrendszer felvételeihez, 
bár a decemberi COPERNICUS 
Országfelmérés konferencián Buda-
pesten már óvatosabban fogalmaz-

tak: „ingyenesen, de legalábbis közel 
ingyen” lesznek elérhetőek ezek a 
földmegfigyelési adatok.

Az új Sentinel („Őrszem”) mű-
holdcsalád öt műholdcsoportra – 
küldetésre – osztható. A szárazföldi, 
tengeri és légköri megfigyelést a ra-
dar és a multispektrális képalkotás 
eszközeivel oldják meg. Mindegyik 
műholdcsoport legalább két mű-
hold felbocsátásával üzemel majd, 
ezek együtt fedik le felvételeikkel 
a vizsgált területeket. Elsőként a 
Sentinel-1 startol, várhatóan már ta-
vasszal.

A Sentinel-1 műhold a radar távér-
zékelés, a Föld felszínének háromdi-
menziós rögzítése érdekében készül. 
A műholdon működő radarrendszer 
bármely időjárási körülmények kö-
zött, éjjel-nappal alkalmas a képal-
kotásra, így a rendszerhez kapcsoló-
dó szolgáltatások bármikor igénybe 
vehetőek lesznek. A végfelhasználók 
többek között a földkéreg deformá-
ciójának, földrengések, vulkánok, 
hidrológiai folyamatok, a jégtakaró 
és a gleccserek változékonyságának 
vizsgálatára, a vegetáció szerkeze-
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tének felmérésére, az olajfoltok 
monitorozására, hajók felderítésére 
is fel tudják használni a műholdon 
telepített C-sávú, oldalra tekintő 
apertúrájú radar felvételeit. A fel-
vételeknek nem csak a település-
ökológiában, a természetvédelem-
ben és a katasztrófavédelemben 
vesszük hasznát, de a hosszútávon 
archivált radaradatok nagymér-
tékben hozzájárulnak ahhoz, hogy 
megértsük, hogyan befolyásolják 
a Földi életet ezek az alapvető fo-
lyamatok.

A műhold segítségével 250 ki-
lométer szélességű pászta esetén 
5×20 méter részletességű modell 
alkotható a föld felszínéről, de 80 
kilométer szélességű pászta esetén 
akár 5×5 méter felbontás is elérhe-
tő. A műhold 1–3 nap alatt készí-
tett felvételpárjai biztosítanak majd 
lefedettséget Európán.

A műholddal kapcsolatos legna-
gyobb előrelépésnek az tekinthető, 
hogy a képkészítéstől számított egy 
órán belül szolgáltatja majd a radar-
adatokat. A tervek szerint Francia 
Guyanából és egy Szojuz-hordozó-
rakétával bocsájtják majd útjára.

A Landsat- és Spot-műholdakhoz 
hasonló Sentinel-2 műholdcsa-
lád optikai tartományban rögzíti 
majd felvételeit, miközben azok 
kiegészítését, adatfolytonosságá-
nak biztosítását is szolgálja. A mű-
holdakat a látható, a közeli infra-
vörös és a rövidhullámú infravörös 
tartományra érzékeny szenzorok-
kal látják el. A szenzorok felvételei 
egységes térképi felvétellé állítha-
tók össze, amelynek 13 csatornája 
a Földről visszaverődő különböző 

színképű sugárzást rögzíti. Ebből 4 csa-
torna 10 méter, 6 csatorna 20 méter és 
3 csatorna 60 méter terepi felbontá-
sú. A szenzorok 290 kilométer szé-
lességben pásztázzák a felszínt. Az 
átlagosan 800 kilométer magasság-
ban keringő műholdpár visszatérési 
ideje 5 nap az Egyenlítőn és 2-3 nap 
a közepes földrajzi szélességeken. Az 
első Sentinel-2 műhold fellövésére 
nem biztos, hogy sor kerülhet idén. 
Ezeknek a műholdak a legnagyobb 
előnyeként a nagy pásztaszélességet 
és gyors visszatérési időt szokás em-

líteni. Így sűrű idősorok állíthatóak 
fel, a felszíni változások gyorsan 
kiszűrhetőek. A Sentinel-2 műhol-
dak terv szerint ingyenesen rendel-
kezésre álló felvételeinek elsősorban 
a földhasználat ellenőrzésében, az 
európai és a nemzeti intézmények 
közigazgatási teendőinek tervezésé-
ben és ellenőrzésében, a mezőgazda-
sági és az erdészeti ágazat, valamint 
a katasztrófavédelem és a humani-
tárius mentési műveleteknél veszik 
hasznát. 

Az első Sentinel-3 műholdat várha-
tóan csak 2015-ben bocsájtják útjá-
ra, többek között a tengeri topográ-
fiát, a tengeri és szárazföldi felszíni 
hőmérsékletet fogja térképezni. A 
Sentinel-4 és 5 műholdak a légkör 
megfigyelését, a meteorológiát szol-
gálják majd.

Az egész Európát közel azonos mi-
nőségben, részletességgel és módszer-
rel rögzítő felméréseknek az anomá-
liák, földcsuszamlások, erdőtüzek, 
geofizikai változások, árvizek, gátak 
mozgásának részben automatizált ki-
szűrésében látjuk nagy jelentőségét.

BAKÓ GÁBOR 

Grafika a Sentinel-1-rQl. A 2300 kg tömeg_ m_hold névleges (garantált) 
élettartamát hét évben állapították meg, de m_ködQképességét 

tizenkét évre jósolják. FORRÁS: HTTP://SPACEINIMAGES.ESA.INT

A Sentinel-2 rajza. Erre a m_holdra még egy évet kell várnunk. 
FORRÁS: HTTP://SPACEINIMAGES.ESA.INT
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nehéznek szánt akadályt, a garázs-
kaput volt hajlandó teljesíteni – azt 
viszont kétszer is.

Az autó elején helyezték el a tá-
volságérzékelő infraszenzorokat, 
amelyek a kapu zárt helyzete esetén 
küldtek jeleket, annak nyitásakor 
pedig az impulzusok megszakadásá-
ra gurult tovább a szerkezet. Mivel 
az ajtó nem előre beállított időre, 
hanem véletlenszerűen nyílt ki, itt 
különösen fontos volt, hogy a szen-
zorok jól működjenek.

A másik nagy közönségkedvenc, a 
Hamster-csapat problémamegoldá-
sért felelős tagjának, Szilágyi Nán-
dornak a „rágcsáló vezérelt” járgány 
hátsó felének instabilitása okozott 
fejtörést. A hörcsögkerék-dekorá-
cióval (benne egy plüsshörcsöggel) 
igazán látványossá varázsolt, piz-
zás dobozból készült karosszériájú 
közlekedési eszköz szinte hibátlanul 
parkolt és szlalomozott az akadály-
pályán, mivel végül a kerekekre app-
likált szilikongyűrűk és a hólánc-
spray megszüntette az addig jellemző 
csúszkálást a kanyarokban. Az analóg 
szervókormányt digitális eszközzel 
helyettesítették, a motorvezérlőt pe-
dig az interneten keresztül szerezték 
be. Ennek professzionális minőségé-
ben nagyon bízott a csapat, de sajnos a 
páros gyorsulási verseny során egy üt-
közésben éppen ez sérült meg végze-
tesen, így a csaknem ezer befektetett 
mérnökóra munka gyümölcseként a 
második helyet sikerült megszerezni. 
Szilágyi Nándor szerint az automata 
robotok egyre inkább a mindennapok 
részévé válhatnak a jövőben.

Tevesz Gábor oktatási dékánhe-
lyettes, az Automatizálási és Alkalma-
zott Informatikai Tanszék docense 

	 Önjáró	játékautók

„Az ipar számára értékesebb az 
olyan mérnök, aki látott már 
forrasztópákát” – hangzott el 
az egyik szponzorcég képvise-
lőjének köszöntőjében az ötö-
dik alkalommal megrendezett 

RobonAut versenyen. A Műszaki 
Egyetem Automatizálási és Alkal-
mazott Informatikai Tanszéke által 
kiírt pályázaton olyan járművet kel-
lett építeniük a hallgatóknak, amely 
képes emberi beavatkozás nélkül vé-
gigmenni egy akadálypályán.

Ehhez minden csapat kapott egy 
játékboltban megvásárolható rádió-
vezérlésű autót és ötvenezer forintot. 
A távirányításhoz tartozó alkatré-
szeket eltávolították, ennek helyére 
mindenki szabadon eldönthette, mi-
lyen érzékelőket épít be. A szintén 
a versenybíróság által rendelkezésre 
bocsátott mikrokontrollert is a részt-
vevőknek kellett kiegészítő progra-
mokkal felturbózni, a megépített 
rendszer igényeinek megfelelően. A 
verseny ügyességi és gyorsasági sza-
kaszokból állt. Az idén első helyen 
végzett Fontolva haladók csapatából 
Bakonyi Péter szerint a siker kulcsa 
náluk az volt, hogy nagyon sokat 
tesztelték az autót, mert a gyorsa-
sági szakasznál vagy a lejtőn és az 
emelkedőn fontos, hogy pontosan 
szabályozva legyen a sebességvezér-
lő. A lejtőn ugyanis nagyon könnyű 
túlgyorsulni, ha pedig az autó nem 
lassít időben, akkor már nem képes 
szenzorjaival érzékelni a padlóra le-
ragasztott vezetőcsíkot és a kanya-
rodás helyett nekimegy a falnak.

A csapat az autó aljára erősített vo-
nalkövető szenzort is nyolc centivel 
előrébb helyezte a kerekeknél, így a 
mikroprocesszornak valamivel több 
ideje volt kiolvasni a jeleket, és ha-
marabb érzékelte, hogy irányváltoz-
tatásra van szükség. Néveri Ádám, 
aki a programozással foglalkozott, 
elmondta, hogy az eredetileg kiosz-
tott fejlesztői kártyához az internet-
ről töltöttek le mintakódokat, de az 
egyedileg beépített szenzorokhoz 
természetesen ők maguk írtak új al-
goritmusokat, hogy a megfelelő csa-
tornákat olvassák be a programok.

Bár végül tizedikként végeztek, a 
közönség egyik kedvence a Hazárd-
mentesítés lordjai nevű csapat volt, 
mert járművük csak az egyik szpon-
zorcég mérnökei által készített, és 
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azt hangsúlyozta, hogy a hallgatók 
a versenyen olyan gyakorlati tapasz-
talatokat szerezhetnek, ami később 
egyrészt a csapatmunka, másrészt 
a problémamegoldás terén lehet se-
gítségükre. Véleménye szerint az 
automatizált elektronika széleskörű 
elterjedése főleg a közlekedés te-
rületén várható, hiszen a tolatóra-
dar, a generátor-kontrolláló vagy 
holttérfigyelő rendszerek a felső ka-
tegóriás személyautóknak már ma 
is alaptartozékai. A tanszék egyik 
érdekes kutatási témája a folyamatos 
kameraképek adatainak rendszere-
zése, feldolgozása és a környezet 
képei alapján az akadályok kikerü-
lése. Az automata robotok ma már 
sok mindenre képesek, a humán 
döntési folyamatokban azonban 
jelentős szerepet játszik az intu-
íció is, amelyet jelenleg még nem 
tudnak matematikailag definiálni 
a szakemberek. Az emberi beavat-
kozás nélkül működő eszközök fej-
lesztésében jelenleg a hadiipar tud 
felmutatni látványos eredménye-
ket. 2013 májusában szállt fel első 
ízben repülőgép-hordozó anyaha-
jóról az amerikai hadsereg X-47B 
típusú pilóta nélküli sugárhajtású 
lopakodója. 

kővágó angéLa

KPVÁGÓ ANGÉLA FELVÉTE
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hatjuk, melyik iskolatípus áll hozzánk 
közelebb. A leírások azonban nem ad-
nak választ a kérdéseinkre. Elsősorban 
kategóriákkal találkozunk, amik to-

vább erősíthetik a gyanúnkat, választa-
nunk kell erények és hátrányok men-
tén: vagy gyermekbarát iskolát válasz-
tunk bizonytalan teljesítménnyel, vagy 
egy teljesítményalapú iskolát szigorú 
bánásmóddal. 

A metszéspontok, hasonlóságok be-
mutatásával talán sikerül hozzájárulni 
annak a mítosznak a felszámolásához, 
melyhez a két, illetve a több iskolatípus 

A merev és rideg jelző elsősor-
ban az állami iskoláknak egy-
koron szigorúan szabályozott 

rendje miatt alakult ki, amit az okta-
táspolitika szereplői további hosszú év-
tizedeken keresztül konzerváltak a 
posztszocialista országokban. Mivel 
mindannyiunknak eltérő tapasztalata 
és tudása van ezekről az időkről, ezért 
ehhez a modellhez is különböző mó-
don viszonyulunk. Szülőként vagy 
meggyőződéssel íratjuk be a gyerme-
künket az állami, hozzánk közel eső 
iskolába, vagy éppen ellenkezőleg: 
az elmúlt évtizedek reformjainak 
dacára is fokozottan vigyázunk 
gyermekünk lelki egészségére, és 
még távolról is kerüljük a fegyelem-
ről és számonkérésről elhíresült isko-
latípust, helyette inkább egy alterna-
tív lehetőséget keresünk. Azonban 
még ez esetben is felmerülhet ben-
nünk a kétely, hogy jó iskolát válasz-
tottunk-e, amikor meghalljuk azokat 
a véleményeket is, amelyek az alterna-
tív iskolák eredményességét, a tovább-
tanulás esélyeit megkérdőjelezik.

A nehézséget tovább fokozhatja, ha a 
szakirodalomhoz fordulunk. Elsősor-
ban tanulmányokból, statisztikákból 
tájékozódunk vagy összegző, nevelés-
elméleti könyveket hívhatunk segítsé-
gül, melyekben röviden és jól érthetően 
írnak az egyes iskolatípusokról. Olvas-
hatunk arról, hogy az egyes koncepci-
ók, irányzatok milyen célokat és eszkö-
zöket tartanak relevánsnak a nevelés 
során, hogyan tekintenek a gyermek-
re, a tanár-diák viszonyára stb. Ha vé-
giggondoljuk e szempontokat, józan 
belátásunk szerint gyorsan megállapít-

A HERBARTIANIZMUS ÉS A REFORMPEDAGÓGIA ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ÁLLAMI ISKOLÁK 
ÉS ALTERNATÍVÁK

A porosz pedagógia, vagy ha úgy tetszik, a „poroszos módszer” a legtöbb ember képzettársításában 

merev,	tekintélyelve	iskolafelfogással,	versenyalapú	oktatási	formával	párosul.	Vajon	jobb,	emberibb	
világ	az,	amit	az	úgynevezett	alternatív	iskolák	kínálnak?	A	következWkben	nem	vállalkozunk	a	dilem-

ma	felszámolására,	de	mindenképp	igyekszünk	halványítani	az	egymást	elválasztó	határvonalakat,	s	
a	különbségek	helyett	inkább	csak	hangsúlyeltolódásokról,	s	az	egyes	iskolafelfogásoknak	a	törté-

nelem	folyamán	végbemenW	újraértékelésérWl	szólunk.

elvei kapcsolódnak. Bátran választha-
tunk iskolát, hiszen mindegyik lehet 
éppen megfelelő, vagy eredménytelen 
és hátrányos. A kérdés csupán az, hogy 
gyermekünk személyiségének, céljai-
nak melyik felel meg jobban.

Miért porosz?
A porosz pedagógia gyűjtőfogalom a 
XIX. század végén Johann Friedrich 
Herbart (1776-1841) nyomán kibonta-
kozó pedagógiai gyakorlatnak kö-
szönhetően alakult ki. Herbart jelen-
tőségét bizonyítja, hogy pedagógiáját 
Európa számos országa adaptálta, te-
vékenysége meghatározta a tanár-
képzés kidolgozását kontinensün-
kön, Japánban és a tengerentúlon is. 
Általa beszélhetünk – közép-európai 
elvárásoknak megfelelően – tudomá-

nyos pedagógiáról. Meghatározta a 
pedagógia fogalomkészletét, kidol-
gozta nevelési koncepcióját, s minden 
tanárjelöltet hasonlóan arra ösztökélt, 
hogy tegyék tudatossá nevelői tevé-
kenységüket. Gyakorlati pedagógus 
volt, saját tapasztalatait az utókorra 
hagyta. Mindenekelőtt figyelmezte-
tett arra, hogy gondoljuk át, mit kívá-
nunk elérni a nevelés során, milyen 
eszközeink vannak a cél eléréséhez és 
arra is, hogy számoljunk a gyermeki 
természettel és a gyermek fejlődési üte-
mével. Német nyelven munkásságát 18 
kötet és megannyi leírás rögzíti, míg 
magyar nyelven csak egyetlen művét 
érjük el (Herbart, Johann Friedrich: Pe-
dagógiai előadások vázlata, Budapest, A 
„kisdednevelés” kiadása, 1932.) és csak 
egyetlen rá vonatkozó magyar könyv 
akad a kezünkbe a könyvtári kutako-

Johann Friedrich Herbart

(FORRÁS: WIKIPÉDIA)
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porton belül az individuumra, így a 
természetes érdeklődésére, tehetsé-
gére, és emiatt a gyermekek közötti 
különbségekre. Ennek alapján többé 
nem volt elvárható az, hogy a gyere-
kek azonos tempóban haladjanak az 
előre deklarált tanmenet szerint. 
Számoltak a gyermeki mozgékony-
sággal és koncentráló képességgel is. 
A megjelent orvosi tanulmányok 
pedig szintén azt erősítették meg, 
hogy a padban ülő, kizárólag a ta-
nárra és a füzetre meredő gyermeki 

testtartás a továbbiakban már nem 
hagyható jóvá. A herbartianizmus így 
a támadások kereszttüzébe került, 
minden új irányzat valamiféleképp a 
herbartiánus pedagógia ellenpontja-
ként jött létre. (Megfelelő rálátásunk 
van már e folyamatra, s ezt a váltást 
már kevéssé érezzük radikálisnak.)

Kétfrontos	bírálat
Jól tudjuk, hogy az új elképzelések csak 
a régi talaján tudtak kivirágozni, s 
ezért nem mondhatjuk azt, hogy kizá-
rólag csak az új irányzatoknak voltak 
megújító törekvései. Jórészük már 
megjelent a herbarti pedagógiában is, 
illetve Wilhelm Rein munkásságában, 
aki legalább annyira felfogható her bar-
tiá nus pedagógusnak, mint reformpe-
dagógusnak. Ha jól olvasunk a sorok 
között, akkor inkább arról volt szó, 
hogy ebben az időben megjelent szá-
mos eredmény, mely a gyermekekről 
eddig ismeretlen volt. Az új informá-
ciótömeg kapcsán a kutatók, haladó 
szellemű gondolkodók azonban új 
gyakorlatot követeltek. Ez lett a re-
formpedagógia. Így legalább annyira 
volt a régi folytatása, mint a régi ellen-
téte.) A régi elvetésével lépett tehát egy 
új elképzelés a trónra.

Nem volt ez másként a szocialista pe-
dagógia megjelenésekor sem. A szocia-
lista pedagógia azonban nemcsak hogy 
a herbarti pedagógiát, de a reform el-
képzeléseket is elmarasztalta. A herbarti 
pedagógia számára individualista volt 
és a reformpedagógusok észrevételével 
egybehangzóan burzsoá és intellektua-
lista pedagógiaként címezte. De nem 
tudott egyetérteni a reformpedagógia 
törekvésével sem. A reformpedagógiai 
elképzeléseket az individuális nevelés 
miatt szintén nem támogatta. A szocia-

lista pedagógia így olyan nevelési kon-
cepció volt, mely egyenlő jogokat kívánt 
biztosítani a társadalom minden rétege 
számára, hirdette a közösség és a munka 
elvét. Az eddigi elképzelésekhez képest 
pedig fokozottabban érvényes volt erre 
az iskola az élet „előszobája” megközelí-
tés, ezért nemcsak az egyéni, de legalább 
annyira a közösségi érdekek szem előtt 
tartása is fontos volt. Az elképzelés sze-
rint a diákok egy magasabb cél érdeké-
ben együtt dolgoznak, segítik egymást, 
ahogy majd vélhetőleg később is fogják a 
társadalomban.

Ha jobban megfigyeljük viszont, esz-
közeiben visszatért a reformpedagógu-
sok által támadott porosz módszerek-
hez, sőt, azokat helyenként el is túlozta. 
A célkitűzések elérése közben a tekin-
télyelvű oktatáshoz különböző elvárá-
sok és szokások társultak. Ha felidéz-
nék egy tipikus képet a korból, akkor 
felderengene előttünk egy gyermek, 
aki a padon karba tett kézzel, egyene-
sen ül, csendben van, előre néz. 

Sarkos	jelszavak
A gyermeki lelkesedést és aktivitást 
elnyomó iskolával szemben természe-
tes ellenérzésünk támad. Az ellenér-
zés pedig már a XX. század elején sem 

dás során, 1979-ből. (Dénes Magda: Jo-
hann Friedrich Herbart pedagógiája, Bu-
dapest, Tankönyvikadó, 1979.

Herbart tevékenységét leginkább a 
tankönyvek őrzik és eszmeiségét kü-
lönböző formában követőik iskolagya-
korlata viszi tovább. Követői közt talál-
juk Tuiskon Zillert (1817-1882), Karl 
Volkmar Stoyt (1815-1885) és Wilhelm 
Reint (1847-1929). Bár a követők kö-
zött is jelentős eltéréseket tapasztalunk, 
mégis a herbartianizmus fogalma a po-
rosz pedagógiával társítva jelent meg – 
többek között – a 
hazai tankönyvek 
leírásai nyomán a 
köztudatban. E 
pedagógia jel-
lemzői: a fron-
tális oktatás, ahol 
a diákok a pad-
ban ülve figyelik 
tanáruk instruk-
cióit, s igyekez-
nek megfelelni az 
elvárásoknak.  A 
gyerekek a tan-
órán befogadó at-
titűddel, szigorú 
tanmenet szerint sajátítják el a számuk-
ra kijelölt tudástartalmakat. A tanár a 
gyermekre úgy tekint, mint a felnőtt 
kicsinyített mására, amiért elvárható 
tőle a fegyelem, az önuralom, a szorga-
lom, a szabályoknak való megfelelés. A 
porosz iskolát – mint ismeretes – mind 
működési elvében, mind pedig gyer-
mekfelfogásában bírálat érte. Úgy tar-
tották, a porosz iskola elsősorban csak 
az uralkodó elit számára kedvez, s ke-
véssé van tekintettel a társadalom kü-
lönböző osztályainak érdekeire. Lehe-
tőségeket, a sokoldalú képzést inkább 
csak a burzsoá gyermekeinek biztosít-
ja, s ezzel csak továbbviszi a fennálló 
társadalmi rendet. E nevelési felfogás a 
Monarchia idején hazánkban is ismert-
té vált, sőt a középiskolákban uralkodó 
gyakorlatként működött.

A	reformpedagógia	színre	lép
A XX. század elején kibontakozó 
gyermektanulmányozásnak köszön-
hetően azonban egyre több kritika 
érte ezt az iskolafelfogást hazánkban 
és külföldön egyaránt. Valóságos 
újító gondolatként terjedt el a re-
formpedagógia elképzelése. Figyelni 
kezdtek a gyermeki sajátosságokra, 
a gyermek fejlődési ütemére, a cso-

Frontális oktatás (FORRÁS: WWW.FOCUS.DE) Tanítás másként (FORRÁS: WWW.TIPPEGO.BLOGSPOT.COM)
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Versengések	és	tanulságok
A különböző iskolák így ma egyfelől 
versengenek, másfelől egymástól tanul-
nak is. Nincsenek szélsőségek, végletek. 
A legtöbb kutatás azt bizonyítja, hogy 
az iskola színvonala, a gyermek előreju-
tása leginkább attól függ, kik tanítanak 
az adott iskolában. A beiratkozáskor ki 

lesz a gyermekünk 
tanítója, majd ké-
sőbb tanára és a ta-
nár személyisége, 
tanítási módszere 
mennyire segíti 
gyermekünket az 
iskolai beilleszkedés 
és tanulás során. 
Legyen szó tehát 
alternatív iskolá-
ról vagy állami 
fenntartású intéz-
ményről, mindket-
tő lehet sikeres és 

megfelelő, ha figyel a 
gyermekre és szem 

előtt tartja a követelményeket.
Így ha meg szeretnénk válaszolni 

eredendő kérdésünket, hogy mi hatá-
rozza meg saját választásunkat, illetve 
hogy melyik iskolát ajánljuk a környe-
zetünkben élőknek, tanácsos a szemé-
lyes meg győződésünkre hagyatkoz-
nunk. Mivel a herbarti iskolának olyan 
maradandó értékei vannak, mint a ta-
nítási folyamat világos, jól körülhatá-
rolt célkitűzése, a növendék etikus 
magatartásának kialakítása, a gyer-
mek személyiségének sokoldalú ki-
bontakoztatása, ezért ezeket a reform-
pedagógia valamennyi iránya sem 
hagyhatta figyelmen kívül. Sőt, azt 
látjuk, a hagyományos iskolatípusnak is 
szükséges volt módszereiben, célkitűzé-
seiben megújulnia annak érdekében, 
hogy az alternatív irányokkal szemben 
továbbra is megőrizze vonz-erejét, el-
sőségét. A két iskolafelfogás tanult egy-
mástól, a köztük fennálló verseny arra 
kényszeríttette őket, hogy eredménye-
ikben megközelítsék egymást. 

BICSÁK ZSANETT ÁGNES

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program 
– Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi tá-
mogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
m_ködtetése konvergencia program cím_ ki-
emelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társinanszírozásával valósul meg.”

volt kisebb, mint a rendszerváltást kö-
vetően. A merev iskolával szemben 
többen fellázadtak annak szigorúsága 
ellen. Tanulmányok, különböző viták, 
de akár sarkos és tipikus jelszavak írták 
körül ezt az iskolatípust. („Ülj egyene-
sen! Csöndet! Előre nézz!” – hogy a 
legfontosabbakat említsük.)

A szocialista pe-
dagógia tehát a 
rendszerváltásig az 
állami oktatást fém-
jelezte. A politikai 
és társadalmi válto-
zással azonban a 
szocialista pedagó-
giával szemben is 
létrejöttek alternatív 
lehetőségek. (Hason-
lóan, mint amikor a 
porosz iskolafelfo-
gással szemben szin-
tén létrejöttek a re-
formpedagógiák.) 
Az új pedagógia 
képviselői fellázadtak a régi állami rend-
del szemben és egy új gyermekfelfogásra 
és nevelési célra alapozott iskolatípust 
hoztak létre. Pontosabban, ahogy a re-
formpedagógia hívei sem, ez esetben az 
alternatív irányzatok képviselői sem tö-
rekedtek kizárólag egy célra, hanem he-
lyette az eddigi általános uralkodó isko-
lafelfogással szemben kínáltak új utakat, 
lehetőségeket. Szembeszegülve az egyé-
ni célok állami célok szolgálatába állítá-
sával, ismét az egyéni kibontakozás ke-
rült a középpontba.

A rendszerváltással párhuzamosan 
azonban – ahogy létrejöttek az alterna-
tívák – megreformálták az állami oktatást 
is. A reformelképzelések, az új jogsza-
bályok elfogadásával már az állam sem 
a szocialista elveket, hanem a demokra-
tikus elveket hirdeti. Ez esetben már a 
gyermekek kötelességeik mellett jo-
gokkal rendelkeznek. Amellett, hogy 
közösségben – nagyobb osztálylétszá-
mú keretek között töltik mindennapja-
ikat – egyéni tehetségüket sem tévesz-
tik szem elől. A szakkörök, fakultáci-
ók, korrepetálások, az egyéni és pá-
ros munkamódszerek mind-mind 
ezt bizonyítják. Az alternatív isko-
lák mindemellett megfelelnek bizo-
nyos standard követelményeknek is, 
melyet az állam támaszt az iskolai 
előrehaladással szemben. Nem tehe-
tik meg ugyanis, hogy bizonyos el-
várásoknak ne feleljenek meg.

Tekintélyelv

(FORRÁS: WWW.CONNE-ISLAND.DE)

Irányte	kutyákban?

Megfigyelési lehetőség lelkes kutyagaz-
dáknak: a kutyák ürítéskor észak-déli 
tengely mentén helyezkednek el. Ám 
csak akkor, ha opti-
málisak a mágneses 
feltételek. Hogy mi-
kor azok, azt meg 
kell kérdezni a legkö-
zelebbi geo mag ne-
tikus obszervatóri-
umtól – a kutatók is 
így tettek, ugyanis 
első megközelítésben 
semmiféle mintázatot nem találtak a 
kutyák viselkedésében. A vizsgálat-
hoz 70 kutyáról két éven át gyűjtöttek 
1893 székelésről és 5582 vizelésről adatot. 
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy az 
együttműködő gazdák két éven át sétál-
tatták a ku tyájukat iránytűvel,  jegyzet-
füzettel és tollal a kezükben. 

Ha nemcsak az igen speciális adatválo-
gatásból eredő hibáról van szó, akkor ez 
megmagyarázhatja, hogyan találnak 
haza a kutyák nagy távolságból, ismeret-
len terepen keresztül is. 

A kutyák ürítési szokásait vizsgáló 
szerzők korábban már feltárták, hogy a 
rókák egerésző ugrása nem mindegy, 
milyen irányú: észak felé ugorva 74%-os 
a rókák sikeressége, amúgy jellemzően 
sikertelenek. De nem mindig, csak ak-
kor, ha magas fűben vagy mély hóban 
vadásznak, amikor a zsákmány nem lát-
ható. A szerzők hasonló iránytűre utaló 
jelenséget találtak – a Google légifotó-
inak felhasználásával – teheneknél és 
szarvasoknál is. Legelészés közben jel-
lemzően észak-déli irányban helyezked-
nek el, kivéve magasfeszültségű elektro-
mos légvezetékek közelében.

Madaraknál, rovaroknál és néhány 
emlősnél már jól dokumentált, hogy 
képesek a mágneses tér érzékelésére, de 
az említett fajok esetében erre még ke-
vesen gondoltak, főként azért, mert 
nem világos, milyen mechanizmuso-
kon keresztül érvényesül a mágnesség 
érzékelésének hatása, és az sem, hogy 
például a teheneknek milyen haszna 
származik abból, ha mágneses vona-
lakhoz igazodnak.

kubinyi enikő

ÉT-ETOLÓGIA
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M iért érdekes például a ki-
emelt szövegben 1. példa-
ként említett, szerényen 

meg húzódó (a 70-es években Lauri 
Karttunen által vizsgált) az név-
más? Azért, mert a korábban Ri-
chard Mon tague által logikai kép-
letekbe foglalt alap helyzet hez ké-
pest – miszerint a névmás rövidí-
tett vissza utalás egy korábban 

precízebben megjelölt valóságda-
rabra (egy bicikli)  – újdonságot je-
len tett az, hogy deklaráltan nem 
létező elme szüleményekre is vissza 
lehet utalni. Az első példában a 
második és a harmadik mon dat ezt 
sugallja. Az áthúzott kijelentő mó-
dú igealakot nem tehetnénk be a 
feltételes módú használnám alak 
helyére. Mindez azt mu-
tatja, hogy amíg kitar-
tunk a feltételes mód 
mellett (lenne, járnék, 
használnám), addig a 
beszélő vágyának szfé-
rájában járunk, és a va-
lóság eme alternatívájá-
ban ott van a bicikli. A 
kijelentő módra való 
átté rés sel vi szont kilép-
nénk ebből az ép pen 
hogy csak megszülető 
fiktív „vilá gocs kából”. 
Ezt a terminust hasz ná-
lom, mert Mon ta gue 

A  R E A L I S  E L M É L E T E

A TITKAIT FELTÁRÓ EMBERI 
ELME MODELLJE

Ez	 a	 történet	 arról	 szól,	 hogy	 a	 nyelv	 apró	 titkait	 látszólag	 az	 öncélúságig	 szWrszálhasogató	
módon kutató nyelvész–matematikus hogyan juthat el az egymással kommunikációs kap csolatban 

álló em beri elmék szerkezetének – akár számítógépes fordításban is sokoldalúan hasz nosítható 

– modelljéig.

követői az emberi elmétől füg get-
len (Carl Pollard szerint inkorrekt 
módon definiált) „lehetséges vilá-
gok ra” építik elméleteiket, míg az 
általam kínált modell egyik újdon-
sága éppen abban áll, hogy a be szél-
 gető társak elméjében megszü lető, 
részleges (sőt tipi ku san kicsiny) in-
for mációs egységeken alapul.

A keretes írás 2. példájából sejt-
hetjük meg, hogy mi csoda komp-
lex fastruktúrába rende ződnek el-
ménkben a valóságot hűen tük-
röző „gyö kér világocska” fölé épü-
lő külön féle fiktív vilá gocs kák: 
például hie delmek (bel), vágyak 
(des), szándékok (int). A szemközti 
oldal ábráján meg címkézett do-
boz  kák szem lél tetik (Hans Kamp 
dinami kus diskurzus-jelentéstaná-
nak ábrá zo lá si tech ni ká ját átvéve) 
a modell matematikai el mé letében 
egy そ „szintfüggvény” alkot ta há-
ló zatként defi ni ált struktúrát. Lás-
suk a meg ra ga dott tartalmat az 
a–i. pontokhoz kap cso lódóan (per-
sze csak nagy vonalakban)! Ami a 
valóságot illeti (a.), a 2. mondat azt 

sugallja, hogy Ede a nős emberek 
halmazán kívül áll, vagyis hamis 
az az s információ, miszerint nős. 
A bal oldalon Mari elméjébe pillan-
tunk be, át tekintve 
az s infor mációhoz 
való sokrétű viszo-
nyu lását: ko ráb ban 
(t' pillanatban) nem 
gon dol ta, hogy s 
igaz (b.), később vi-
szont (t pillanatban) már így gon-
dolja: „bevette” valakinek a hazug-
sá gát. Hogy ez hogy is történt, azt 
az „intrikus” elméjébe pillantva 
hatá roz hatjuk meg: ő az (ne vezzük 
j-nek), aki nem tud olyasmiről, 
hogy Ede nős lenne (d.), és hogy 
Ma ri kez det ben így gondolná (e.). 
Viszont vágyik er re, mármint 
hogy Mari abban a hitben éljen, 
hogy Ede nős (f.); és szán dé  ká ban 
áll tenni is arról, hogy Mari tény-
leg ezt higgye (g.). A 2. mondattal 
le írt átverés még teljesebb attól – 
visszatérve Mari elméjébe –, hogy 
az úgy hiszi: hogy j is hisz s igaz 
voltában (h.), azt pedig nem is sej-

ti, hogy j szándékából adó-
dóan hisz immár ebben (i.).

Mint egy prizma lapjain 
ugyanaz a kép, úgy jelenik 
meg egyazon információ-
darab több elme sok-sok vi-
lágocskájában és (esetleg) a 
valóságban is. 

Az előbbi 3. példa tanúsá-
ga szerint a nyelvbe még in-
formációállapotunk „dom-
borzatának” évtizedes kro-
nologikus mélysége is kódo-
lódik. Aki a 3. kérdést felteszi 
egy osztály találkozón, az is 
szóval azt jelzi, hogy olyan 

λ1. Bárcsak lenne egy biciklim! 
Azzal járnék be az egyetemre. 
Azt használnám /  használom 

kirándulásra is.
2. Mari bevette, hogy Ede nQs.
3. Kinek is udvaroltál akkoriban?

60595
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Egyikükről, a そ szintfüggvényről 
már esett szó; csak az nem derült ki, 
hogy a refe ren se ket hi erarchizálja, 
megcímkézett vilá gocskákba szor-
tí rozva őket. Pontosabban a vilá-
gocskák ép pen e hierarchizálás nyo-
mán nyernek létet, az „együ vé 

információt vár el a másiktól, ami-
ről úgy gon dolja, hogy elméjének 
egy korábbi  állapotában „még meg-
volt”. A kérdező nemcsak kérdez, 
hanem közöl is ilyen dolgokat: 
„most nem tudom...; de tudom, hogy te 
tudod; és tudom, hogy tudtad; sőt azt is 
tudom, hogy te tudod, hogy egykor én is 
tudtam...”

Ezekért kapta a modell a ReALIS 
megnevezést: REciprocal And Lifelong 
Interpretation System, azaz „Kölcsönös 
és élethossziglani interpretációs rend-
szer”: ahol az interpretáció eredetileg 
a szövegek által hordozott informá-
cióvilágra való rávetítését jelenti (lé-
nyegében annak megállapítását, hogy 
a mondatok igazak-e). A ReALIS 
megközelítésében pedig ugyan azon 
vagy eltérő elmék egyes világocskái-
nak tartalmi összevetését is (ez a stati-
kus in ter pre táció általánosítása) jelen-
ti, valamint annak megállapítását, 
hogy egy szöveg hatására hogyan 
gya rapodik egy elme (ez a Kamp- és 
Heim-féle dinamikus interpretáció).

A megközelítés az emberi tudás és 
intel ligencia „reális” modelljének 
rangját kívánja ki vív  ni, Fred 
Landman elmebeli „fogasainak” to-
vább gondolásával. A születés előtti 
valamely pillanatban elménk még 
üres fogasok tára. Minden befoga-
dott szöveg információt „akaszt” e 
fogasokra, melyeket referenseknek 
nevezünk a már szóba került 
Karttunent követve. Relációs hálóza-
tokat építünk a referensek kezdet ben 
struk tu rá latlan halmazán, konkrétan 
háromfélét.

szortírozás” révén 
(például egyazon 
hiedelem sze replő-
i  ként). 

A 4. példa a refe-
rensek kö zöt ti σ és α relációs há lózat 
be mu  ta tá sá ban se-
gít. Egy mondat ér-
tel me zé se során 
először elő kell hív-
nunk az elménkben 
lévő lexikonból – 
ebből a hatalmas 
men tális adatbázis-
ból – a szavak révén 
fel idézett jelentése-
ket: ezt szem lél teti a 
4.a. ábra. A mon dat 
alak-, szófaj- és mon-

dattani jel lemzői alapján tudunk 
kap cso latot teremteni a lexikai egy-
ségek között, azo no sítva a szereplői 
refe ren seket, ahogyan ezt a 4.b. ábra 
közli egy más sal és a kül vi lág beli 
szerep lők kel. A kül világbeli Julihoz 
(uJuli) „oda hor gonyozhatjuk” pél dá-
ul a csá bí tói sze repet (r11), a titkárnő-
vel bíró főnök szerepét (r22) és még 
további hármat (r42, r5, r8). 

Bi zo nyos referensek nem élőlé-
nyekre vagy tárgyakra utal nak, 
hanem állapotokra vagy esemé-
nyekre (Bach-féle even tua litásokra). 
Amit például Juli kihasznál, az 
Ma ri hiszé keny sé gének s5 állapota.

Egy meghallgatott mondat feldol-
gozása során tehát az inter pre táló 
összehorgonyoz bizo nyos referense-
ket (az α segítségével), más felől 
eventualitásokba rendezi őket (egy σ reláció révén), mi közben a legelő-
ször tárgyalt (λ) világocskaszint-
hierarchiába is beépíti őket.

A horgonyzási és az eventuális há-
lózat építésének szabályait a hagyo-
mányos mondattant forradalmasító 
(Chosmsky-, Bresnan- és Joshi-féle) 
generatív nyelvészet formális rend-
sze re i nek hálózattá kon ver tá lá sával 
hoztuk létre, hasznosítva É. Kiss 
Katalin és mások magyar nyelvre 
vonatkozó ered ményeit. 

Egy ember elméje tehát referen-
sek három szempont szerint szi-
multán épülő relációs há ló zata. E 
labirintusban vándorol folyamato-
san az ő „összpontosított figyel-
me”, egy több té nye zős (κ) kurzor-
nyaláb; amely mindig regisztrálja 

4. Juli elcsábítja a titkárnQjének ud-
varoló közös új munkatársukat, ki-
használva a nQ hiszékenységét és 
a férfi  karrierizmusát.

4.a. r11 elcsábítja r12-t
 r21 a titkárnQje r22-nek
 r31 udvarol r32-nek
 r41 új munkatársa r42-nek 
 és r43-nak
 r5 kihasználja az s5 állapotot
 r6 nQ
 r7 hiszékeny
 r8 kihasználja az s8 állapotot
 r9 férfi 
 r10 karrierista

4.b. uJuli: r11~r22~r42~r5~r8
 uElemér: r12~r31~r41~r9~r10
 uMari: r21~r32~r43~r6~r7
 s5: [uMari hiszékeny]
 s8: [uElemér karrierista]

Ede
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például a külső és a belső időt. Az 
5. mondat például a grammatikai 
múlt idővel azt jelzi, hogy az el-
hangzás külső idejéhez képest egy 
ko ráb bi történést idézünk fel. Ami 
a „belső időt” illeti, az 5. példa má-
sodik mondata mert nélkül egy be-
lépés utáni pillanatra vonatkozik, 
erre mutat rá az időkurzor, a tér-
kurzor pedig a ház belső teré re. A 
mert-es változatban viszont a belé-
pés előtti pillanatot, illetve a házon 
kívüli te ret jellemzi a hideg. A kü-
lönbséget Asher és Lascarides a mert 
kötőszó által kifejezett „ma gya-
rázó” diskurzus relációjából vezeti 
le, a jelöletlen „narratív” reláció-
hoz képest.

A ReALIS kínálta elmereprezen-
táció kézen fekvően alkalmazható 
a mesterséges intel li gen cia és a szá-
mítógépes nyelvészet közös tarto-
má nyában (a hazai kutatásokról 
Prószéky Gábor műveiből tájéko-
zódhatunk).

A 6. mondatot például csak ak-
kor tud ja hibát la nul lefordítani a 
számítógép angolra, ha szimulálja 
a humán fordítót, aki megérti a 
mondatot tartalmazó teljes szöve-
get. Ezen belül most a tolvaj neme 
lesz releváns, amit az angolban ki 
kell fejezni.

A 7. mondatot is csak a mondat 
jelentésének pontos rekonstruálá-
sát követően tudja a gép lefordíta-
ni. Az összeklarinétoz nyilván nincs 
ott a szótárban; jelentése csak egy 
olyan tudás bá zis ra támaszkodva 
számítható ki, ami tartalmazza, 
hogy zenélni pénzért is szoktak, a 
pénzből pedig villát vehetünk 
(aminek ekkor aligha fork lesz a 
fordítása).

A 8. mondat kapcsán azt vizsgál-
hatjuk, hogy a gép helyes választ 
tud-e adni a feltett kérdésekre. Ki 
tudja-e például kalkulálni, hogy ki 
jött el egy találkozóra. A 8.a. vál-
tozat egyetlen információmorzsát 
nyújt, a 8.b. viszont sok informáci-
ót ad azzal, hogy a szóba jövők 
nem jöttek el, Ili kivételével.

A számítógép tehát az intelligens 
nyelvtechnológiai feladatok meg-
oldására a fordító, interpretáló és 
adatrendező ember szimulálásával 
lehet képes, amire a ReALIS ké-
zenfekvő modellt kínál. 

ALBERTI GÁBOR

A külső és belső ingereket gyorsan 
feldolgozó, összehangolt  mozgás-
válaszokat indító központi ideg-
rendszer kifejlődése  alapfeltétel volt 
a gyors helyváltoztatásra képes állati 
szervezetek  kialakulásához.  A szá-
razföldi gerincesek törzsfejlődése so-
rán ez a  központi információ-fel-
dolgozó és irányító rendszer minden 
szervnél  gyorsabban fejlődött. Ez 
lehetővé tette a közvetlen testvála-
szoknál  bonyolultabb, tapasztala-
ton, emlékezeten, tanuláson alapu-
ló  reakciórendszerek megjelenését, 
a magasabb szellemi működés  ki-
alakulását.  A világot a közvetlen bi-
ológiai igényeken túl is  megismerni 
kívánó és céltudatosan használni tu-
dó szellemi aktivitás  vezetett az em-
beri civilizáció kialakulásához és fo-
lyamatos  fejlődéséhez.  De vajon 
mennyit tudunk a fejlődést „végre-
hajtó” szerv,  az agy felépítéséről és 
működéséről? Megérthetjük-e az 
emberi agy működését eszközként 
saját emberi agyunkat használva?

Az agy és az agykutatás megismer-
tetését szolgáló amerikai (DANA) és 
európai (FENS-EDAB) szervezetek 
minden évben meghirdetik az Agy-
kutatás  Hetét. Ezen a héten világ-
szerte agykutató szakemberek mu-
tatják be  érdeklődő, gondolkodó 
nem-agykutató embertársaiknak 
azt, amit ma az agyról tudni lehet, és 
hogy miért fontosak, hogyan zajla-
nak az  agykutatások. A magyaror-
szági Agykutatás Hete rendezvény 
keretében a Magyar Idegtudományi 
Társaság, a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat és az Élet és Tudo-
mány hetilap pályázatot hirdet – 
nem agykutatóknak – az agyi,  ideg-
rendszeri szabályozás „hétköznapi” 
megnyilvánulásairól. Mindenkinek 
vannak olyan élményei, amelyeken 
el lehet gondolkodni. Gondolha-
tunk olyan jelenségsorokra, mint 
például beütöm a kezem, azon-
nal  elkapom, de a fájdalmat csak 
később érzem;  megdörzsölöm a sze-
memet és  „csillagokat” látok; a cse-
csemő kezdetben több próbálkozással   
bizonytalanul nyúl a tárgyak felé, 
ami a kisgyereknél már azonna-

li  gyors reakció; koncentráltan fog-
lalkozom egy gondolattal és köz-
ben  „beugrik” egy oda teljességgel 
nem illő kép, emlék stb.

  A pályázat meghirdetői 8–10 ezer 
karakter (n, szóközökkel)  terjede-
lemben várnak olyan esszéket, ame-
lyek a 

a)  mindennapi létezésünk egy-egy 
villanását kívánják megmagyarázni 
az  idegi működés különböző szint-
jein zajló folyamatokkal;

b)  önálló ábrákkal illusztrált leírást 
kívánnak adni egy  idegsejthálózat 
lehetséges működéséről.

A pályázatokat agykutató szakem-
berekből és tudományos újságírók-
ból  álló zsűri bírálja el. Az első há-
rom helyezett a Nemzeti Agykuta-
tási Program által felajánlott díjban 
részesül, valamint a Magyar Idegtu-
dományi Társaság támogatásával 
bekapcsolódhat egy hazai agykutató 
műhely munkájába. A legjobbnak 
ítélt pályamunkákat szerkesztett for-
mában az Élet és Tudomány hetilap-
ban közzétesszük.

A pályázatokat egy nyomtatott és 
egy elektronikus (DVD) példányban 
az Élet és Tudomány Szerkesztősé-
géhez kérjük beküldeni.   

Postai cím: 1088 Budapest, Bródy 
Sándor utca 16.

A pályázatok postára adási határ-
ideje: 2014. február 25.

MAGYAR IDEGTUDOMÁNYI 
TÁRSASÁG,

TUDOMÁNYOS ISMERET- 
terjesztő társuLat,

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

COGITO ERGO SUM
ESSZÉPÁLYÁZAT	AZ	AGY	MdKÖDÉSÉRVL
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ért a műszeres analitikához. Megpá-
lyáztam ezt az állást, és szerencsére 
sikeresen vettem az akadályokat.
– Milyen növényfajokkal foglakozik 
a kutatásai során?
– Jelenleg főleg három gyógynö-
vénnyel: a majoránnával, a citrom-
fűvel és a körömvirággal.
– Úgy tudom, a mikorrhizákat is 
vizsgálja. Mit jelent ez a kifejezés?
– A mikorrhizát alkotó gombák 
mikroszkopikus méretű, talajban élő 
gombák, amelyek a szárazföldi nö-
vények közel 90%-ával képesek 
szimbiózisban, azaz kölcsönösen elő-
nyös kapcsolatban élni. A növények 
gyökereit behálózó mikorrhiza- 
gombákat, pontosabban ezt az 
együttélési formát „gombagyökér-
nek” – röviden mikorrhizának – ne-
vezzük. Ez a kapcsolat mindkét fél 
számára kedvező, hiszen a gomba-
partner a növénytől kész tápanyago-
kat kap, a növény pedig a gomba 
micéliumhálózatának a segítségével 
képes a számára egyébként elérhe-
tetlen tápanyag és víz felvételére, ez-
által előnyös hatással van a gazdanö-
vény növekedésére. A növény só-, 

szárazság- és fémtűrő képességének 
növelésében és az ellenálló képessé-
gének fokozásában is egyaránt jelen-
tős szerepet játszik.
– Miben befolyásolja a mikorrhiza 
a gyógynövényeknek a gyógyászat 
számára fontos tulajdonságait? 
Végeredményben több hatóanyag 
lesz bennük?
– A mikorrhizák gyógynövények 
másodlagos anyagcsere-folyamatai-
ban betöltött szerepéről kevés isme-
retanyag áll a rendelkezésünkre. A 
nemzetközi szakirodalomban el-
enyésző azon publikációk száma, 
melyek a mikorrhizák gyógynövé-
nyek hatóanyag-összetételére, vala-
mint hozamára gyakorolt hatását 
mutatják be. Ezen kutatások alapján 
a mikorrhiza jelenléte megnövelte 
egyes gyógynövények hatóanyag-
tartalmát. Például a bazsalikom ese-
tében megfigyelték, hogy a mikorr-
hizával kezelt növényeknek jóval 
magasabb volt az illóolajtartalmuk, 
ezeknek az egyedeknek a levelén 
sokkal több illóolajtartó mirigyszőr 
fejlődött ki. Hasonló eredményeket 
értek el az oregánó (szurokfű) és a 

– Miért pont gyógynövényekkel fog-
lalkozik?
– Mindig is szerettem ezen növénye-
ket, és hittem a gyógynövényekkel 
történő gyógyászatban, kezelések-
ben. Ezért jelentkeztem a Kertészeti 
Egyetemre, ahol többek között 
gyógynövénytermesztést is tanul-
tam.
– Hogy került Vácrátótra?
– Amikor lejárt a doktori ösztöndí-
jam, végiggondoltam, hogy mit is 
szeretnék dolgozni, mivel szeretnék 
foglalkozni a jövőben. Mindig is az 

volt a vágyam, 
hogy növényekkel 
foglalkozzak egy 
botanikus kert-
ben. A Vácrátóti 
Botanikus Kert 
volt a kedvencem, 

ahova szüleimmel nagyon sokszor ki-
rándultunk gyerekkoromban. Meg-
néztem, hogy van-e esetleg számom-
ra érdekes állásajánlat. Találtam is egy 
kiírást, amit mintha rám szabtak 
volna, ugyanis doktori végzettség 
közelében álló embert kerestek, aki 
gyógynövényekkel foglalkozik és 
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A GOMBÁK ÉS 
A GYÓGYNÖVÉNYEK KAPCSOLATA

Magyar alapkutatókat bemutató sorozatunk 

részeként Engel Ritával készítettünk interjút, aki 

a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai 

Ku tatóközpontjában, helyileg a Vácrátóti Bota ni-

kus Kertben dolgozik. Azt vizsgálja, hogy a gyógy-
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– Az egyik fő területünk – és az OT-
KA-pályázat része is – annak vizsgála-
ta, hogy az ökológiai változások milyen 
hatással vannak a gyógynövények ha-
tóanyag-termelésére. Egy másik kuta-
tási területünk fókuszában a hazai nö-
vényflóra kémiai diverzitásának feltér-
képezése áll. Ezenkívül etnofar-
makológiai adatok alapján, eddig még 
nem vizsgált növények humán-
gyógyászatban való alkalmazhatóságá-
nak kutatásával is foglalkozunk. Azaz 

különböző kultúrákban hagyományo-
san alkalmazott növények kémiai vizs-
gálatát és értékelését végezzük. Így 
kezdtünk el foglalkozni a kisvirágú 
csodatölcsérrel.
– Mit kell tudni a kisvirágú csodatöl-
csér gyógyászati jelentőségéről?
– A kisvirágú csodatölcsér Magyaror-
szágon invazív fajnak számít, Ameri-
kából hurcolták be. Erről a növényről 
különböző feljegyzéseket találtunk, 
miszerint az indiánok sebek, törések, 
illetve csípések kezelésére használták. 
A Richter Gedeon Gyógyszergyár né-
hány munkatársával együttműködés-
ben az volt a célkitűzésünk, hogy tu-
dományosan is igazoljuk a kisvirágú 
csodatölcsér gyógyhatásait.

BAJOMI BÁLINT

– Ezek szerint gazdasági és társadal-
mi hatásai is vannak a kutatásainak.
– Abban az esetben, ha sikerül pozi-
tív eredményeket elérnünk, igen. 
Hiszen globális szinten jelentős 
probléma a környezetszennyezés, 
mely nagymértékben a növényter-
mesztés során kijutatott műtrágyák,  
valamint növényvédő szerek követ-
kezménye. Jelen kutatás egyik jövő-
beli célja a kijutatott műtrágyák 
okozta földterhelés csökkentése sze-
lektált, hatékony mikorrhiza-
gomba felhasználásával. Az ilyen ol-
tóanyag hatékonyságának igazolá-
sát követően a mikorrhiza-gombák 
használata „átültethető” a gyakor-
latba az ökológiai és konvencionális 
gyógynövénytermesztés területén. 

A kutatatásunk eredményeként 
ajánlás adható majd a körömvirág, 
majoránna és a citromfű termeszté-
séhez szükséges műtrágya és oltó-
anyag optimális dózisáról, arányáról, 
illetve arról, hogy melyik oltóanyag 
a leghatásosabb. A mikorrhiza-
gombák használata mellett csök-
kenthető vagy akár el is hagyható a 
különböző kemikáliák alkalmazása, 
mely jobb minőségű, és akár teljesen 
szennyezésmentes termékek előállí-
tására nyújthat lehetőséget. Továb-
bá, ha bebizonyosodik a gomba-
gyógynövény szimbiózisának ható-
anyag-produkciót fokozó hatása, 
akkor jobb minőségű gyógynövény-
termékek kerülhetnének forgalom-
ba – ami kielégíthetné a társadalom 
egyre növekvő igényét a jó minősé-
gű biotermékek iránt.
– A gyakorlatban hogy néznek ki 
ezek a kísérletek?
– Szabadföldi kísérlet során négy kü-
lönböző kezelést alkalmaztunk a 
vizsgálat tárgyát képező három nö-
vényfajon. Az egyik kezelés tulaj-
donképpen a kontroll, amikor sem-
milyen kezelést nem kapnak a növé-
nyek. A növények egy részét 
mikorrhiza-gombával oltottuk be. A 
további két kezelés során műtrágyát 
juttatunk ki a mikorrhizával kezelt és 
kezeletlen növények alá egyaránt. A 
kezeléseket követően a vegetációs 
időszak folyamán begyűjtött és szárí-
tott növényi részeknek vizsgáljuk 
majd a hatóanyag-tartalmát.
– Milyen más területekkel foglakozik 
még az imént említetteken kívül?

kapor esetében is. A menta illóolajá-
nak az összetétele is megváltozott a 
mikorrhiza hatására. Ezen eredmé-
nyek alapján elmondható, hogy a 
mikorrhiza jelenléte pozitívan befo-
lyásolhatja egyes gyógy növények ha-
tóanyag-tartalmát, minőségét. Azon-
ban számos további kutatás szükséges 
a mikorr hiza hatóanyag- tartalomra 
gyakorolt tényleges pozitív hatásnak 

igazolásához. Ez még egy igen isme-
retlen terület és sok a megválaszolat-
lan kérdés. Ezért is kezdtem el én is 
ezzel a kutatási területtel foglalkoz-
ni.
– Mely részét használják a gyó-
gyászatban a növényeknek?
– A legtöbb hatóanyagot tartalmazó 
részeit. Például az általunk vizsgált 
növények esetében a körömvirágnak 
a virágzatát, a majoránnának a vi-
rágzó hajtását, a citromfűnek pedig 
főként a levelét hasznosítják.
– Mi a gyakorlati jelentősége a kí-
sérletüknek?
– Arra keressük a választ, hogy a 
mikorrhiza milyen mértékben szól 
bele az egyes növények másodlagos 
anyagcsere-folyamatába, tehát hogy 
milyen módon tudja megváltoztatni 
a vizsgált növényeknek a hatóanyag-
produkcióját, illetve a hatóanyag-
összetételét. Azt is vizsgáljuk, hogy a 
mikorrhizával történő kezelés mi-
lyen mértékben helyettesítheti, illet-
ve csökkentheti a műtrágyahaszná-
latot. Ha pozitív eredményeket 
érünk el, akkor csökkenthető lesz-e 
a talajterhelés azáltal, hogy kevesebb 
műtrágyát kell majd használni. En-
nek nyomán a mikorrhiza használa-
ta jelentős lehet majd az ökológiai 
növénytermesztésben.

Körömvirág (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

Citromf_ a kísérleti parcellában 
(ENGEL RITA FELVÉTELE)
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az orvos viselkedése által meghatáro-
zott konzultációs stílus. A betegköz-
pontúság hiánya vagy megléte napja-
inkban is az orvos-beteg interakciók 
elemzésének alapja. Bár ennek mérése 
meglehetősen problematikus, számos 
kutatás támasztja alá, hogy annak, 
hogy hogyan folyt a konzultáció, köz-
vetlen és közvetett módon is hatása le-
het a páciens egészségére. Di Blasi 
egészségügyi szaklapokban publikált, a 

témában végzett mintegy 25 (szigorú 
kritériumok alapján kiválasztott) kísér-
letet értékelt ki ebből a szempontból. 
Az találta, hogy az orvos-beteg kap-
csolat valamely elemének változása kö-
rülbelül az esetek felében gyakorolt po-
zitív hatást a páciensek szubjektív (pél-
dául hogy a páciens hogyan érzi magát) 
vagy objektív (például hogy a páciens-
nek hogyan változott a vérnyomása, 
fájdalma) egészségügyi állapotára.

Az orvos-beteg kapcsolat követ-
kezményeinek megragadására ta-
lán a legszemléletesebb terület a 
beteg együttműködésének mérté-
ke, mely arra utal, hogy az egyén 
mennyiben követi az egészségügyi el-
látást nyújtó ( jelen esetben orvos) 
ajánlásait a terápia különböző terüle-
tein (gyógyszerek szedése, további 
vizsgálatok elvégzése, életmódbeli vál-
toztatások stb.). Az orvos által nyújtott 
információk és érzelmi támogatások 
(ezt kognitív és érzelmi gondoskodás-
ként is nevezhetjük) fontos szerepet töl-
tenek be az együttműködés elősegítésé-
ben. Az együttműködésnek pedig igen 
komoly egyéni, társadalmi és gazdasági 
következményei is vannak, hiszen a 
nem elégséges együttműködés beteg-
ségek kialakulásához, súlyosbodásá-
hoz, így magasabb szintű ellátás 
igénybevételéhez vezethet.

AZ ORVOS 
MINT GYÓGYSZER

A z orvos-beteg kapcsolat vo-
natkozásait a nemzetközi 
színtéren az utóbbi évtizedek-

ben megszámlálhatatlan kutatás vizs-
gálta. Ez a folyamat párhuzamban áll 
az úgynevezett bio-pszicho-szociális 
(vagy holisztikus) szemlélet felemelke-
désével, mely szerint a gyógyítási fo-
lyamat során tudatosan kell odafigyel-
ni arra, hogy az egészség nem csupán 
biológiai tényezők mentén értelmezen-
dő, hanem az ember biológiai, pszicho-
lógiai, szociális és spirituális egységén 
alapul. Igen szemléletesen mutatta be 
Byrne és Long vizsgálata háziorvos-
beteg interakciókról még az 1970-es 
években, hogy e szemlélet követésében 
az orvosoknak alapvetően két csoport-
ját különböztethetjük meg: az 
orvoscentrikus kommunikációt alkal-
mazók célja a gyors információszerzés, 
amely alapján felállítják a diagnózist és 
meghatározzák a további lépéseket, 
míg a betegközpontú kommunikáció 
során nagy hangsúlyt kap a páciens ak-
tivitása, elvárásai, félelmei és aktív 
részvétele a folyamatban. A kutatók 
azt is megállapították, hogy azt, hogy 
milyen stílusú a kommunikáció, az or-
vos személye sokkal inkább befolyásol-
ja, mint a beteghez kapcsolódó vagy 
helyzeti tényezők – létezik tehát az 
egyes orvosokra jellemző, elsősorban 

EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

„Az	emberek	egybWl	másképp	néznek	rám,	ha	a	fehér	köpenyt	viselem”	–	ez	a	gondolat	egy	elsWéves	
orvostanhallgató	tollából	származik,	aki	egy	kórház	sürgWsségi	osztályán	tett	tanulmányi	célú	meg-
figyeléseirWl	számolt	be.	Az	orvosok	speciális	szerepével	a	magyar	származású	Michael	Balint	az	
1930-as	években	kezdett	foglalkozni,	Londonban	az	orvos-beteg	kapcsolat	problémáival	foglalkozó	
csoportokat	hozott	létre	(úgynevezett	Bálint-csoportok	napjainkban	is	meködnek;	ezekben	a	csopor-
tokban	8-10	orvos	és	egy-két	pszichológus	beszélik	meg	az	orvos-beteg	kapcsolatban	felmerülW	prob-
lémákat,	a	beteg	érdekeit	elWtérbe	állítva).	Két	évtizeddel	késWbb	megszületett	könyve,	melyben	az	
elhanyagolt,	de	vitathatatlan	jelentWsége	kapcsolati	tényezWket	elemzi	az	orvos-beteg	interakcióban.	
Szerinte	az	orvoslásban	a	legtöbbet	használt	orvosság	maga	az	orvos:	nemcsak	az	számít,	milyen	

gyógyszert	ad,	hanem	az	is,	hogyan	adja.
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Az orvos-beteg kapcsolatnak az ellá-
tás valamennyi szintjén és területén szá-
mottevő szerepe lehet. A háziorvosi el-
látás ugyanakkor az, amely a legtöbb 
embernél – elviekben legalábbis – hosz-
szú távú személyes kapcsolatra épül, 
melyben nemcsak a gyógyítás, hanem a 
prevenció is fontos. Egy, a Szegedi Tu-
dományegyetemen folyó (több tudo-
mányágat is érintő) kutatás során ezért 
azt vizsgáltuk, az emberek hogyan 
vélekednek saját háziorvosukkal való 
kapcsolatukról, a háziorvosi ellátás mi-
nőségéről. A kérdőíves megkérdezés-
ben 448 fő vett részt, és bár a minta 
nem reprezentatív, a válaszadók elegen-
dő számban képviselték mindkét nemet 
és valamennyi korosztályt ahhoz, 
hogy azt a statisztikai feldolgozás so-
rán súlyozással illesszük a felnőtt 
magyar lakosság jellemzőihez. Így az 
eredmények egy korra és nemre 
országosan reprezentatívnak tekinthető 
adatbázisra értelmezhetők. A vá-
laszadók több mint fele aktív dol-
gozó, mintegy 15-15%-uk tanuló, 
illetve nyugdíjas, a fennmaradók 
pedig GYES-en, GYED-en levők, 
munkanélküliek vagy háztartásbe-
liek. Háziorvosával mintegy 60%-
uk legalább félévente találkozik.

Az eredmények alapján az ellátás –
páciensek által észlelt – minőségét öt 
dimenzióban értelmezhetjük. Ezek kö-
zül legfontosabbnak a „gondoskodás” 
dimenziója bizonyult (ez mutatja a leg-
szorosabb korrelációt az elégedettség-
gel), melybe az orvos információátadá-
sára, reagálási készségére, figyelmessé-
gére vonatkozó elemek tartoznak. A 
„tárgyi környezet” dimenziója a felsze-
relés, a környezet, valamint az orvos és 
a személyzet rendezettségét foglalja 
magában, a „személyzet” dimenzió ki-
fejezetten a segítő személyzet (asszisz-
tens) segítőkészségét és munkáját, az 
„időmenedzsment” dimenzió a meg-
felelő várakozási, rendelési időket és a 
pontosságot, míg a „személyre sza-
bottság” a páciensre fordított megkü-
lönböztetett figyelmet. A válaszadók 
elvárásai valamennyi dimenzióban 
igen magasak voltak, és ezek – igen 
kismértékben ugyan – meghaladták 
azt, amit valójában tapasztaltak. Ennél 
is érdekesebb eredmény azonban az or-
vos kognitív és érzelmi gondoskodásá-
nak, valamint kommunikációs stílusá-

nak összefüggései e szubjektív kime-
netekkel, valamint az együttműködési 
hajlandósággal.

Az orvoscentrikus (paternalistának is 
nevezhető) stílusú háziorvosokra ke-
vésbé jellemző a kitűnőre értékelt kog-
nitív és érzelmi gondoskodás, mint a 
betegcentrikus stílust alkalmazókra. 
Eszerint az ő pácienseik közül keveseb-
ben érzik, hogy (többek között) meg-
nyugodva, kérdéseikre választ kapva, 
az információkat megértve jönnek ki a 
konzultációról. Mivel a válaszadók 
mintegy háromnegyede jellemezte pa-
ternalistaként háziorvosát, ez vélhető-
en sok esetben fordul elő. Ez azért is 
gond, mert a kognitív és érzelmi gon-
doskodás szintje összefügg nemcsak a 
páciensek által észlelt minőséggel és 
elégedettséggel, hanem együttműkö-
dési hajlandóságukkal is. 

Szemléletes, hogy egyetlen olyan vá-
laszadó sem volt, aki közepes vagy 
rosszabb érzelmi és kognitív gondos-
kodásban részesült, és az észlelt minő-
ség gondoskodás dimenzióját kitűnőre 
értékelte. Az észlelt minőség vala-
mennyi dimenziója, valamint az átfo-
gó elégedettség kapcsán is elmondható 
ugyanakkor, hogy arra kiváló értéke-
lést szignifikánsan nagyobb arányban 
adtak a megfelelő kognitív és érzelmi 
gondoskodást kapók, mint a közepeset 
vagy rosszabbat kapók, a kitűnőt ka-
pók padig mindkét másik csoportnál. 
Érdekes, hogy ez a kapcsolat a tárgyi 
környezet értékelésénél is érvényes! 
Ezt pedig vélhetően nem egyfajta hibás 

vagy véletlen korreláció okozza az 
adatokban, ugyanis ismerünk olyan 
nemzetközi kutatást is, amelyben 
például a konzultáció hosszát becsülték 
meg tévesen a páciensek – attól 
függően, hogy mennyire voltak 
elégedettek az orvos empatikusságával. 
Az orvos-beteg interakció minősége 
tehát igen meglepő következmények-
kel is járhat, hiszen ez az a tulajdonsága 
az ellátásnak, amelyet (a technikai, or-
vos-szakmai megvalósítással ellentét-
ben) a laikus is meg tud ítélni – és az-
után ehhez az ítélethez igazíthatja az 
ellátás egyéb vonatkozásaival kapcsola-
tos véleményét is.

Egyértelmű az összefüggés az orvosi 
információnyújtás és érzelmi támoga-
tás, valamint a betegegyüttműködés 
között is: e támogatás t kiválónak tar-
tók szignifikánsan magasabb arányban 
működnek teljes mértékben együtt 
mind gyógyszerszedés, mind további 
vizsgálatok elvégzése tekintetében, és 
az életmód-tanácsok betartásánál is ha-
sonló tendencia fedezhető fel.

Nem mindegy tehát, hogy mi tör-
ténik a rendelőben egy konzultáció 
során – sőt, az sem mindegy, hogy 
hogyan történik. 

KINCSESNÉ VAJDA BEÁTA

A jelen kutatás a TÁMOP 4.2.4.A-1 
kiemelt projekt keretében meghirdetett 
ösztöndíj-támogatásnak köszönhetQen 
valósult meg, a Magyar Állam és az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai Szo-
ciális Alap társfinanszírozásával.
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A templom és környezetének 
területe már évezredekkel 
korábban lakott volt. Itt élt 

az úgynevezett bükki kultúra népe 
a Kr. e. 6–Kr. e. 5. évezred között, 
mely a neolitikumban meghatározó 
volt Észak-Magyarországon. 

Többször átépítették
A templom szentélye alatt jól lát-
hatóak e kultúra házainak cölöp-

KERESZTELV 	 SZENT 	 JÁNOS 	 T I SZTELETÉRE

BOLDVA	TEMPLOMA	
Miskolctól	északra,	a	Bódva	völgyében	járva	érdekes	középkori	templomra	bukkanhatunk.	A	három-

hajós,	pilléres	bazilika	és	a	középkorban	hozzátartozó	kolostor	nem	csupán	egy	szakrális	meemlék,	
hanem	nyelvi	örökségünk	bölcsWje	is.	A	XIII.	században	itt	keletkezett	a	Pray-kódexben	fennmaradt	

Halotti	Beszéd,	mely	nyelvemlékeink	sorában	kiemelkedW	helyet	foglal	el.	

lyukai.  A településen végzett ré-
gészeti kutatások, valamint a 
templomban, illetve környezeté-
ben talált leletek alapján elmond-
ható, hogy a területen az élet 
folyamatosan jelen volt a Kr. e. 5. 
évezredtől kezdődően. Előkerültek 
bronzkori és kora-vaskori urnatöre-
dékek, valamint megállapítást nyert, 
hogy a X–XI. században a templom 
környezete lakott volt. 

A templom pontos keletkezési 
ideje nem ismert. Valószínűleg a 
XII. században építették román 
stílusban. A háromhajós, 18 méter 
hosszú, 14 méter széles bazilikát 
nem hagyományos technikával 
építették. A falak belső rétege 
kváderfal (kőből), míg a külső fa-
lat téglából emelték. Homlokzatát 
függőleges szalagok, faltükrök, 
íves vakárkádok díszítik. A két-
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lépcső. A déli torony jellegzetessé-
ge a szoknyás fagaléria. A tornyok 
alsó szintje egy-egy kápolna volt. 
A főhajó íves, a mellékhajók egye-

nes záródásúak. A templom festett 
volt, a freskó nyomai még látható-
ak a szentély boltozatán és a déli 
hajófalon. 

szeres szélességű főhajó félköríves 
szentélyapszisát úgynevezett lizénák 
tagolják. 

A templomot többször átépítettek, 
így az építészeti stílusok keveredésé-
vel különös összhangot sugároz. Ab-
lakai román és gótikus stílusjegyeket 
hordoznak. A Kárpát-medencében 
egyedülálló a templom keleti végén 
elhelyezett tornyok megléte. Azon 
templomoknál, ahol tornyokat talá-
lunk, azokat a hajó nyugati végén 
építették meg. 

A többszöri átépítések és pusztulá-
sok után a két torony közül az észa-
kit nem állították helyre, így az je-
lenleg a hajó magasságával áll egy 
szintben. A szentély déli oldalán ta-
lálható „teljes” torony fagalériás ki-
vitelű és gúlasisak kiképzésű. A tor-
nyok első szintjén az oratóriumszerű 
karzat kap helyet, melyek egy fél-
köríves nyílással a szentély felé nyi-
tottak. Ide a hajó hosszanti falában 
(mind az északiban, mind a déliben, 
de ma már csak a déli látható) vezet 

PRAY-KÓDEX
A Pray-kódex késQ román könyvírással írt kódex, mely nevet 
Toldy Ferenc adta, a róla elsQként hírt adó Pray György 
jezsuita szerzetesrQl. Keletkezési ideje a XII-XIII. század for-
dulója. M_faja imádsággy_jtemény (sac ra men ta rium). Kelet-
kezési helyeként felmerült Veszprém, Székesfehérvár és Vác 
érintésével Jánosi helység is, de a szakemberek többsége a 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Boldvát jelöli meg. 

Részei a Kálmán király uralkodása idején tartott zsinatok ha-
tározatai, a misék szövegei, melyek között megtalálhatóak a 
magyar szentek tiszteletére elmondandó könyörgések, a Po-
zsonyi évkönyv, mely egyedül itt QrzQdött meg és a magyar 
királyok „névjegyzéke” 1210-ig. 

Történeti adatokon túl nyelvészeti szempontból felbecsülhe-
tetlen érték_ a kódex azon része, mely az elsQ összefüggQ 
prózai magyar nyelvemléket tartalmazza: a Halotti Beszéd és 
Könyörgést. A latin miseszövegek, melyek érintik a temetési 
szertartásokat, utolsó elQtti fejezete Qsi magyar nyelven Qrizte 
ezt meg. Ez a szövegrész 1192–1195 között keletkezhetett és 
egyetlen scriptor munkája. JelentQségét növeli az a tény, hogy 
a népnyelvi prédikációk lejegyzése nem volt gyakorlat a kö-
zépkori Európában. A szöveg (26 sor, melyet egy hatsoros 
imádság/könyörgés követ) a latinul nem tudó hívek számára 
készült. A 174 hártyalevélbQl álló kódex 154/a lapján található 
az a 274 magyar szó, mely fontos kultúrtörténeti emlékünk. 

A boldvai bencés kolostor 1203-as leégése után a kódex So-
mogyvárra, majd onnan a Pozsony vármegyei Deáki falujába 
került misekönyvként. 

Ma az Országos Széchényi Könyvtár régi nyomtatványok 
tára Qrzi. P. L. 

Freskók maradványai találhatók a templomban
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falu határán lévő terület után a török-
nek). A mind nagyobb terhek miatt 
állandóan csökkenő lélekszámú falu egy 
időben adómentességet kapott a várme-
gyétől. 

A reformáció a XVI. század közepén 
eljutott a területre és a templom egy rö-
vid ideig a reformátusok kezén volt. 
1755-ben a templom leégett, ezt követő-
en felújították, azonban korábbi bazili-ák, azonban korábbi bazili- azonban korábbi bazili-
kás jellegét elveszítette.  

A kutatás feltárta az 1203-as égés nyo-
mait, rekonstruálták az újjáépítést, vala-
mint a XVI. századi reformátusok által 
végzett átalakításokat. 

Kislány	sírja
A régészeti feltárás egyik legfon-
tosabb eredménye egy fiatal lány 
(13-14 éves) sírjának feltárása a 
templombelsőben a szentély előtt. 

Királyi	alapítás?
A templomról/apátságról az első adat 
1203-ból származik. A Pray-kódex né-
ven ismertté vált műben a következő ol-
vasható: „...a Keresztelő Szent János tiszte-
letére szentelt monostor, a Boldva folyó mel-
lett, leégett...”. Alapítóját nem ismerjük, de 
feltételezhető, hogy királyi alapítással kell 
számolnunk III. Béla király személyé-
ben. Minden bizonnyal a monostor újjá-
épült, de az 1285-ös újabb mongol táma-
dás idején (ez az északkeleti részeket 
érintette) elpusztult, és ezzel megszűnt. 
Az épületegyüttesből később csak a 
templomot építették újjá.

A falu királyi adományként a Loránt-
ffyakhoz, majd a Putnokyakhoz került, 
akiktől nőági örökösödés révén a Basó 
családhoz jutott. Bár a terület nem volt a 
hódoltság része, ennek ellenére a császár-
nak és a töröknek is fizették az adót (a 

A lány ruhája szinte teljes épségben 
került elő. A fején lévő selyem ven-
déghajfonat aranyozott ezüstből és 
skófiumból szőtt paszománt és vi-
rágkoszorú díszítette. Aranybog-
láros igazgyöngyökkel kirakott 
betétes párta fogta össze a kislány 
haját. Ruhája atlaszselyemből ké-
szült, eredetileg vörös színű volt. 
Derekán aranyozott ezüstpénzek-
ből álló pártaöv volt. A kislány 
melletti sírban Basó Mihály nyu-
godott. A sírt egy vörösmárvány 
sírkő fedte, mely megtekinthető a 
templomban. 

A templomtól néhány méterre 
délre egy rotundát tárt fel a 
kutatás. Ennek átmérője 12 méter, 
ami a korszakban nagynak mond-
ható. Ezek a kerek templomok a 
X–XIII. század fordulójáig meg-
találhatóak templomépítészetünk-
ben. Valószínűsíthető, hogy a 
templommal egy időben épült, 
mivel a szerzetesek nem foglal-
koztak a hívek gondozásával, 
ezért szükség volt egy, a falut ki-
szolgáló templomra. A rotunda ti-
tulusa Antiochiai Szent Margit, 
melyet a Pray-kódexből ismerünk. 
A rotundáról a kutatásnak nem 
voltak fizikai adatai. Megtalálásá-
ban a kódex volt a kutatók segítsé-
gére. Ebben egy húsvéti körmenet 
leírásával kapcsolatban az olvasha-
tó, hogy a szerzetesi templomból 
indultak a hívek, miközben a Cum 
rex gloriaet énekelték, s mire az 
ének véget ért, megérkeztek a 
rotundához. Mivel a bencés temp-
lom északi részén a kolostor állt, 
ezért jó okkal keresték a templom-
tól délre a rotundát. 

PLÁNER LAJOS
(A SZERZP FELVÉTELEI)

A rotunda

Fiatal lány vendéghajfonata A vendéghajfonat paszomántja
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vaspáfrányok. A kréta végi 
kihalás feltehetőleg a 
cikászokat is jelentősen 
megtizedelte, más állat- és 
növénycsoportokhoz ha-
sonlóan. Jóllehet a ma élő 
csoportok megjelenésük-
ben nagyon hasonlónak 
tűnnek a mezozoikumi 

2.
rész

A cikászok ősei valószínűleg a 
földtörténeti ókorban, a paleo-
zoikumban élt mag vas páf rá-

nyok között keresendők – ezt az elméle-
tet támasztja alá a morfológiai-filogene-
tikai vizsgálatok többsége, sőt a modern 
cikászokon végzett fejlődéstani vizsgála-
tok eredményei is. A földtörténeti kö-
zépkorban, a mezozoikumban már igen 
nagy változatosságot sikerült elérniük, 
ezt a szakaszt nevezhetjük a virágkoruk-
nak is, de valószínűleg soha nem büsz-
kélkedhettek akkora formagazdagság-
gal, mint a páfrányok vagy a mag-

A  C I K Á S Z O K  K Ü L Ö N Ö S  V I L Á G A

A cikászokra a mai napig 

úgy	tekintünk,	mint	az	élW	
kövületek	egyik	nagyszere	
példájára. Ám lehetséges, 

hogy ezt a régóta evidenci-

aként számon tartott 

nézetünket felül kell bírál-

nunk:  a legújabb moleku-

láris-filogenetikai kutatá-

sok eredményei alapján 

ugyanis a cikászok modern 

képviselWi	 egészen	 fiatal-
nak számítanak. 

DINOSZAURUSZOK 
KORTÁRSAI

Az egyik leglátványosabb, téglavörös szín_ tobozt 
a Mozambikban honos Encephalartos ferox fejleszti 

(Montgomery Botanical Center)

(MICHAEL CALONJE FELVÉTELE)

Az Eostangeria 

páfrányokra 

emlékeztetQ 
levélmaradványa az 

eocénbQl, Észak-
Amerikából

 (ERDEI BOGLÁRKA 

FELVÉTELE)
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rokonaitól származhattak. Fiatalabb, 
ausztriai levélmaradványok megdönt-
hetetlen bizonyítékul szolgálnak: a Ce-
ra to za mi a nemzetség a hajdani flórá-
nak bizonyosan tagja lehetett még jó-
val később, a kora-miocén vége felé, 
úgy 15 millió évvel ezelőtt is.

Ha az említett maradványok lelőhe-
lyeit egy térképen ábrázoljuk, talán nem 
is annyira meglepő az eredmény, 
amelyre jutunk. A cikászok mai elterje-
désükhöz képest ugyanis jóval észa-
kabbra, a mai mérsékelt övnek megfe-
lelő szélességeken is jelen lehettek az 
északi félgömb flóráiban. Ám arra már 
bizonyosan nem számít az olvasó, hogy 
a cikászok még ennél északabbra, 
Alaszka (Kupreanof-sziget) eocén nö-
vényzetének is fontos elemei lehettek, 
amelyre egy szintén kihalt nemzet-
ség, a Dioonopsis levelei szolgálnak bi-
zonyítékul. Szerencsére az alaszkai le-
velek szervesanyaga itt-ott, nyomok-
ban megőrződött, így kutikulájuk 
szerkezete alapján sikerült rokonsá-
gukat azonosítani.

Amennyiben ez a terület valóban a 
maihoz hasonló ősföldrajzi helyzetben, 
hasonló szélességen helyezkedett el mint-
egy 50 millió évvel ezelőtt, ahogy azt a 
terület geológusai rekonstruálják, érde-
kes kérdés vetődik fel az alaszkai 
cikászok ökológiáját illetően. A klíma 
valószínűleg elég meleg lehetett szá-
mukra, de hogyan vészelték át a fényhi-
ányos időszakokat? Lehet, hogy lomb-
hullatók voltak? Ilyen és hasonló, nehe-

zen megválaszolható kérdések tucatjai 
merülnek fel a fosszíliák vizsgálata so-
rán. Megfelelően részletgazdag marad-
ványok híján sajnos nem igazán kapunk 
választ a kérdésre, csak találgathatunk.

Címfosztás?
A cikászok történetének dióhéjnyi be-
mutatása után elérkeztünk a kérdéshez 
– valóban „élő kövületek“ a cikászok? 
Az ausztrál Nagalingum és munkatár-
sai a Science hasábjain közölték mole-
kuláris genetikai vizsgálataik eredmé-
nyeit, amely szerint a ma élő 
cikászfajok egészen fiatalnak tekint-
hetők: többségük a miocén második 
felében jelent meg, 10–15 millió évvel 
ezelőtt. Ezt egyébként korábban már 
más kutatók is sejtették, de komo-
lyabb bizonyítékot csak a genetikai 
vizsgálatok során sikerült nyerni. 
Eredményeik alapján Nagalingumék 
egyértelműen megkérdőjelezik a mo-
dern cikászok „élő kövület” titulusát. 
Hogy tényleg jogos-e ez a megjelö-
lés, azt hiszem, leginkább az „élő kö-
vület” cím értelmezésén múlik, és ezt 
a kérdést inkább nyitva hagynám. 

A cikászok jelene és múltja után vajon 
milyen képet festhetünk jövőjükről? Ma 
élő fajaik többsége erősen veszélyeztetett, 
sokukat a kihalás veszélye fenyegeti. 
Leginkább azokon az élőhelyeken szól-
nak a vészharangok, ahol a lakosság 
rendkívüli szegénysége miatt nehéz a 
természet- és élőhelyvédelmi elveket a 
gyakorlatban is megvalósítani. Sok he-
lyen még ma is táplálékforrásként szere-
pelnek a cikászok egyes részei, és a sok-
szor kezdetleges mezőgazdasági műve-
lésmód, mint például a vegetáció  fel-
égetése, igencsak megnehezíti e ritka 
növények túlélését. A gyűjtőszenve-
dély is gyakran megtizedeli soraikat – 

formákhoz, vegetatív részeik mik ro-
mor fológiája, anatómiája mégsem azo-
nos (a szaporítószervekről a leletanyag 
hiányossága miatt alig van informáci-
ónk). A ma ismert modern nemzetsé-
gek többsége valószínűleg később, a 
földtörténeti újkorban, a kainozoikum 
során jelent meg, amit a molekuláris 
genetikai vizsgálatok is általában alátá-
masztanak. 

Alaszkai flóraalkotók
A fosszilis bizonyítékok alapján a 
cikászok Európában jóval a mezozoi-
kum után is jelen voltak, sőt egészen 
„fiatal”, miocén korú maradványok-
ról is tudunk. Magyarország területé-
nek hajdani tájképéhez még 15–20 
millió évvel ezelőtt is hozzátartozhat-
tak. Ezek azonban nagyrészt ma már 
kihalt csoportok, nemzetségek lehet-
tek, mint például az Eostangeria, 
amelynek maradványait először a né-
metországi híres geiseltali flórából ír-
ták le, de később Ausztria, Románia 
és Bulgária miocén korú, körülbelül 
15 millió éves rétegeiből is előkerültek. 

Habár konkrét lelet nem bizonyítja, 
valószínűleg hazánk területén is jelen le-
hetett ez a kisebb bokorméretű növény, 
páfrányszerű levelekkel, s – nevéhez 
híven – a modern Stangeria-hoz ha-
sonlítható leginkább. Európán kívül 
Eostangeria-leleteket leírtak Észak-
Amerika eocén rétegeiből is. Egy má-
sik, szintén kihalt nemzetség, a 
Pseudodioon maradványait Törökország 
miocén rétegei őrizték meg, és további 
görögországi leletek minden bizonnyal 
szintén ehhez a csoporthoz tartoznak.

Ám nem szabad elfelejtkeznünk a ma-
gyarországi és németországi Ceratozamia 
leletekről sem. Ezek a kicsit idősebb, 
többségében oligocén korú, majdnem 
30 millió éves levelek a ma Közép-
Amerikában honos Ceratozamia-fajok 

Az alaszkai Dioonopsis-levelek helyenként 
megQrzQdött kutikulája lehetQvé tette a levelek 
pontosabb meghatározását a gázcserenyílások 

alapján (ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)

A kihalt Dioonopsis leveleit alaszkai eocén 

rétegek Qrizték meg
(STEVEN MANCHESTER FELVÉTELE)

A mára kihalt Pseudodioon levelei egy nyugat-
törökországi miocén lelQhelyrQl kerültek elQ

(ERDEI BOGLÁRKA FELVÉTELE)
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Fairchild Botanikus Kertet több mint 
30 hektárnyi terület és az alapításhoz 
szükséges pénz adományozásával.

Férjének halála után Nell létrehozta 
a Montgomery Alapítványt, amely-
nek alapvető célja, hogy nonprofit in-
tézményként hajdani birtokuk, a 
Coconut Groove Palmetum területén a 
trópusi nyitvatermők, cikászok és 
pálmák tudományos kutatását előse-
gítse. Sőt, a kert fenntartását és jövő-
beli működőképességét szem előtt 
tartva földjeinek jövedelmét és egy 
működési alapot is a kertre hagyott 

1990-ben bekövetkezett halála után. 
A Montgomery házaspár egy igazi tu-
dományos-kulturális központot hozott 
létre birtokán. Maguk köré gyűjtve 
koruk nagynevű tudósait, pezsgő élet 
folyt a Coconut Groove Palmetumban. 
Ezt a gyakorlatot Nell sikeresen folytat-
ta férje halála után is. Ennek köszönhe-
tő, hogy a kert ma is jelentős, ha nem 
jelentősebb szerepet tölt be a tudomá-
nyos életben, és bár másképpen, de nap-
jainkban is pezsgő élet folyik itt.

A kert a cikászok és a pálmák ma 
élő fajainak megőrzését, kutatását és 
gyűjteményére építve az ismeretek 
széleskörű terjesztését szolgálja. Élő 
növénygyűjteményük ténylegesen 
egyedülálló, a ma ismert cikászok 
fajainak többsége megtalálható a 
kertben. Minden növény egyedileg 
jelölt, nyilvántartott, részletesen do-
kumentált. Fontos az összkép is, a 
tartalom és a forma megfelelő össz-
hangja. Mivel évente többszáz új nö-
vényt telepítenek, a cikászok mellett 
pálmákat és trópusi fenyőféléket is, a 
kert növényeit évente gondosan, 
egyedenként újratérképezik, hogy a 
változásoknak megfelelően tudja-
nak tervezni a következő évre. 

egy-egy ritka faj példányai horribilis 
összegekbe kerülhetnek. A szegényebb 
lakosságot pedig már kisebb bevétel re-
ménye is e növények begyűjtésére ösz-
tönözheti, miközben visszafordíthatat-
lan károkat okoznak, akár egyedek tel-
jes pusztulását.

Montgomery hagyatéka
Szerencsére – talán e növények népsze-
rűségének köszönhetően – vannak olyan 
intézmények, kutatóközpontok, botani-
kus kertek, amelyek a cikászok megőr-
zését küldetésnek tartják, nélkülük talán 

már végérvényesen elköszönhettünk 
volna jó néhány fajuktól. Köztük az 
egyik legeredményesebb a Montgo-
mery Botanical Center (MBC). Annak 
ellenére, hogy Floridában, Miami 
szívében, mondhatni egyik legelő-
kelőbb negyedében, Coral Gables-
ben helyezkedik el, ahol az ingatlan-
árak talán már magasabbra nem is 
szökhetnének, meg tudta őrizni 
függetlenségét és területét mintegy 
80 éves története során. A híres 
Fairchild Botanikus Kerttel szervesen 
összefüggő, alapítványként működő 
intézményt lelkes támogatók ado-
mányaiból és pályázatokból tartják 
fenn, igen sikeresen.

A világon egyedülálló élő gyűjte-
ményt hosszú évtizedek alatt sikerült 
létrehozni. Története az 1930-as évekre 
nyúlik vissza, amikor Colonel Robert 
Montgomery, aki foglalkozását tekintve 
könyvelőként, majd ügyvédként igen 
sikeres pályát futott be, megvett egy 
majdnem 50 hektárnyi területet Coral 
Gables-ben, amely lakhelyként, illetve 
gazdag nyitvatermő, cikász- és pál-
magyűjteményének otthonául is szol-
gált. Néhány évvel később feleségével, 
Nell Montgomery-vel megalapították a 

Pollen – fagyasztva
Persze pusztán egy gyűjtemény létreho-
zása még édes kevés lenne a fajok meg-
őrzéséhez, ugyanis a cikászok többsége 
gyakorlatilag nem szaporodik élőhelyé-
től távoli területeken, legalább is külső se-
gítség nélkül. Ennek oka, hogy szinte 
minden fajnak megvan a saját specializá-
lódott beporzást végző rovarfaja, amely-
nek hiányában a megtermékenyítés nem 
megy végbe, még akkor sem, ha a két 
nem egyedei egymás szoros közelségé-
ben fejlődnek. Néhány Zamia-faj jelent 
csak kivételt, amelyek beporzását a helyi 

ormányosbogarak (Rhopalotria) végzik. 
A többi faj sikeres szaporításának kulcsát 
jelentő módszer kifejlesztéséhez azonban 
több évtizedre volt szüksége a kert szak-
embereinek. 

Folyamatosan monitorozzák mindkét 
nem egyedeinek tobozait, mivel azok ál-
talában csak néhány napig termékenyek, 
annak ellenére, hogy a tobozok teljes ki-
fejlődése több hónapot is igénybevesz. A 
pollent a megfelelő időszakban begyűj-
tik és fagyasztva tárolják. A nő ivarú 
egyedek néhány napig tartó termékeny 
időszakában végzik el a megporzást az 
előzőleg, akár évekkel korábban begyűj-
tött pollen felhasználásával. Ezt követő-
en sokszor egy év is eltelik, mire a ma-
gok kifejlődnek – csak ezután derül fény 
arra, hogy a magok egyáltalán életképe-
sek-e. Nem is szólva a magok csíráztatá-
sáról, amely talán még bonyolultabb, 
embert próbáló feladat. Mindezen fel-
adatok teljesítése pedig nem lenne lehet-
séges az önkéntesek százainak közremű-
ködése nélkül, akik lelkesen, szinte min-
den munkafolyamatban kiveszik részü-
ket, így talán ha apránként is, de ők is 
hozzájárulnak ezeknek a különleges 
növényeknek a túl éléséhez.

ERDEI BOGLÁRKA

A Montgomery-kert az 1930-as évek elején, 
romantikus kép a Montgomery házaspárral

FORRÁS: MBC ARCHÍVUM

A kert ma, szakembereivel és önkénteseivel

 FORRÁS: MBC ARCHÍVUM
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Februárban már érezhetQen hosszabbodnak a 
nappalok, a hónap közepén mintegy 50 perc-

cel nyugszik késQbb a nap, mint január 
közepén. Február derekán este hét óra 
tájékán beköszönt a teljes sötétség. 
Nézzük, milyennek látjuk az eget február 

15-én éjjel 21 órakor!

NYugaton, tulajdonképpen a horizontban süly-
lyedve látjuk a Pegazus csillagkép nagy 

négyszögét, melynek bal felsR csillagából indul ki 
az Androméda csillagkép három csillagból álló íve. 
A középsR csillaga felett kereshetjük az Androméda-
galaxis halvány foltját. Alacsony állása miatt azon-
ban megfigyelése már igen nehéz.  A Pegazus és 
az Androméda alatt van a halvány csillagok alkotta, nagy 
terület` Halak csillagkép. Az Androméda alatt találjuk az 
apró Háromszög és Kos csillagképeket. A Halak alatt helyez-
kedik el a Cet. Délen, alacsonyan kanyarog az Eridánusz, legfé-
nyesebb csillaga sajnos hazánkból sohasem látható. Magasan jár 
még a téli égbolt egyik legszebb csillagképe, az Orion, melynek 
fényes csillagok alkotta jellegzetes alakját könny` észrevenni a 
déli látóhatár felett. Közepén helyezkedik el a három, egyvonalban 
álló, csillag alkotta „öve”, picivel ez alatt pedig a nagy Orion-köd. 
Tiszta, sötét égen szabad szemmel is 
megfigyelhetR. Az Orion övének keleti 
csillag alatt helyezkedik el az égbolt 
egyik leglátványosabb sötét felhRje, a 
Lófej-köd. A ködöt Edward Barnard 
fedezte fel 1899-ben. Nevét a háttér-
ben világító színes felhR elRtt elterülR 
sötét gáz- és porfelhR alakjáról kapta. 
A Lófej-köd távolsága 1200 fényév 
körüli, belsejében manapság is csilla-
gok keletkeznek. Az Orion övét jobbra 
meghosszabbítva a Bika csillagképet 
találjuk. Ennek legfényesebb csillaga 
a narancsos szín` Aldebaran, amelyet a 
régi magyarok „Bujdosók Lámpásának” 
neveztek. Körülötte helyezkednek el 
V alakban a Hyadok nev` közeli nyílt csil-
laghalmaz tagjai. Az Aldebarantól észak-
nyugatra apró csillagcsoportot látunk, 
amelynek csillagai egy parányi szekér-
formát alkotnak. Ez a Fiastyúk (Pleiadok) 
nyílt csillaghalmaza. Az Orion övének 
vonalát a másik irányban követve (bal 
kéz felé) a Szíriuszhoz, a földi égbolt legfényesebb csillagához 
jutunk. Ez a Nagy Kutya csillagkép fRcsillaga. Mivel fényes és 
hazánkból nézve sosem emelkedik túl magasra, fénye általában 

A csillagos  

ég február 15-én  

20 órakor

jellegzetesen „pislog”, „sziporkázik”. Ezt 
a szcintillációnak nevezett jelenséget lég-
körünk folyton változó fénytörése okoz-
za. Délen látszik a Procyon, a Kis Kutya 
csillagkép legfényesebb csillaga. Szabad 
szemmel egyetlen csillagnak t`nik, való-
jában a Szíriuszhoz hasonlóan kettRscsil-
lag, egyik tagja, a Procyon A egy fRso-
rozatbeli fehér csillag, a másik pedig a 
Procyon B egy halvány fehér törpe. A 
kettRscsillag nagy látszó fényességének 
a hozzánk való közelsége az oka. A távol-
sága csak 11,41 fényév, vagyis a hozzánk 
legközelebbi csillagok közé tartozik. A 
téli égboltunk három legfényesebb csil-
lagának, a Téli Háromszögnek az egyik 
tagja, a Szíriusz és a Betelgeuse mellett. 
Felette az Ikrek két legfényesebb csillaga: 
a Castor és a Pollux. Jelenleg a Jupiter 
is az Ikrek csillagképben figyelhetR meg. 
Szabad szemmel igen fényes csillagnak 

t`nik, nem téveszthetR el. Már kis távcsRben is megpillanthatjuk 
négy nagy holdját, amelyeket Galileo Galilei fedezett fel (Io, Europa, 
Ganymedes, Callisto). Mozgásukat a bolygó körül már egy éjszaka 

Galilei feljegyzései a Jupiter holdjainak 

megfigyelésérQl
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során is megfigyelhetjük. Ezen a napon egyébként a JupitertRl 
keletre, az Oroszlán csillagképben helyezkedik el a Hold, tel-
jes tányérja fényesen ragyog az égen, megnehezítve ezzel a 
halvány látnivalók felkeresését. Magasan, a zenit közelében 

kereshetjük a Szekeres ötszög alakú csillagképét, legfénye-
sebb csillaga a Capella. A Szekeres és a Kassziopeia között 

a Perzeuszt találjuk. Az IkrektRl keletre a Rák halvány csillag-
képét, a keleti látóhatár felett pedig az Oroszlán csillagképet 

figyelhetjük meg.
A legismertebb csillagalakzatot, a Nagy Göncölt vagy Göncölsze

keret (amely a Nagy Medve – Ursa Major – csillagkép legfényesebb 
7 csillagából áll) most az északkeleti horizont felett láthatjuk, rúdja 
a horizont felé konyul.

A hajnali keleti-délkeleti égbolt ragyogó fény` égiteste a Vénusz 
(népies nevén Esthajnalcsillag). A hónap folyamán több mint két 
órával kel a Nap elRtt. Fényessége -4.8 magnitúdó. A Merkúr február 
elején még könnyen megtalálható a napnyugta után az esti égen, 
ekkor több mint másfél órával nyugszik a Nap után, láthatósá-
ga azonban gyorsan romlik. 15-én már alsó együttállásban van a 
Nappal, a hónap végén pedig már egy órával kel a Nap elRtt. A Mars 
bolygót a Sz`z csillagképben találjuk, éjfél elRtt kel, az éjszaka 
második felében látható a délkeleti-déli égen. A Szaturnusz éjfélkor 
kel, az éjszaka második felében figyelhetR meg a délkeleti égen. Az 
Uránusz sötétedés után kereshetR a Halak csillagképben, késR este 
nyugszik, a Neptunusz a Nap közelsége miatt nem figyelhetR meg. 
Az égbolton még jó néhány halványabb csillagokból álló, kevésbé 
jellegzetes csillagképet láthatunk, ezek megtalálásához azonban 
már csillagtérképre és egy kis türelemre lesz szükségünk.

A Juptier megfigyelése során mindenképpen emlékezzünk meg 
a „modern fizika atyjáról”, Galileo GalileirRl, aki éppen 450 évvel 
ezelRtt született. Egész pontosan 1564 február 15-én, Pisában. Apja, 
Vincenzo, híres lantjátékos, zeneszerzR és zenetudós volt. Galilei 
eredetileg, apja kívánságára, orvosnak készült a pisai egyetemen, 
de pénzügyi problémák miatt abba kellett hagynia tanulmányait. 
Toszkána nagyhercegének engedélyével 1592 októberében 28 
évesen foglalta el a padovai egyetemen professzori állását, ahol 
1610-ig geometriát, mechanikát és csillagászatot tanított, valamint 
mechanikai kísérleteket és tanulmányokat folytatott. 1608-ban kezd-
te távcsöves megfigyeléseit, megalapozva a modern csillagászatot. 
Legfontosabb eredményei között a távcsR csillagászati alkalma-
zásait; a Vénusz fázisainak, a Hold krátereinek, a napfoltoknak, a 
Jupiter holdjainak és a Tejút csillagfelhRinek megfigyelését szo-
kás emlegetni. Habár az elterjedt nézet pontatlan, miszerint Galilei 

találta volna fel a távcsövet, R volt az elsR emberek egyike, aki az 
égbolt tanulmányozására használta azt. Munkássága azonban a 
fizikában, tudományfilozófiában és a haditechnikában is legalább 
ennyire meghatározó. Hamarosan magára vonta az inkvizíció figyel-
mét is, a tudós  teológusok ugyanis rögtön észrevették, hogy Galilei 
felfedezései Kopernikusz tanait erRsítik, azt, hogy a Föld és a többi 
égitest a Nap körül mozog, ez a nézet viszont szöges ellentétben állt 
az egyház tanításával. A híres Galilei-per végeredményeképpen az 
Inkvizíció elítélte, minden könyvét betiltották, Rt magát pedig élet-
fogytiglani börtönre ítélték. Ezt az ítéletet késRbb életfogytig tartó 
házi Rrizetre változtatták.  Egészségi állapota ezek után gyorsan 
romlott, 1638-ra teljesen megvakult. Galileo Arcetriben halt meg 
1642 január 8.-án. 

Végül egy emlékezetes pillanat a bolygókutatás történetébRl: 40 
évvel ezelRtt, 1974. február 5-én készíti el a Mariner-10 az elsR 
közelfelvételeket a Vénusz felhRzetérRl. Az amerikai Mariner-10 volt 
az elsR `rszonda, amely megközelítette a Naprendszer legbelsR 
bolygóját, a Merkúrt, és az elsR, amely gravitációs hintamanRverrel 
jutott el céljához. Ahhoz, hogy a szonda a Merkúr felé vehesse 
az irányt, 1974 februárjában elhaladt a Vénusz mellett, amelynek 
gravitációs lendítR hatása az `rszonda pályáját úgy változtatta meg, 
hogy azon már lehetségessé vált a találkozás. A Mariner-10 ezen az 
új pályán összesen háromszor haladt el a Merkúr mellett, miközben 
a felszínének közel felét térképezte fel.

Lőrincz Henrik

Galileo Galilei, 1564–1642 A Mariner-10 felvétele a Vénusz 

felhQzetérQl 1974-ben (ultraibolya 
sz_rQvel készítve) 

Galilei ábrái a Hold állásáról

A Meriner-10 pályája sematikusan a belsQ Naprendszerben

Vénusz

Merkúr

Föld
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Tanulnivaló a sivatagtól 
az esőerdőig

A hazánkban ismeretterjesztő könyvei-
ről ismert Jared Diamondot a The Eco-
nomist folyóirat mint Amerika legis-
mertebb földrajztudósát dicsérte. Dia-
mond a földrajz mellett foglalkozik 

antropológiával, biológiá-
val, ornitológiával, és mun-
káiban kiválóan ötvözi az 
alkalmazott- és társada-
lomtudományokat.  

A könyv alcímétől – Mit 
tanulhatunk a régi társadal-
maktól? – az olvasó talán 
megijed. Vajon valamiféle 
idillikus, régvoltat és ma-
radiságot visszasíró ábrán-
dozásról lesz szó? Szeren-

csére Diamond messze kerüli a tudo-
mánytalan elkalandozásokat, és nem 
tagadja le, hogy a régi társadalmakban 
általánosan gyakori csecsemőhalálozá-
sok, számunkra érthetetlennek tűnő 
háborúk, éhezések és megbetegedések 
egyáltalán nem teszik vonzóvá a törzsi 
életstílus kritikátlan követését. 

Mégis igaz az alaptétel: mindenből és 
mindenkitől lehet valamit tanulni. Az 
egykori törzsi emberek életvitele és 
gondolkozásmódja is számtalan olyan 
elemet rejt magában, amelyet 2014-
ben is haszonnal követhetünk. A 
könyv példái a társadalomszervező-
déstől az életvitelig, a gyerekneveléstől 
a személyes kapcsolatokig több téma-
kört is bemutatnak. 

Bíróság nélkül a törzsekben felmerült 
konfliktusokat kénytelenek az érintet-
tek másképp rendezni. A kézenfekvő 
fizikai agresszió mellett náluk is létez-
nek békésebb módszerek is. A békítés 
és megbeszélés olyan formáit leshetjük 
el a hagyományos társadalmaktól, 
amelyek az érzelmi sérüléseket is igye-
keznek helyreállítani. A napjainkban 
egyre népszerűbb mediáció is inkább 
ezt a vonulatot követi a szigorú és sze-
mélytelen jogi procedúra helyett. 

Az előző példa talán nem érint min-
den embert. A gyerekek és idősek sze-
repe azonban már mindnyájunk életé-
ben felmerülő kérdés. Diamond nem-
csak azt mutatja be, hogy a különböző 
társadalmakban hogyan nevelik önál-
lóságra a gyereket, hogyan szerez élet-
tapasztalatokat; hanem olyan gyakorla-

ti eltérésekre is rámutat, mint a csecse-
mők hordozása, a szoptatás kérdése, a 
sírásra adott reakciók vagy a gyerek 
érdekében történő korlátozás szigorí-
tása és olykor elmaradása. 

Az étkezés tekintetében Diamond 
igyekszik megérteni és megértetni, hogy 
a hagyományos társadalmakban – bár a 
halandósági arány jóval magasabb a fej-
lett társadalmakénál – miért hiányoznak 
olyan modern népbetegségek, mint a 
cukorbetegség. És vajon miért kezd a 
cukorbetegség és az elhízás robbanássze-
rűen terjedni abban a pillanatban, hogy 
valahol megjelenik a civilizáció. 

A könyv szövegéhez 47 felvételből 
álló képmelléklet csatlakozik. Így ki-
csit közelebbinek érezzük az esőerdők 
vagy a sivatagok lakóit. A képek igazi 
értéke azonban az elrendezés: a lako-
ma, a játék, a kereskedelem és az igaz-
ságszolgáltatás számunkra ismert és is-
meretlen formái egymás mellett jelen-
nek meg. A hagyományos és modern 
így sokkal disszonánsabban hat, mint 
amikor csak olvasunk róluk. 

Diamond kiváló író, akinek új könyve 
méltón sorakozik korábbi munkái mellé. 
Benne nemcsak a tudományos kutató új 
írását láthatjuk, hanem egy egészséges 
életszemléletű, hetvenéves ember letisz-
tult gondolatait is. Könyve valójában 
mindnyájunk számára felhívás: másho-
gyan is élhetnénk. (A világ tegnapig. 2013. 
Typotex Kiadó, 424 oldal, 5200 forint)

LENCSÉS ÁKOS

Séta a Tejút alatt

Belső utazás, önmagunk felfedezése, 
vallásos zarándoklat, spirituális keresés, 
kihívás, kiszakadni a mindennapokból  
– nehéz e közhelyek nélkül írni El 
Caminóról, Szent Jakab útjáról, mely 
állítólag pontosan a Tejút alatt vezet. 
Egy újabb Camino-könyv a sok közül 
– ilyesfajta gondolatok voltak bennem, 
mikor elkezdtem ezt a könyvet. Kelle-
mes csalódás volt, már az első oldalak-
tól, de igazán nem tudom megfogal-
mazni, hogy miért. Talán a keresetlenül 
egyszerű, őszinte hangvétel fogott 
meg. Minden az, ami, az érzelmek, 
események és felismerések sora termé-
szetes áramlatként követik egymást. 
Számomra a könyv legnagyobb érde-
me az elcsépelt „nagy igazságok” fel-
lengzős kinyilatkoztatásának teljes hiá-

nya.  Nem is tudja az ember, miért ered 
el néha a könnye, az írás stílusa annyira 
mentes az érzelgősségtől és hatásvadá-
szattól. Mégis jóval több, mint egy napló, 
meglátogatott spanyol falvak és átélt tes-
ti-lelki megpróbáltatások listázása.

El Camino: 800 km gyaloglás tűző na-
pon, esőben, országúton és hegyen-völ-
gyön. Főleg gyalog, de akár kerékpárral 
is meg olykor busszal, mikor a láb vég-
képp felmondja a szolgálatot. Fizikai ak-
tivitástól elszokott, berzenkedő test, is-
mert rutinjából kiszakadt elme, elszánt-
ság, a határok feszegetése, egy súlyos há-
tizsák, csodálkozó szempár, ez a 
zarándok. Mindenki más, de a tapaszta-
lat ugyanaz. Tanulni kényelemről, fájda-
lomról, kitartásról, félelmekről. Félel-
mekről, melyek eddig a tudattalan mé-
lyén lappangtak, hogy 
most nagy és vad kutyák 
képében rontsanak az 
úton járóra. Az Úton, 
ahol mindenki azt találja, 
amit keres, bár ez a kere-
sés, ez az igény ugyan-
olyan kevéssé tudatos.

Turóczi Ildikó, aki orvos-
ként megjárta Kamerunt, 
a szabadság és a kapcsola-
tok, kapcsolódás kettőssé-
gét kereste és találta meg. Pontosabban 
azt, hogy számára mit jelent ez a foga-
lom, hiszen mindannyian máshogy ér-
telmezzük a dolgokat: „Elfogadás, szere-
tet, szabadság…a szavak ritmusára lépkedek, 
összefüggéseit keresem. Egymás számára tö-
kéletesen idegenek és tökéletesen értjük, érez-
zük egymást. Nem akarunk egymástól sem-
mit, egyáltalán semmit. Közelebb állnak hoz-
zám, mint életem társai egykoron.” A meg-
próbáltatások során az emberi 
kapcsolatok is változnak, igazabbá, kon-
vencióktól mentesebbé válnak. Minden-
ki talál valamit ezen az úton, még akkor 
is, ha nem is azt kereste. „Az idő és a tér 
megáll, csak én haladok benne, mert visznek 
lépteim” – fogalmazza meg találóan a 
szerző. 

Ha valaki nem elég erős, elszánt, hogy 
belevágjon egy ilyen útba, ha kényel-
mesebb vagy a körülményei nem enge-
dik, akkor legalább olvasson róla, hi-
szen a másodkézből kapott tapasztalat is 
meggyőző lehet sokaknak. (Buen 
Camino – Jó utat!  Publikon Kiadó, Pécs, 
156 oldal, 2000 forint)

KOVÁCS GABRIELLA



Egy oroszbarát EU-tagjelölt: Szerbia

Az ország területe (Koszovó nélkül) 77 ezer négyzetkilo-
méter, melynek nagyobb része a Balkán-félszigeten terül 
el, de a Duna-Száva vonalától északra fekvő vidék már a 
Kárpát-medencéhez tartozik, így Közép-Európa részét 
képezi. Szerbia népessége 7,2 millió fő, akikből 6 millió fő 
szerb, a legnagyobb nemzeti kisebbséget 254 ezer fős lét-
számukkal a magyarok alkotják. A főváros, Belgrád lakó-
inak száma 1659 ezer fő, közülük 1800-an magyarok. Je-
lentősebb városai még: Újvidék (308 ezer fő), Nis (260 
ezer fő), Kragujevac (179 ezer fő) és a magyar lakosság 
többségét a közelmúltban elvesztő Szabadka (142 ezer fő).

Szerbiát a görög időkben trákok lakták, később a Római 
Birodalom provinciái osztoztak területén. A szerbek a VII. 
században érkeztek. A bolgárok e vidéket 986-ban meghó-
dították, de 1018-ban már bizánci fennhatóság alá került. 
1217-ben megalakult a Szerb Királyság. Szerbia virágkora 
1166-tól 1371-ig tartott. Az 1389-es rigómezei csata után a 
törökök hosszú évszázadokra meghatározták az ország sor-
sát. A törökök elől menekülő szerbek a Délvidéken, sőt (fő-
leg a Duna mentén) északabbra is letelepedtek, például 
Ráckevén és Szentendrén. A XIX. század első felében 
(orosz segítséggel) Szerbia erős autonómiát kapott, de a 
törököktől való teljes függetlenséget (Koszovó kivételé-
vel) csak 1878-ban vívták ki. 1913-ban megszerezték 
Macedóniát is. Az I. világháború egyik győzteseként 
megkapták a Magyarországtól elcsatolt Délvidéket is. 
Ekkor alakult meg a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, 
mely 1929-ben a Jugoszlávia nevet vette fel.

A II. világháború alatt német megszállás alá került. Ebben 
az időszakban több népirtás tette hírhedtté az országot. Az 
áldozatok számáról még ma is csak becslések vannak. Az 
ország felszabadításában a partizánoknak jelentős szerep ju-
tott. Jugoszlávia évtizedeken át sajátos szocializmust valósí-
tott meg. A kommunista ideológia ellenére nyugatias jelle-
gű állam jött létre, amely a térségben 1991-ig, a háború ki-
töréséig relatíve fejlettnek számított. Az 1991–1995 között 
dúló háború tönkretette az országot, az államalakulatot al-
kotó köztársaságok sorra vívták ki függetlenségüket, leg-
utoljára Montenegró (2006 májusában).  Az autonóm terü-
letnek számító Koszovó pedig az Egyesült Államok támo-
gatásával 2008 februárjában mondta ki elszakadását Szerbi-
ától. Ezt a döntést Szerbia nem ismeri el, noha a világ 108 
országa már ezt megtette.

Koszovó döntését megelőzte egy szerbek általi véres et-
nikai tisztogatás 1997-1999-ben, amire a NATO légicsa-
pásokkal válaszolt 1999-ben Szerbia-szerte, beleértve 
Belgrádot és Újvidéket is. 

A délszláv háború sok százezer embert menekülésre kény-
szerített, sokan közülük már csak látogatóként térnek vissza 
hazájukba. A természetes fogyás a Vajdaságban már az 
1980-as évek első éveiben kialakult, ami Szerbia egyéb te-
rületein egy-másfél évtizeddel később vált jellemzővé. A 
születéskor várható élettartam 2002 és 2011 között két 
évvel nőtt, a férfiaknál 71,6, a nőknél 76,8 évre. A cse-
csemőhalandósági arány 6,3 ezrelék. A teljes termékeny-
ségi arány 1,4, ami 2005 óta változatlan. A házasságkö-
tési arányok alig jobbak a magyarországinál, a menyasz-
szonyok átlagos kora 30, a vőlegényeké 33 év.

Az ország egyik legnagyobb gondja a foglalkoztatás, majd-
nem félmillió embernek még ma is a mezőgazdaság ad mun-
kát. A munkanélküliségi ráta megközelíti a 25 százalékot.

Szerbia vezetői két vasat tartanak a tűzben, mert egyszer-
re tartják fontosnak a nyugati és a keleti gazdasági kapcso-
latokat. 2007-ben egyes vezetők még az Oroszország és 
Fehéroroszország alkotta államszövetséghez való csatlako-
zásban látták Szerbia jövőjét. 2009 decemberében viszont 
az ország már kérte felvételét az EU-ba, a tárgyalások ha-
mar megkezdődtek, 2012 márciusában már tagjelöltnek 
nyilvánították. Az EU felé való nyitás nem rontja a szerb–
orosz kapcsolatokat, de Szerbia esetleges NATO–tagságá-
nak lehetőségét Oroszország nem nézi jó szemmel.

A háború utáni években, különösen 2004–2008 között 
a gazdaság növekedési üteme (éves átlagban 6,3 százalék) 
jóval magasabb volt, mint a szomszédos országokban. 
2009-ben visszaesés, azóta stagnálás jellemzi a szerb gaz-
daságot. Az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson mért GDP 
a délkelet-európai országok között a legalacsonyabbak 
egyike, kb. 11000 dollár. , amivel mindössze 35 százalékát 
éri el az EU-27-ek átlagának. Az államadósság csökken-
tésében nagy eredményeket értek el, ami a 2000. évi 241 
százalékról 2012 nyarára 54 százalékra csökkent. Az ál-
lamháztartási hiány 2012-ben 7 százalék volt. Az infláció 
magas, általában eléri vagy meghaladja a 10 százalékot.

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Felébredt a Rosetta

Sikerült felébreszteni két és fél éves 
„álmából” a Rosetta-űrszondát, 

amely „testközelből” fogja vizsgálni 
egy üstökös magját. Olyannyira, hogy 
egy kis egység le is ereszkedik az égi-
test felszínére. Az Európai Űrügynök-
ség (ESA) programjában magyar űrku-
tatók is részt vesznek. 

Az űreszközt 2004 márciusá-
ban indították, és a menetrendnek 
megfelelően 2011 júniusában szinte 
minden fedélzeti egységet kikap-
csoltak, hogy elég energia marad-
jon a küldetés végső céljának eléré-
séhez. Ez pedig a 67P/Csurjumov–
Geraszimenko nevű üstökös vizs-
gálata, amihez képest „egyéjszakás 

membránon. Az így kialakított 
kettős réteg fény hatására gyorsan 
reagál: a másodperc töredék része 
alatt a szén nanocsövek az elnyelt 
fényt hővé alakítják, azt átadják 
a PC-membránnak, amely en-
nek hatására kitágul, miközben a 

Fényvezérelt 
okos függöny

Amerikai kutatók olyan aktuátor 
(beavatkozó-) elemeket fejlesz-

tettek ki, amelyekből különféle 
megvilágítás (fény) hatására külső 
áramforrás nélkül is mű-
ködtethető szerkezetek – 
például fényvezérelt „okos 
függönyök”, egyszerű for-
gó vagy gördülő alkatrészek 
– építhetők. Az eredmény-
ről a Nature Communications-
ben számoltak be.

A Kaliforniai Egyetem 
(Berkeley) egy kutatócso-
portja, Ali Javey mérnök-
informatikus professzor 
vezetésével egyfalú szén 
nanocsövekből (SWCN) 
álló vékony réteget hozott 
létre polikarbonát- (PC-) 

nanocsőréteg változatlan marad. 
Ennek eredményeként a kettős ré-
teg meggörbül.

„Az újfajta, fény hatására működő 
aktuátornak több előnye is van a korábbiak-
hoz képest: egyszerű a létrehozása, és már 
kis gyenge fényre is rendkívül érzékeny – 

kalandnak” lehetett nevezni azo-
kat a korábbi, egyébkén nevezetes 
találkozásokat, amikor egy-egy 
űreszköz elrepült egy üstökös kö-
zelében. Most ugyanis komolyabb 
kapcsolatra lesz lehetőség, hiszen 
a Rosetta augusztustól, mintegy 
másfél évig kering az üstökösmag 
körül, miközben tanulmányozhatja 
a porból és gázból összefagyott test 
szerkezetét és viselkedését, ahogy 
közeledik a Nap felé. A Philae nevű 
egység pedig várhatóan november-
ben ereszkedik a felszínre, hogy 
közvetlenül elemezhesse a Nap-
rendszer ősanyagát. Ezek az égi-
testek ugyanis megőrizték azt az 
anyagot, amelyből 4,6 milliárd év-
vel ezelőtt kialakult a Naprendszer. 

Nem véletlen kapta a szonda a nevét, 
hiszen annak idején a rosette-i kő adta 
a kulcsot a régészek kezébe a hierogli-
fák megértéséhez. A kutatók a Rosetta 
eredményeiből a Naprendszer keletkezé-
sének folyamatát szeretnék megérteni.

Az ESA szakemberei 2014. január 
20-án, magyar idő szerint 11 órakor 
„fújtak” ébresztőt. Ennek hatására 
először a térbeli helyzetet ellenőrző 
érzékelők és a stabilitást biztosító se-
gédhajtóművek keltek életre, aztán 
a szonda teste lassan úgy fordult, 
hogy a napelemtáblák a Nap felé 
nézve energiával töltsék fel a fedél-
zeti berendezéseket, majd a nagy 
teljesítményű rádióantennát a Föld 
felé irányítva, a szonda hazaküldte a 
készenléti jelet az ébresztés végrehajtá-

A  magyar készítés_ alkatrészek másolatai: jobb oldalt a Philae akkumulátor- és elemegysége, 
mellette balra a pordetektor és plazmadetektor áramköri egységei. Jobbra lent a leszállóegység 1:15 

méretarányú makettje.

A leszállóegység (FORRÁS: ESA)

A PC/SWNT kettQs réteg 
szerkezeti vázlata (a); egy 
kör alakú, 25 mm átmérQj_, 
10µm/1µm vastag aktuátor-
modul fényképe, ahol a lépték 
1:5 mm (b). Képsorozatok az 
aktuátor m_ködésérQl (c): 
a fentrQl belógatott modul 
a felületére merQlegesen 
beesQ (a képeken balról 
érkezQ) fehér fény hatására 
meggörbül (felsQ sor), a 
fény kikapcsolása után 
kiegyenesedik (alsó sor) 

PC-membrán
PC/SWNT

kettQs réteg

meg-
világítás

fény hatása

fény BE

fény KI
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magyarázta Javey. – Már egy 
egyszerű vaku fényfelvillanása 
is működésbe hozza.”

Cikkükben a kutatók több 
kísérletüket is ismertetik.  
Mint írják, különféle modu-
lokat készítettek, amelyek-
ben a nanocsövek méretének 
és kiralitásának (ez utóbbit a 
grafénlemez hengeres csővé 
tekerésének módja határoz-
za meg) változtatásával sike-
rült beállítani, hogy az egyes 
elemek milyen fényhullám-
hosszakra legyenek különö-
sen érzékenyek. Különféle 
modulokból megfelelően 
összeállított „szőttesből” pe-
dig olyan „okos függönyt” is készítettek, 
amely fény felkapcsolásának vagy leoltá-
sának hatására változtatta a fényáteresz-
tő-képességét, illetve teljesen átengedte 
vagy kizárta a fényt.

Új	hetWfúvókával	kisebb	 
és	tartósabb	laptopok

A hűtőventillátor a laptopok leg-
vaskosabb, legzajosabb és legna-

gyobb fogyasztású, ám nélkülözhe- ám nélkülözhe-ám nélkülözhe-
tetlen alkatrésze. A számítógépek ál- A számítógépek ál-A számítógépek ál-
tala szabadulnak meg a nagy teljesít-
ményű processzorok termelte hőtől, 
máskülönben gyorsan „kisülnének”. 
A General Electric kutatói erre a prob-
lémára kifejlesztettek egy aprócska, 
két egymásra rakott hitelkártyányi 
vékonyságú eszközt, amely képes erre 
a feladatra, emellett helytakarékos, 
csökkenti a zajt, és mintegy 30 száza-
lékkal növeli a laptop akkumulátorá-
nak üzemidejét.

A duális hűtőfúvóka voltaképpen 
egy aprócska fújtatóként működő új 
hűtőberendezés, amelyben nincse-
nek mozgó alkatrészek. A szerkezet 
működése során nagy sebességgel 
szívja be és fújja ki a levegőt a két 
nikkellapocska oldalaihoz rögzített, 
köztük keskeny résnyi helyet hagyó, 
speciális kerámián átmenő váltakozó 
áram hatására. Az elektromos áram 
által keltett piezoelektromos jelenség 
eredményeképpen a kerámiadarab-
kák kitágulnak és összehúzódnak. A 
vibráció hatására a lapocskák közötti 
rés levegősugarakat nyom ki.  

Peter de Bock, a kis szerkezet egyik 
feltalálója elmondta: jól látszik az a 
tendencia, hogy az eszközök nem 
egyre gyorsabbak, hanem egyre vé-

konyabbak lesznek. „Olyan új rend-
szerre van szükség, amely rendkívül 
keskeny helyen is tud légáramlást biztosí-
tani” – mondta a szakember. „A jövő 
táblagépeiben már ilyen rendszer lesz.” 

A mérnökök eredetileg a sugár-
hajtású repülőgépmotorok hűtésé-
re, valamint a gép szárnyai mentén 
jelentkező turbulencia csökken-
tésére fejlesztették ki az eszközt. 
Seyed Saddoughi, a GE aeroterm- és 
mechanikai rendszereket fejlesztő 
laboratóriumának főmérnöke csa-
patával együtt az eszköz egy másik 
verziójával folytatott kísérleteket. Ez 
a verzió vízben is tud működni, és 
várhatóan csökkenti a hajók ellen-
állását a vízben. „Ezekkel az eszkö-
zökkel intelligensen befolyásolhatjuk 
az áramlást” – mondja a szakember. 
„Az aktív irányítás lehetőségét adják a 
kezünkbe.”

sáról. Április–májusra várhatóan már 
összegyűlik a 650 wattnyi teljesítmény, 
ekkorra van szükség az üstökössel való 
találkozási manőverek előtt. 

A hazai űrkutatók az ébresztés napján 
a Természettudományi Múzeumban 
mutatták be azokat a műszereket, egy-
ségeket, melyekkel hozzájárultak mind 
a keringő-, mind a leszállóegység meg-
építéséhez. Az MTA Wigner Fizikai 
Kutatóközpont és az SGF Kft. mérnökei 
fejlesztették a Philae központi vezér-
lő és adatgyűjtő számítógépét, a BME 
Űrkutató Csoportja a leszállóegység táp-
ellátó rendszerének fejlesztésében és 
megépítésében működött közre. Az 
MTA Energiatudományi Kutatóköz-
pont plazmadetektora és egy porde-
tektora a magból felszabaduló gázok 
és részecskék paramétereit méri. Részt 
vesznek továbbá a fedélzeti ellenőrzés-
ben, a leszállás utáni tudományos mérési 
program és a kiértékelés előkészítésében. 
A keringőegység öt különböző érzéke-
lőt tartalmazó plazma-mérőrendszeré-
nek létrehozása a Wigner Fizikai Kuta-
tóközpont munkatársainak érdeme.

Ez a rövid és nem teljes felsorolás is 
azt mutatja, mennyire jelentős a hazai 
űrkutatók részvétele ebben a nemzet-
közi programban. Jelzésértékű azért is, 
mert már folynak a tárgyalások hazánk 
csatlakozásáról az ESA-hoz. Ezért a ké-
sőbbiekben az Élet és Tudományban 
részletesebben is visszatérünk erre és más 
programok magyar vonatkozásaira.

TRUPKA ZOLTÁN

„Ilyen okos elemek beépítésével a jövő épü-
leteit sokkal energiatakarékosabbá tehetjük 
– magyarázta Javey. – Napközben a füg-
gönyök például a napfény intenzitásától füg-
gően engedhetik át vagy szűrhetik ki a fényt.”

Az aktuátorok működésének alapelve 
hasonló a mikro- és nanotechnikában is 
felhasználható apró gépezetek vagy ro-
botok fény hatására mozgatható alkat-
részeihez. (Nature News)

Az aprócska fújtatóként m_ködQ  
új h_tQberendezésben nincsenek mozgó 

alkatrészek. 
(KÉPEK FORRÁS:A GEREPORTS.COM)

Két különbözQképpen viselkedQ 
PC/SWNT-aktuátorból összeállított 
szerkezet viselkedése fény hatására. 
Az A-típusú modul akkor sima, 
„zárt”, amikor nem éri napfény, 
és fény hatására felkunkorodik, 
„kinyílik” (a). A B-típus ezzel éppen 
ellentétes módon viselkedik: Egy 
19 (13 A- és 6 B-típusú) aktuátorból 
összeállított hexagonális szerkezet 
viselkedése kikapcsolt (b), illetve 
bekapcsolt fény hatására (c). A kör 
alakú moduloknak csak a felsQ 
peremét rögzítették az alapként 
szolgáló kék kartonlaphoz, amelyen 
a sima felületükkel lefedhetQ területet 
sárgára színezték (a lépték 1:25 mm)fény BE

fény BE fény KI fény KIfény BE

fény BE

A-típus B-típus
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 Vannak olyan éttermek 
Rómában és a fővárostól 
északra, Civitavecchia vá-
rosában, ahol a különleges 

vendégeknek – kérésre - delfinhúst szolgálnak fel. 
Az Italia Uno oknyomozó riportere leplezte le az egyik 

éttermet, ahol a saláták tetején egy vékonyan szelt szá-
rított delfinfilé volt. Az újságíró nemcsak filmre vet-
te az éttermi étket, de a 
vendéglő tulajdonosával is 
elbeszélgetett a különleges 
fogásról, majd a hús egy 
részét további vizsgálatra 
a kabátzsebében kicsem-
pészte. A bevizsgált húsról 
bebizonyosodott, hogy va-
lóban delfinhús.

A felvételekből kiderült, 
hogy az étteremtulajdo-
nos külön figyelmeztette a 
vendégét, hogy ne felejtse: 
„nem nála evett ilyet.” Az 
újságíró vacsorája több mint 
száz euróra rúgott, pedig 
nem is volt benne bor. 

Az ügyben immár az olasz környezetvédelmi rendőr-
ség is vizsgálódik és megindult a hivatalos eljárás. Ciro 
Lungo, a zöld rendőrség vezetője mielőtt látta volna a 
titkos riportot a TV-ben, arra gondolt, hogy ez csak va-
lami újabb vicc lehet. Ám úgy tűnik, hogy a sötét húsú 
szárított delfinfilé iránt tényleg van kereslet. Kiderült, 

hogy a nagykereskedelemben – persze illegálisan – akár 
900 eurót is fizetnek a vendéglősök egy kilogrammnyi 
mennyiségéért. 

Természetesen a nemzetközi védelem alatt álló delfin 
húsából készült ételek nincsenek rajta az étlapon, egye-
sek arról számoltak be, hogy angolul csak annyit kell 
mondani, hogy „black”, és mindehhez friss hagymát, 
salátát és paradicsomot érdemes kérni. 

Az oknyomozás követ-
kező állomása egy kikötő 
volt, ahol a halászok mesél-
tek arról, hogy a delfinek 
általában véletlenül keve-
rednek bele a hálóba, és 
amikor kiemelik az állatot, 
már elpusztult. Többen 
azonban hozzátették, hogy 
ha még él, akkor is agyon-
csapják, mert titokban jó 
árat adnak értük. Sőt, arra 
is kitértek, hogy mosta-
nában szívesen halásznak 
a 2002-ben már betiltott 
húzóhálókkal olyan terüle-
teken, amelyek a delfinek 

kedvelt élőhelyei, hátha lesz „speciális” fogásuk.  Annak 
érdekében, hogy ne ismerhessék fel az avatatlan szemek 
a delfint, a feldolgozóban levágják a fejüket, a farkukat, 
mindenüket, és ha véletlenül megállítják őket az ellen-
őrök, akkor azt mondják, hogy cápát ejtettek. 

(www.greenfo.hu)
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A	házi	berkenye

Az Országos Erdészeti Egyesület 
egy elfeledett gyümölcsfajt, a 

házi berkenyét választotta a 2013-
as év fájának. A házi berkenye 
2001 óta védett hazánkban, a vé-
dett fajok vörös listáján veszélyez-
tetettség közelinek tüntetik fel. 

A középhegységek melegebb, 
déli oldalain és a régi gyümölcsö-
sök, szőlők területén előforduló 
feltűnően szép, sárgásbarnás, sár-
gás-pirosas termésű cserje vagy fa 
termését évezredek óta fogyasztja 
az ember. 

A berkenye nemzetségnek a vilá-
gon majdnem 200, Európában 92, 
hazánkban pedig mintegy 40 faja 
és alfaja ismert, még a közelmúlt-
ban is találtak újakat a Vértesben.  
Idehaza ültették étkezési céllal a 

házi berkenyét, de hűvösebb helye-
ken megtalálható a madárberke-
nye, míg a déli lankákon a barkó-
caberkenye virít. Több faj egy-egy 
földrajzi nevünket hordozza: léte-
zik bakonyi, balatoni, bükki, du-
nai, dunántúli, gerecsei és magyar 
berkenye is. 

A rózsafélék családjába tartozó 
berkenye termései körte, ritkábban 
alma alakúak. Az erdei gyümölcs 
alma- és szorbinsavat, cseranyagot, 
szorbitot, pektint és karotinoidokat tar-
talmaz. A gyümölcsből kivonható 
szorbitot C-vitamin gyártására, va-gyártására, va-
lamint cukorbetegek cukorpótsze-
reként, édesítőszereként használják. 
Gazdag C-vitaminban, de megtalál-
ható benne a B- és E-vitamin is. 

A növény érett termését gyó-
gyászati célokra is használják. A 
berkenyevirágból enyhe hashajtó 
és vizelethajtó hatású tea készít-
hető. Termése frissen fogyaszt-
va hashajtó, megfőzve inkább 

hasmenés ellen hat. A termések 
hosszas főzését követően ugyanis 
a hashajtó hatásért felelős vegyü-
let (szorbit) elbomlik, és a cserző-
anyagok hasmenést gátló hatása 
kerül előtérbe. 

Termését akkor kell begyűjte-
ni, ha már megcsípte a dér, majd 
száraz, napos helyen utóérlelik. A 
magok eltávolítása után lekvár, 
szörp, gyümölcslé, must és pálinka 
is készíthető belőle, ez utóbbi iga-
zi kuriózum. Vitamintartalmánál 
fogva a szépségipar is előszeretettel 
felhasználja, főleg a bőrproblémák 
orvoslására – az öregedő bőr egyik 
legjobb ápolószere.

Fája kemény, tömör, sötétbarna. 
Északi vidéken szerszámnyélnek, 
gazdasági eszközök, hordódonga 
vagy prés alapanyagaként hasz-
nálják. Még hegedűkészítésre és 
szoborfaragásra is alkalmas, mivel 
könnyen esztergályozható, faragható. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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A hazai olvasók között is népszer_ regényíró, John le Carré legújabb, Töré-
keny igazság cím_ történelmi regényébQl (Agave) a nyugalmazott diplomata 
nevét és a terrorellenes akció fedQnevét kérjük. A megfejtést beküldQk között 
a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
február 11-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 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 mostani rejtvényciklus ezen a 
héten ér véget, a név beküldésének határideje: február 11-e. A megfejtést 
beküldQk között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A nyugalmazott diplomata neve. 10. ... Jirásek; cseh író, 
történelmi regények szerzQje. 11. Nyugat-Ausztrália fQvárosa. 12. Központi 
Statisztikai Hivatal, röv. 13. KüzdQsport. 15. ... Romero; USA-beli színész, 
kalandfilmek, vígjátékok szereplQje (1907–1994). 17. Község SzombathelytQl 19 
kilométerre. 18. A szépség és a szerelem istennQje a görög mitológiában. 21. 
Német névelQ. 22. E napon. 23. Az Odera német neve. 25. Község Székesfe-
hérvártól nem messze. 27. Német férfinév, rövidebb alakja nálunk az Odó. 28. 
Félidei! 29. Csen. 31. Kossuth-díjas színházi rendezQ (János, 1927–2010). 32. 
A szellemi játékok nagy része ilyen. 34. Foghús. 35. Dátumrag. 36. Kárókatona. 
38. Nemzedék(ek)re vonatkozó.

FÜGGQLEGES: 1. Vége a tusának! 2. Falu Vásárosnamény közelében. 3. XIX. 
századi közgazdász, az ún. régebbi német történeti iskola alapítója és vezér-
egyénisége (Wilhelm Georg Friedrich). 4. Cserjés hely, tájszóval. 5. Magyar és 
svéd autók jelzése. 6. Ilyen létesítmény a gyár. 7. Habzó szeszes ital, ma már 
tréfás szóval. 8. Például Szophoklész. 9. Melinda megbecstelenítQje a Bánk 
bánban. 13. Író, m_vészetpártoló politikus, Kecskemét polgármestere (Elek, 

1852–1913). 14. A terrorellenes akció fedRneve. 16. Fanyar gyümölcs_ 
erdei cserje. 19. Bud Spencer zsaruszerepe. 20. Az autósport francia szakte-
kintélye (Jean). 24. Megelégelés. 26. Becézett Elemér. 30. Brazil szövetségi 
állam, fQvárosa Belém. 33. International Music Council (Nemzetközi Zenei 
Tanács), röv. 37. Az oxigén és a jód vegyjele.

Az 1. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
CAMERA OBSCURA; A MONTMARTRE BIRKOZÓ KUTYÁI. A megoldást 
beküldQk közül Christopher Moore Te szent kék! cím_ könyvét (Agave Kiadó) 
nyerte: Bäderlein Károly (Budapest), dr. Bogdán Viola (Budapest), Gerócs 
György (Nagykanizsa), Sári Edit (MezQcsát) és Tóthi Róbert (Kaposvár). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. április 12.

Jelentkezési határidQ: 2014. március 10.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. március 31.

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

Dr. Barthó Loránd (Pécs) – Aba-

ligeti dombhát – cím` képe 2. 
számunkban jelent meg, az 54. 
ol dalon. 

A mezRgazdaság egyik hasz-
na a vidék szépségének meg-
Rrzése. Az eredmény bennfog-
laltatik a turizmus GDP-hez 
való hozzájárulásában. Sajnos 
a hányada egzakt módon nem 
számszer`síthetR. És végképp 
nem az ideglazító gyönyör-
ködés és az otthonmelegség 
érzése, ami átjár minket, mikor 
egy ilyen dombháton balla-
gunk, mégha csupán képzelet-
ben is, a kép láttán. 

(H. J.)

JANUÁR

HELYESBÍTÉS: A 2014/2. számunk T_z és Víz találkozása cím_ cik-
künk 38. oldalán a felsQ képaláírás helyesen a következQ: Obszidián-
penge (Csongrád, korabronzkor, körülbelül Kr. e.: 2000) – A szerk. 



158   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/5

ÉT-IRÁNYTd 

158   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/5

ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Hatvan évvel ezelőtt, 
1954-ben kezdte meg mű-
ködését a Magyar Dia-
fi lmgyártó Vállalat, 
amelynek elsődleges célja 
az volt, hogy segédanyag-

gal lássa el a Társadalom- és Természettudományi Ismeret-
terjesztő Társulatot. Ezzel párhuzamosan megkezdődött a 
mesefilmek gyártása is, amely műfaj a televízió előtti évti-
zedekben óriási népszerű-
ségnek örvendett. Egymást 
követték a népmese- és if-
júsági irodalmi feldolgozá-
sok és a magyar, illetve kül-
földi rajzfilmek diafilmes 
adaptációi, amelyek olyan 
elismert grafikusok, festő- 
és iparművészek munkáját 
dicsérik, mint Gyulai Líviusz, Marék Veronika, Sajdik Fe-
renc vagy Zórád Ernő. 

A Klebelsberg Kultúrkúriában nyíló 60 év, 60 dia-
kép – 60 grafikus kiállítása ezen alkotások előtt tisz-
teleg és emlékezik az immár 60 éves diafilm történeté-
re február 16-áig.

A Várfok Galéria Utó-
pia című kiállítása a fo-
tográfia térnyerését iga-
zolva, a galéria művész-
köréhez tartozó Misetics 

Mátyás munkáit mutatja be. 
Misetics Mátyás fiatal kora ellenére évek óta meghatá-

rozó alakja a hazai fotográfiai színtérnek, képeit a kö-
zönség számos kiállításon láthatta itthon és külföldön 
egyaránt. 2007-es Artificial Light sorozata megrende-
zett éjszakai jeleneteivel, mesterséges fényeivel új irány-
vonalat indított el a hazai kortárs fotóművészetben és 
hatása a mai napig érződik. 

Misetics Mátyásnak ez lesz az első egyéni bemutatko-
zása a Várfok Galéria nagy terében. A február 22-ig 
látható tárlat átfogó képet kíván adni a művész eddigi 
munkásságáról, a 2005-ös korai munkáktól kezdve a 
legújabb, 2014-es Utópia című sorozatáig.

E világkép nyújtotta benyomást kiegészítve a kiállítá-
son láthatók lesznek Misetics kevésbé ismert táji környe-
zetet bemutató sejtelmes fotói, melyek bár a természet 
dominanciáját hirdetik és mentesek az emberi tényező 
konkrét jelenlététől, mégis sok esetben utalással bírnak 
annak burkolt, környezetformáló szerepére. Misetics 
kezdetektől fogva párhuzamosan foglalkozott különbö-
ző művészeti ágakkal, így a mostani kiállításon a fotóso-
rozatok mellett több médium (videó- és hanginstalláció) 
is helyet kap, érzékeltetve meghatározó törekvését a fotó 
műfaji határainak átlépésére. 

A magyar kultúra napján 
nyílt meg az Országos Szé-
chényi Könyvtár legújabb, 
Vágyva vágyok haza 
könyveim közé című 

kamarakiállítása, mely a Himnusz költőjének egykori 
könyvtárát tárja a látogatók elé. A válogatás igyekszik 
bemutatni azt a nyelvi és műfaji sokszínűséget, amely 
Kölcsey Ferenc könyvtárát jellemezte.

A nemzeti könyvtár az alapító Széchényi Ferenc fel-
becsülhetetlen értékű gyűjteménye mellett számos egy-
kori magángyűjteményt őriz. Ezek közé tartozik Köl-
csey Ferenc könyvtára is. A költő könyvei csaknem há-
rom évtizeddel a halála után, 1867-ben kerültek a 
könyvtárba. A köteteket nem tárolták elkülönítve, 
azok beolvadtak a könyvtár törzsgyűjteményébe vagy 
valamelyik különgyűjtemény anyagába. Mára azonban 
befejeződött a Kölcsey-hagyaték rekonstrukciója és új-
bóli számbavétele.

A válogatásban szerepel néhány, a költő által nagyra 
becsült klasszikus görög és latin szerző, a kortárs fran-
cia, német és angol irodalom, filozófia és esztétika je-
les képviselőinek művei meg a számára meghatározó 
jelentőségű állambölcseleti, jogtudományi és termé-
szettudományi munkák. A tárlókban helyet kapnak a 
korabeli magyar szerzők művei és a korszak jelentős 
magyar irodalmi és művészeti folyóiratai. Külön érde-
kességként a könyvek mellett láthatók levelek is, ame-
lyekben a költő a kötetek beszerzési nehézségeiről, egy-
egy szerzőről vagy olvasmányélményeiről ír.

A Kölcsey könyvtárát bemutató kiállítás egy hónapig, 
február 22-ig lesz látható. 

Versek, idézetek, híres költőink 
szerelmei és használati tárgyai, a 
„boldog békeidők” polgári vilá-
ga ihlette Sonkodi Rita festőmű-
vész lírai hangvételű, finom, nő-
ies alkotásait. A szegedi alkotó 
művei magukban hordozzák 
Goethe gondolatát, miszerint a 

női természet közeli rokona a művészetnek. A Magyar 
Kultúra Napján Félúton címmel nyílt gyűjteményes ki-
állításon mintegy száznegyven festményt tekinthet meg 
a nagyközönség a hódmezővásárhelyi Alföldi Galéria 
földszintjén.

Sonkodi Rita a Magyar Képzőművészeti Egyetem fes-
tő szakán diplomázott, később pedig Temesváron szer-
zett tudományos fokozatot. Jelenleg az SZTE Juhász 
Gyula Pedagógusképző Karának tanára, emellett szá-
mos hazai önálló kiállítást rendezett az elmúlt években. 
Önmagát igazi női festőnek vallja, akinek családja és 
munkája mellett a festés az egyik legfontosabb lételeme. 
A tárlat március 16-ig látható.

Kölcsey-könyvtár

Kortárs fotó

NQi természet

Kivetítve
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Ahol Isten kettévágta a földet
Ha a jelenlegi ütemben folytatódik 
a Niagara-vízesés homlokfalának 
lassú visszavonulása, még körülbe-
lül 50–60 ezer évig hallhatják az 
odavetődők a roppant víztömeg 
dübörgését. Igaz, a folyó várható 
vízhozama jócskán megnő majd, 
miután a visszavágódó vízesés le-
bontja maga mögött az Erie-tó 
partfalát. 

Önpusztító sugárzás
Napjainkban a komputertomográf-
fal kombinált pozitronemisszi ós to-
mográfia (PET/CT) az egyik leg-
modernebb sebészeti beavatkozást 
nem igénylő diagnosztikai eljárás 
például a rák észlelésében. A vizsgá-
latok alkalmával többnyire egy spe-
ciális szénhidrátot juttatnak a testbe. 
Ez a radioaktív fluor-18 izotópot 
tartalmazó glükóz mo le ku la.

Ngo Dinh Diem meggyilkolása
Ha megkérdeznének száz em-
bert, melyik ország vezetőjét öl-
ték meg 1963-ban, kilencvenki-
lencen a Kennedy-gyilkosságot 
említenék, pedig 1963 novembe-
rében nem ő volt az egyetlen ál-
lamfő, aki merénylet áldozatául 
esett. 

A hátlapon
Zöld homok

A Föld homokos tengerpartjainak 
nagy részét főleg kvarc alkotja. Ezek a 
homokos partok lehetnek sárgák, fe-
hérek, esetleg vörösesek is. A kvarc az 
egyik legellenálóbb gyakori ásvány, 
amely a legtöbb kőzetben megtalálha-
tó. Ezek lepusztulásából pedig minden 
más ásvány elaprózódik és idővel ké-
miailag elmállik, így a kvarc vissza-
marad és homokot alkot. 

Ám mi történik akkor, ha a kőze-
tünkben egyáltalán nincs jelen kvarc, 
ellenben tele van nagyszemű, akár 3–5 
milliméteres, zöld olivinkristályokkal? 
Az Amerikai Egyesült Államok leg-
délebbi pontján, a Csendes-óceán kö-
zepén, Hawaii szigetének déli csücs-
kén éppen ez a helyzet. A helyi bazal-
tos vulkanizmus következtében any-
nyira gyakori ez az ásvány, hogy a 
helyiek „Hawaii gyémántjának” is 
nevezik.

Képzeljünk el egy olivin feno kris tá-
lyokban gazdag, bazaltból álló vulkáni 
salakkúpot a tenger mellett. Majd 
képzeljük el, ahogy az ál lan dóan hul-
lámzó víz pusztító erővel rombolja a 
partot. Ezt a folyamatot nevezzük ab-
ráziónak. A salakkúpban a tenger egy 
öblöt formál, a kőzetet pedig összetöri, 
aprózza és a kisebb és könnyebb ásvá-
nyokat, vulkáni hamut magával viszi 
a mélybe. Mi marad a parton? A na-
gyobb és sűrűbb olivin. 

Így jött létre – és ma is formálódik az 
abrázió hatására – a Green Sand Beach, 
helyi nevén a Papakolea Beach, amely 
nem más, mint egy zöld, homokos 
strand egy valamikori vulkáni salak-
kúp belsejében. 

 Kép és szöveg: 
PÁSZTOR DOMOKOS
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