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... érdemes néha a tudománytól távolabb eső műfajok 
vagy műnemek szemszögéből is tekintenünk az ismeret-
terjesztésre.

Erre gondoltam, amikor az egyik legismertebb németor-
szági tematikus turistaútvonal, a „német meseút” (Deutsche 
Märchenstraße) hesseni szakaszán jártam. Németország az 
autós turistautak gazdag kínálatával várja az utazókat, a vá-
rak útjától a romantikus úton keresztül egészen a 
Niebelungok vagy éppen a császárok és királyok útvonalá-
ig, s ki-ki választhat az érdeklődésének, idejének, kedvének 
megfelelően. De ne gondoljuk, hogy a német meseút mint-
egy hatszáz kilométerét csupa kisgyerekes család rója! Diák-
csoportok éppúgy közlekednek az állomásai között, mint 
nyugdíjas házaspárok vagy külföldi érdeklődők. Éppen az a 
célja ennek a meseútnak, hogy Brémától, a közismert mu-
zsikusok városától Münchhausen báró nevezetes települése-
in keresztül a Grimm-testvérek pályájának állomásaiig min-
den korosztály számára elevenen tartsa a mese műnemét. A 
változatos tájakon, modern nagyvárosokon és favázas házú 
történelmi településeken keresztül vezető út üzenete, hogy a 
fantázia meseszülöttei évszázadok közös kultúrkincsét jelen-
tik, s ezáltal kapcsot a generációk között. 

A legismertebb magyar mesefigurák, mondai hősök 
bemutatására szerencsére nálunk is mind több kezdemé-
nyezés születik az utóbbi időben, látványos játszóterektől 
interaktív játszóházakig, kiállításokig. Amiért érdemes 
„vigyázó szemünket” e német meseútvonalra vetnünk, 
az az, hogy a mese hívószavát felhasználva még sokféle 
egyéb ismeretet is közvetíteni tud. 

Hanauban, Göttingenben vagy Marburgban, a Grimm-
testvérek életének nevezetes állomásain kiemelten foglal-
koznak például a két fivér tudományos munkásságával. Az-
zal az irodalmi felkészültséggel, ami kellett részükről a me-
sék szisztematikus gyűjtéséhez, illetve azzal a nyelvészeti ala-
possággal, amelyre szükségük volt a sűrű, sötét erdőkben 
gazdag táj mesekincsének feldolgozásához. S személyükön 
keresztül alkalom nyílik a híres német egyetemi városok 
múltjának felvillantására, amiben aztán már nemcsak a hu-
mán, hanem a reál területek, például a marburgi matemati-
kai vagy élettani iskola neves képviselői is szerepet kapnak. 

A német sajtóban éppúgy, mint a világ más részén, elő-
előkerül a széles közönség természettudományoktól való 
ódzkodásának problémája. A szinte mellékszálon „elme-
sélt” tudománytörténet, amelyre kiváló példa a Deutsche 
Märchenstraßéhoz kapcsolt megannyi kiállítás és tájékoz-
tató tábla vagy kiadvány, hathatós válasz lehet erre az 
idegenkedésre.

GÓZON ÁKOS

Szerintem...



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: 

A gyorsúszást Ági nyerte.

ERPSÍTÉS:

MA: koma, láma, fáma, 
sima, ima, Lima, duma, 
dáma, puma.

HAJRÁ: 

A sötétkék alakzatban 
elhelyezett világoskék körök 
számát hárommal szorozva, 
s kivonva a szorzatból a 
narancssárga alakzatban levQ 
piros rombuszok számát, az 
eredmény egyenlQ a zöld és 
a piros alakzatban található 
fekete köröcskék számának 
szorzatával:

3 x 4 - 2 = 10 (5 x 2)
7 x 3 - 3 = 18 (6 x 3)
6 x 3 - 6 = 12 (6 x 2)
5 x 3 - 0 = 15 (5 x 3)

A 28. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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Mi az, ami egyszer van az évben, hónapban, hétben, órában, 
de egyszer sem a percben?

KI-TÖLT-ÉS

Keresünk egy hárombet_s értelmes szót,
amelyik mind az elsQ, mind a második

szótöredékkel értelmes szót alkot.
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	 Szuperföld	
szélsWséges	
évszakokkal?

Egy nemzetközi csilla-
gászcsoport az ausztrál 

New South Wales-i Egyetem 
(UNSW) csillagásza, Robert A. 
Wittenmyer vezetésével új, po-
tenciálisan lakható szuperföld 
felfedezését jelentette be a tő-
lünk mindössze 16 fényévre levő 
Gliese 832 vörös törpe körül. E 
csillagnál 2009-ben már találtak 
egy hűvös, a Jupiterhez hasonló 
óriásbolygót, a Gliese 832 b-t. 
A most felfedezett Gliese 832 c 
máris bekerült a lakható exobolygók 
katalógusába (Habitable Exoplanets 
Catalog), amelybe eddig összesen 23 
exobolygót soroltak be (számuk csak 
az idén majdnem megduplázódott). A 
felfedezésről az Astrophysical Journal-
ben jelenik meg beszámoló. 

A Gliese 832 c keringési ideje 
mintegy 36 földi nap, tömege leg-
alább ötszöröse a Földének. Vörös 
törpecsillagától átlagosan nagyjából 
ugyanannyi energiát kap, mint Föl-
dünk a Naptól. A bolygó felszínén 
a Földéhez hasonló átlagos hőmér-
séklet uralkodhat, jóllehet még a 
miénkhez hasonló légkör feltétele-
zése esetén is jóval szélsőségesebb 
szezonális ingadozásokkal, ami a 
Földénél excentrikusabb pályájá-
nak tulajdonítható. Amennyiben 
viszont légköre sűrűbb a miénkénél 
– ami szuperföldek esetében okkal 
feltételezhető –, akkor a fellépő 
üvegházhatás miatt a bolygó felszí-
ne túl forró lehet, azaz inkább egy 
„szupervénusz”-hoz hasonlíthat.
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Az eddig ismert adatok alapján a 
Gliese 832 c Föld-hasonlósági indexe 
(Earth Similarity Index: ESI) 0,81 – ezt 
eddig csupán két ismert exobolygó, 
a Gliese 667C c (ESI = 0,84) és a Kep-
ler-62 e (ESI = 0,83) előzi meg. Közülük 
viszont a most felfedezett Gliese 832 c 
esik hozzánk legközelebb, ezért az első 
számú követendő célpont lehet a Föl-
dön kívüli élet kutatói számára.

A Föld-hasonlósági index (Earth 
Similarity Index, ESI) egy 0 és 1 közötti 
szám, amely azt jellemzi, mennyire ha-
sonlít az adott exobolygó Földünkhöz. 
Ha ez az érték nulla, a miénktől na-
gyon eltérő égitestről, ha pedig 1, ak-
kor a Földhöz sok mindenben hasonló 
ikertestvérről van szó. Az ESI a bolygó 
több jellemző tényezőjéből áll össze, ilyen 
például az átmérő, a tömeg, a felszíni hő-
mérséklet, a légkör összetétele, az átlagos 
sűrűség. A kutatók számításai szerint 
0,8 felett a bolygó Föld típusú kőzetob-
jektum, amelyet számottevő légkör vesz 
körül, és a rajta uralkodó hőmérsékleti 
viszonyok is kedveznek az életformák 

kialakulásának. Ha az 
ESI értéke 0,6–0,8 között 
van, akkor a bolygó túl 
forró vagy túl hideg a fej-
lett életformák számára, 
de extrém körülménye-
ket elviselő egyszerűbb 
organizmusok létezhet-
nek rajta (ilyen például a 
Mars). Még kisebb érté-
keknél teljesen valószí-
nűtlen, hogy az általunk 
ismert életformák meg-
jelenhetnek rajta. 

Az eddig ismert két bolygója alapján 
a Gliese 832 rendszere felépítésében a 
mi Naprendszerünk kicsinyített válto-
zatának tekinthető, amennyiben a csil-
laghoz közeli lakható zónájában egy 
Föld-szerű bolygó, míg távolabb egy 
Jupiterhez hasonló hűvös óriásbolygó 
kering. Ez a számunkra ismerős el-
rendezés meglehetősen ritka az eddig 
ismert exobolygórendszerekben.
Forrás: http://phl.upr.edu/press-releases/gliese832 

	 Higgs-bozon:	
eredmények		
és	új	távlatok

Idén július 3. és 9. között a spa-
nyolországi Valenciában rendez-
ték meg a világ részecskefiziku-
sainak legrangosabb nemzetközi 
összejövetelét, a több mint fél 
évszázada 2 évente megtartott 
Nemzetközi Nagyenergiájú Fizikai 

Konferenciát (International Conference 
on High Energy Physics: ICHEP). A 
több mint ezer résztvevő az első három 
napon párhuzamos szekciókban, az 
utolsó három napon plenáris üléseken 
összességében több mint 500 előadást 
tartott, illetve hallgatott meg a részecs-
kefizikai kutatások szinte valamennyi 
ma izgalmas területéről. Az érintett 
témák felsorolása még címszavakban 
is túl hosszúra nyúlna, ezért itt most 
csupán egyetlen részterületre, a CERN 
Nagy Hadronütköztetője (Large Hadron 
Collider: LHC) mellett működő de-
tektorok Higgs-bozonnal kapcsolatos új 
eredményeire szorítkozunk. Annál is 
inkább, mert éppen két évvel ezelőtt, 
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Gliese 832 c

Föld

Összehasonlító fantáziakép a Gliese 832 c exobolygóról (a Földéhez 

hasonló, felhQs légkört feltételezve) és a FöldrQl

Az eddig ismert potenciálisan lakható exobolygók, a tQlünk mért távolság szerint rendezve (a bolygók 
fantáziaképe alatt a távolságuk fényévben). A kép jobboldalán összehasonlításként Naprendszerünk néhány 

bolygója méretarányosan. (KÉPEK: PHL @ UPR ARECIBO) 

 12 fényév 13 fényév 16 fényév 17 fényév 
 Tau Ceti e* Kapteyn b Gliese 832 c Gliese 682 c* 

 20 fényév 24 fényév 24 fényév 24 fényév 38 fényév
 Gliese 581 f Gliese 667 C c Gliese 667 C e Gliese 667 C f Gliese 180 b

 
 38 fényév 41 fényév 42 fényév 49 fényév 490 fényév
 Gliese 180 c Gliese 422 b* HD 40307 g Gliese 163 c Kepler-186 f

 620 fényév 1060 fényév 1170 fényév 1200 fényév 1200 fényév
 Kepler-22 b Kepler-61 b Kepler-174 d Kepler-62 e Kepler-62 ff

 1550 fényév 1690 fényév 1740 fényév 
 Kepler-298 d Kepler-296 f Kepler-283 c 

Föld

Mars

Jupiter

Neptunusz

ÚJ
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ugyanezen konferenciasorozat előző 
rendezvényén jelentették be az LHC 
két óriásdetektora (ATLAS és CMS) 
mellett dolgozó kutatócsoportok a 
Higgs-bozon felfedezését. 

Jóllehet az LHC-t idestova másfél 
éve (még 2013 februárjában) bő 2 évre 
leállították, s így újabb kísérleti ered-
mények azóta nem keletkeztek, ám 
az első, 2008 szeptemberében indult, 
mintegy négy és fél éves futamidő 
alatt felhalmozott gigantikus adathal-
maz feldolgozása és kiértékelése a mai 
napig folyamatosan tart. 

A CERN-ben a Higgs-bozon felfe-
dezésének két évvel ezelőtti bejelentése 
óta elért újabb eredményekről, illetve 
az LHC újraindításának tervezett me-
netrendjéről Rolf Heuer, a CERN fő-
igazgatója tartott összegző beszámolót. 

A főigazgató elmondása szerint az 
ATLAS és a CMS detektorokkal az 
első futamidő alatt összegyűjtött adatok 
folyamatos feldolgozása és kiértékelése 
számos újabb bizonyítékkal támasztotta 
alá, hogy a két éve bejelentett részecske 
valóban a Standard Modell (SM) Higgs-
bozonjának megjósolt tulajdonságaival 
bír, s eddig egyetlen megfigyelés sem 
utal arra, hogy ennél bonyolultabb mo-
dellekre lenne szükség.

Az LHC nagyenergiájú proton–
antiproton ütközéseiben keletkező 
Higgs-bozonok élettartama rendkívül 
rövid: így hamarosan más részecskékre 
bomlanak. A létrejövő végállapotok a 
lehetséges bomlási módusokon (csa-
tornákon) keresztül valósulnak meg: a 
modellek pontos előrejelzéseket adnak 
ezek valószínűségéről és gyakoriságá-
ról. A Higgs-bozon bejelentését meg-
előzően a kutatók a részecskének csak 

különféle bozonokra (az erőhatásokat 
közvetítő egész spinű részecskékre: fo-
tonokra, illetve a gyenge kölcsönhatást 
közvetítő W- és Z-bozonokra) való 
bomlásait figyelték meg, a részecskék 
másik alapvető családjának tagjaira, 
az atomos anyagot alkotó feles spi-
nű fermionokra (kvarkokra - illetve 
hadronokra - és leptonokra) való bom-
lásait nem. 

A Standard Modellben valamennyi 
nyugalmi tömeggel bíró részecské-
nek, bozonoknak és fermionoknak 
egyaránt a Higgs-bozon „ad töme-
get”, ami egyúttal azt is jelenti, hogy 
a Higgs-bozon közvetlenül nemcsak 
bozonokra, hanem fermionokra is ké-
pes elbomlani. A különféle részecske-
fizikai modellek jóslatai itt szétválnak: 
vannak, amelyekben a fermionokra 
való bomlás nem lehetséges, vagy 
más gyakorisággal valósul meg, mint 
a Standard Modellben. Így ezeknek a 
bomlási módusoknak a megfigyelése 
és pontos kiértékelése lehetőséget nyújt 
a modellek közti különbségtételre. A 
CERN főigazgatójának beszámolója 
(továbbá az ATLAS és a CMS kolla-
borációk szekciós előadásai) szerint az 
adatok további feldolgozása során si-
került az adatokban a Higgs-bozonok 
fermionokra való bomlásait kimutat-
ni, mégpedig a Standard Modell elő-
rejelzéseinek megfelelő mértékben.  

Összegezve tehát elmondható, hogy 
az LHC első futamideje alatt felvett 
adatokban semmi sem utal a Standard 
Modellen túli részecskékre vagy folya-
matokra. Másfelől viszont tudjuk, hogy 
az SM csak a hagyományos (atomos 
vagy fénylő) anyag felépítését írja le, 
amely a Világegyetem teljes anyagának 

mindössze 5 százalékát teszi ki, de 
nem ad számot sem a sötét anyagról és 
sötét energiáról, sem a negyedik alap-
vető kölcsönhatásról, a gravitációról. 
De arra a kérdésre sincs kielégítő ma-
gyarázata, miért az anyag dominálja 
az Univerzumot az elenyésző meny-
nyiségű antianyaggal szemben, vagy 
hogy a fermionoknak miért van 3 
családja, amelynek tagjai lényegében 
csak tömegükben különböznek?

A Világegyetem anyagának mint-
egy 27 százalékát kitevő sötét anyag 
részecskéinek mibenlétére az SM-en 
túllépő, szuperszimmetrikus modellek 
nyújtanak támpontot – ám ezek olyan 
újabb részecskék sorának létezését jó-
solják (a már ismert részecskék szuper-
szimmetrikus „párjai” mellett legalább 
ötféle Higgs-bozont!), amelyeknek 
eddig egyetlen képviselőjét sem látták. 
Ennek egyik lehetséges magyarázata 
az lehet, hogy túl nagy a nyugalmi tö-
megük, és még nem értük el azt az üt-
közési energiát, amely létrejöttükhöz 
szükséges. Bár az LHC első futamideje 
alatt végzett megfigyelések már több 
szuperszimmetrikus modell lehető-
ségét kizárták, azonban még nem 
valamennyit. Így az LHC 2015 tava-
szán–nyarán az eddiginél (8 TeV) két-
szer magasabb energián (13–14 TeV) 
és nagyobb luminozitású (sűrűbb), 
dupla ütközésszámot prokukáló ré-
szecskenyalábokkal induló máso-
dik futamideje e téren akár áttörést 
is hozhat: további Higgs-bozonokat, 
szuperszimmetrikus részecskéket, 
vagy esetleg a szupehúr-modellekben 
megkívánt további (rejtett) dimenzi-
ók létezésére utaló jeleket.
Forrás: http://ichep2014.es/

Az atomos anyagot felépítQ elemi részecskék és 
a különféle kölcsönhatásaikat közvetítQ bozonok 

(erQtér-kvantumok) a Standard Modellben

Az ATLAS-detektorban megfigyelt egyik fermionos bomlás: a Higgs-bozon tau–antitau leptonpárra 
bomlik, amelyek a továbbiakban könnyebb leptonokra: egy elektronra (kék vonal), illetve müonra (vörös 
vonal) bomlanak. (Az eközben szintén keletkezQ semleges neutrínók nyomai a felvételen nem látszanak.)

-
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RÉGI-ÚJ	VSHONOS	MARHAFAJTÁNK	

A	KÁRPÁTI	
BORZDERES

A	kárpáti	borzderes	mintegy	120	éve	hazánk	egyik	jel-
lemzW,	hagyományos	szarvasmarhafajtája	volt.	KésWbb	
a	 hasznosítási	 irányok	 szétválásával	 és	 a	 termelés	
intenzívebbé	válásával	feleslegesnek	ítélték,	magyar-
országi	 tenyésztése	 megszent.	 Kárpátalján	 és	
Erdélyben	még	megtalálható,	de	fajtatiszta	fenntartá-
sára	 nem	 fordítanak	 figyelmet,	 így	 napjainkban	 már	

nagyon	nehéz	igazi	kárpáti	borzderest	találni.	

1.
rész

A fajta alapját a Kárpát-me-
dencében tartott kis testű, sze-
rény igényű szarvasmarhák 

képezték. A Kárpátokban a XIX. szá-
zadban a közismert szürkemarhán kívül 
több más, többnyire a hosszúhomlokú 
szarvasmarhák közé sorolható fajtát, il-
letve változatot tartottak. Ezek eredete 
nem egyértelmű, némely feljegyzés sze-
rint őseiket a honfoglaláskor hozhattuk 
magunkkal, mások szerint a Nyugat-
Európából betelepülő népekkel érkeztek. 
Nem különültek el élesen egymástól, hi-
szen nem következetes tenyésztéssel jöt-
tek létre, az egyes változatok inkább táj-
egységenként mutattak eltérést.

Itt nem választották még el a borjat 

Tehénfogat, 2014, Moldova
(BÉKEFI JANKA FELVÉTELE) 
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A legfontosabb elvárás a fajtával szem-
ben az volt, hogy az állatok tejet és jól 
hízó borjút egyaránt adjanak, illetve já-
romba is lehessen fogni őket. E hármas 
haszonvételen kívül lényeges volt, hogy 
ellenállók legyenek, gyengébb minősé-
gű takarmánnyal is beérjék és sok éven 
át megbízhatóan termeljenek.

Vse	a	tWzegmarha
A borzderes világfajta egészen a legki-
sebb és legrégebbi európai szarvasmar-
hára, a bronzkorban élő és valószínűleg 
még a neolitikumban Ázsiából ma-
gunkkal hozott tőzegmarhára vezethe-
tő vissza. A tőzegmarha (németesen 
Torfrind) azért kapta nevét, mert a 
svájci cölöpházmaradványok közelé-
ben felfedezett csontjai az alpesi tőzeg-
lápokba merülve konzerválódtak. Et-
től a kis testű, finom csontú, de arány-
lag nagy fejű fajtától származik min-
den hosszú homlokú szarvasmarha.

A borzderes marhát a feljegyzések 
szerint az einsiedelni kolostorban élő 
bencés szerzetesek mintegy ezer éve 
már tudatosan tenyésztették a tejter-
melés növelésére, amellett, hogy igye-
keztek az erős, szilárd testfelépítését is 
megőrizni. Már akkor nagyon mo-

dernnek számító módon egynapos 
korban elválasztották a borjakat, s a le-
fejt tej egy részét az itatásukra, másik 
részét sajtkészítésre fordították.

A fajta tenyésztésénél elsődleges 
szempont volt a zord hegyvidéki kö-
rülményeknek megfelelő, szilárd alka-
tú, aránylag kisebb testű fajta kialakítá-
sa, amely legelőfüvön tartva is képes 
egy család ellátására elegendő tejet ter-
melni. A lankásabb, hegylábi területe-

ken inkább törekedtek a testméret nö-
velésére és a tejelő képesség javítására. 
A XVIII–XIX. századra a svájci borz-
deres korának egyik legjobb tejtermelő 
fajtájává vált.

A	mokány,	a	busa	és	a	riska
A Kárpát-medencében a kis testű, kis 
igényű hegyi szarvasmarhának három, 
egymástól valamelyest elkülöníthető 
fajtáját tartották: a mokányt, a busát és 
a riskát. Erdélyben, Máramarosban és a 
Bánság hegyeiben élt a darvas színű, 
kis szarvú, azaz tülkű mokány marha. 
Bukovina, Moldva, Olténia román pa-
rasztsága szintén ezt a marhafajtát ked-
velte. Ennek egy változata volt a csángó 
marha, amelyet Csík–Gyergyóban, il-
letve Moldovában tartottak. A busa 
marhát az Erdélyi-Kárpátokban te-
nyésztették, jellemzője az erős csonto-
zat és a kifejezetten nagy fej. Rokonát 
a volt jugoszláv államokban (Szerbia, 
Bosznia-Hercegovina, Horvátország) 
félig vadon ma is tartják. A riska mar-
ha szőre barnásvörös, marmagassága 
pedig mindössze 105–110 centiméter. 
Kuli vagy bosnyák marha néven 1895-
ben uralkodó fajta volt a Drávántúlon, 
illetve Szlavóniában, de a Dél-Dunán-
túlon is tartották. Ruténiában egy fe-
kete változata alakult ki, amely azon-
ban az 1940-es években már nagyon 
ritka, a riska fajtája napjainkra valószí-
nűleg kipusztult.

Az előbbiek közötti átmenet lehetett 
az Északkeleti-Kárpátokban a ruszin 
borzderes, s ennek egyik változata volt a 
Kárpátalja nyugati részére jellemző 
verhovinai marha. A ruszin borzderes 
másik változata a Máramaros környé-

Itatás

Tülke jellegzetesen rövid
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kén tartott hucul marha, amely a 
podóliaival való keveredés miatt ezüst-
szürke színezetű volt. Az említettek 
mellett használatos volt még a csopák, a 
keszeg, illetve a murga marha megneve-
zés is. Ezeket a kis termetű, rövid tülkű 
változatokat az 1870-es évek végéig 
más fajtáktól elkülönülten tenyésztet-
ték a Kárpátokban. 

Törzstenyészetek
A magyar kormány először 1879-ben 
hozatott nemesítési céllal alpesi te-
nyészállatokat a hozzávetőleg 100 000 
egyedet számláló primitív hegyvidéki 
marhaállományba. Ezzel ugyan nem 
sikerült elérni a tejtermelés növekedé-
sét – mivel a tartási körülmények nem 
változtak meg –, de a borzderes fajtá-
val való keresztezés egységes külsőt 
adott az addig igen változatos külle-
mű, hegyi szarvasmarhák állományá-
nak, melyet innentől kezdve nevezhe-
tünk közös néven kárpáti borzderesnek. 

A szarvasmarha-tenyésztés fejleszté-
se céljából az 1880-as évek elején a 
Földművelésügyi Minisztérium te-
nyész ke rü le tekre osztotta az ország te-
rületét. A borzderes számára az Erdős-
Kárpátokat jelölték ki, így a fajta 
tenyészkörzete – a Szepesség által 
megszakítva – Trencsén megyétől 
kezdve Ungon, Ugocsán, Beregen, 
Szatmáron és Máramaroson át 
Beszterce-Naszód megyéig húzódott. 

Ezekben a régiókban az akkori mi-
nisztérium a kistenyésztők számára kö-
zös használatra olcsón, esetenként még 
ingyen is adott községi apaállatokat, így 
szorgalmazták a kijelölt fajtával azonos 
bikák használatát. A nagytenyésztőket 
azzal igyekeztek megnyerni a kiválasz-

tott fajta tenyésztésének, hogy 
pepineriákat, azaz törzstenyészeteket 
hoztak létre, ahonnan kiváló minősé-
gű, törzskönyvezett tenyészállatokat 
vásárolhattak. A különböző fajták 
tenyészkerületeinek érintkezésénél a 
községek maguk dönthettek, melyik 
fajtát kívánják tenyészteni. A borzde-
rest először Moson megyében tenyész-
tették, de ott csak a nagybirtokosok 
gazdaságaiban tartották, s nem került 
ki a falusi nép istállóiba.

Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület Budapesten 1881-től kezd-
ve majdnem minden évben megren-
dezte az országos tenyészállatvásárt, 
melyen a borzderes is képviseltette 
magát. Az Országos Törzskönyvelő 
Bizottság az 1885. évtől kezdve nyil-
vános borzderes törzskönyvet veze-
tett Borzderes Szarvasmarhák Könyve 
címmel, melybe 1910-ig 49 tenyésze-
tet vettek fel. Ezek többnyire nagy-
birtokosok kezén, részben – a minisz-
térium segítségével importált és ked-
vezményes áron kiosztott – nemes, a 
borzderes világfajta más változatai-
hoz tartozó állományokra alapozva 
jöttek létre. Így kerültek tenyésztésbe 
a régi típusú schwitzi, a bajor allgaui, 
a vorarlbergi montafoni, a tiroli 
oberinntáli, etschtáli, ulteni, a stájer 
mürztáli és murbodeni szarvasmar-
hafajta példányai . Az egyedi tenyész-
állat-behozatalok száma is igen meg-
nőtt. Ennek ellenére a magyarországi 
tenyésztés számára legértékesebb 
borzderes a Kárpátalján és Erdélyben 
elsősorban „népies tehenészetekben” 
tartott fajta volt.

A trianoni békeszerződést követően a 
Magyarországon maradt szarvasmar-
ha-állománynak csak 1,7 százalékát tet-
te ki a borzderes. Ezek Borsod-Abaúj-
Zemplén, illetve Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyékben maradtak meg, jobbára 
a közép- és nagybirtokokon. A román 
Mezőgazdasági és Uradalmi Miniszté-
rium 1930-ban kijelölte az egyes járá-
sokban tenyésztendő fajtákat, s jelentős 
számú alpesi borzderes behozatalával 
igyekezett javítani a termelésen. Külö-
nösen Máramaros megyében volt nagy 
jelentősége a fajtának.

Keresztezési	kísérletek
A párizsi békeszerződések és a ma-
gyar tarka térnyerésének következ-
ményeként a borzderes tenyésztése 
Magyarországon fokozatosan hát-
térbe szorult. Edzettségét és szerény 
takarmányigényét elsősorban a ma-
gyar tarkával való keresztezésben 
próbálták hasznosítani, de a Hosszú-
háti Kísérleti Gazdaságban a magyar 
szürke fajtaátalakító keresztezésébe 
is bevonták. A második világháború 
után a kárpáti borzderes génmegőr-
zése céljából létrehozták a Nagybaktai 
Nemesítő Állomást. Rövid ideig 
egyebek között Gáton, Beregrákoson 
és Ilonokon is működtek ten yész-
állo másai a kárpáti borzderesnek. 
Az 1970-es évek végén Beregben 
is felhagytak a tenyésztésével, s 
így Magyarországról mintegy 30 
évre eltűnt. 

Kárpátalján és Erdélyben ma nem 
foglalkozik tenyésztőszervezet a faj-
ta megőrzésével, az állomány nagy 
része a háztáji gazdaságokban talál-
ható meg. Ráadásul az állattartás 
visszaszorulásával a fajta egyedszá-
ma is évről évre apad. Ehhez járul 
még, hogy Erdélyben legeltetésre al-
kalmas osztatlan közös területek alig 
vannak már, s így falucsorda sin-
csen. Jelentős probléma az is, hogy – 
részben a mesterséges termékenyí-
tés, az inszeminálás terjedése követ-
keztében – a szarvasmarha-állo-
mány erősen, 80–90 százalékban 
kevert. Vörös-tarka, fekete-tarka la-
pály, brown swiss, pinzgaui és he-
lyenként húsmarhafajták különböző 
keresztezési jegyei is megtalálhatók 
benne.

BÉKEFI JANKA 
 BÉRI BÉLA

(Következik: Kicsi a bors, de erős)

(BECSE ÁBRIS FELVÉTELEI)

Az egyik új borzderesállomány tehenészete, Mikóháza (Hegyköz)
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mindhárom megoldás jelentős mér-
tékben támaszkodik a világhálón 
publikált hirdetésekre. A weben szá-
mos álláskereső portál működik, 
ahol naponta munkalehetőségek és 
munkakeresői önéletrajzok százai je-
lennek meg elektronikus formában. 
Kétségtelenül gyümölcsözőnek tű-
nik tehát az a vállalkozás, amelynek 
keretében automatikus támogatást 
fejlesztenénk az emberi erőforrás 
költséghatékony menedzselésére. 

Bábeli	zerzavar
Aki valaha próbált már álláskereső 
portálon számára releváns ajánlato-
kat szűrni, illetve lekérte feltöltött 
önéletrajzához a portál keresőmo-

torja által szűrt ajánlatokat, az tudja, 
hogy a folyamat automatikus támo-
gatottsága jelenleg rendkívül sze-
rény. A kulcsszavas keresés a több 
ezer ajánlatot legfeljebb néhány száz-
ra szűkíti, amelyből jó, ha néhány 
egyezik az elképzeléseinkkel. Egy 
valóban hatékonyan működő kere-

sőszoftver képes volna arra, hogy 
„összefésülje” az önéletrajzok nyelvi 
adatait a hirdetések nyelvi adataival, 
valamint részletesebb keresési felté-
telekre is választ adjon, jelentősen le-
csökkentve ezzel a keresésbe fekte-
tett energiát és időt. 

Ugyanakkor a humán erő-
forrással történő gazdálkodás 
nem korlátozódhat kizárólag 
a képzési rendszer kimeneti 
oldalán megjelenő munka-
vállalói csoport menedzselé-
sére. Lényeges, hogy a mun-
kaerő-piaci igények az okta-
tásszervezésre is hatást gyako-
roljanak, hiszen csak így 
biztosítható, hogy az egyén 
olyan képesítést szerez, illetve 

olyan ismereteket és képességeket sa-
játít el, amelyekkel az oktatási folya-
mat végén jó eséllyel indul potenciá-
lis munkavállalóként. A munkaerő-
piaci igények hathatós és folyamatos 
detektálását azonban ugyancsak a 
nyelvi jelentés szintjét is felérő gépi 
kereséstől remélhetjük. 

I T  A  H R M  S Z O L G Á L AT Á B A N

NYELVTUDOMÁNY ÉS 
MUNKAVÁLLALÁS

Annak	 ellenére,	 hogy	 a	web	 történelme	 csupán	 néhány	 évtizedre	 nyúlik	 vissza,	 terjedelme	mára	
elsöprW	méreteket	 öltött.	 A	 világhálón	 publikált	 dokumentumok	 és	 honlapok	 közül	 a	 felhasználó	

különbözW	keresWmotorok	segítségével	nyerheti	ki	a	számára	releváns	példányo-
kat.	A	keresWmotorok	a	megadott,	néhány	kulcsszóból	álló	kifejezés	alapján	pro-
dukálnak	eredményt.	Ehhez	az	 információhoz	a	szoftver	nem	társít	 jelentést,	az	

kizárólag	a	 felhasználó	számára	bír	 szemantikai	 tartalommal.	A	szemantikus	web	ötlete	 tehát	az	
információ	szemantikai	szinte	kezelését	célozza	meg,	amely	talán	jelenleg	fel	sem	fogható	minWségi	

változást	hozna	az	internet	világába.

A nyelvi információ szemanti-
kai szintű kezelése kardinális 
probléma a humánerőforrás 

menedzsment szempontjából. A hu-
mánerőforrás menedzsment olyan 
komplex tevékenység, amely az em-
beri erőforrások szervezetekben tör-
ténő eredményes felhasználását cé-
lozza, és az eredményesség alatt 
mind a munkáltató szervezet, mind 
a feladatot ellátó egyén szükségletei-
nek hatékony kielégítését értjük. 
Másképpen fogalmazva, a humán-
erőforrás menedzsment célja az, 
hogy egy adott feladat ellátására 
megtalálja a legmegfelelőbb poten-
ciális munkavállalót, valamint egy 
adott jelöltnek megtalálja a számára 
legmegfelelőbb és legkedve-
zőbb feltételű pozíciót. 

A munkáltatók és a mun-
kavállalók érdekeinek 
egyeztetése rendkívül költ-
séges feladat, különösen a 
keresésbe fektetett idő te-
kintetében. A megfelelő 
munka és az alkalmas jelölt 
kiválasztása alapvetően há-
romféleképpen történik: az 
álláskereső maga kutatja fel 
a számára megfelelőnek ígérkező 
hirdetéseket (a), a munkáltató maga 
keresi meg a céljainak megfelelő po-
tenciális munkavállalót (b), az adott 
szervezet munkaerőigényének ki-
szolgálása egy úgynevezett humán-
erőforrás menedzser segítségével 
történik (c). Elmondható, hogy 

„Mindenki úgy tekint a számítógép-
re, mint egy eszközre, holott az nem 
egy eszköz, hanem egy kapu. Kapu 
egy másik világra, egy olyan világra, 
melynek peremvidékeit csak most 
kezdjük felfedezni.”

(Alan Dean Foster)
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tológia céljainak megfelelően a jövő-
beli felhasználók számára relevánsak 
lehetnek. Emellett mind az egyes osz-
tályokra, mind az egyes elemekre vo-
natkozóan attribútumokat fogal-
mazhatunk meg. 

A humánerőforrás menedzsment 
kiszolgálása érdekében tehát olyan 
ontológiát kell építenünk, amely tar-
talmazza mindazokat a kategóriákat 
és kategóriaelemeket, amelyek az ál-

láshirdetéseknek és az álláskeresői ön-
életrajzoknak a hatékony feldolgozá-
sához relevánsak lehetnek. Kézenfek-
vő tehát, hogy a tezauruszt nem saját 
intuícióinkra támaszkodva töltjük fel 
fogalmakkal, hanem az elektronikus 
formában a rendelkezésünkre álló 
szövegek korpuszából dolgozunk. E 
jelentős méretű szöveggyűjteményt 
mind adatkinyerésre, mind az onto-
lógiába felvenni kívánt fogalmak re-
levanciájának ellenőrzésére egyaránt 

A humánerőforrás menedzsment 
hatékony szoftveres támogatása nem 
képzelhető el anélkül, hogy a kere-
sőmotorok számára a nyelvi infor-
máció szemantikai tartalmának el-
érését biztosítanánk, illetve az egyes 
információelemek közötti viszonyt 
nyilvánvalóvá tennénk. Másképpen 
fogalmazva, egyfajta hidat kell épí-
tenünk a világhálón található adat-
halmaz mögötti jelentés, valamint 
az adatok automatikus feldolgozását 
végző eszköz között. Ezt a hidat ne-
vezzük ontológiának. 

A	megoldás	kulcsa
Az ontológia fogalma eredetileg a 
lételmélet idegen elnevezése, azaz 
azt a filozófiai tudományt jelöli, 
amely a léttel mint a létezők alapjá-
val, a lét legáltalánosabb törvényei-
vel foglalkozik. A kifejezés a görög 
on ’létezés/lét’ és logos ’tudomány’ 
szavak összetételéből származik. A 
metafizika ontológiai ága keresi 
mindazokra a kérdésekre a választ, 
hogy mely entitásokat tekinthetjük 
létezőknek, valamint mi módon le-
hetséges ezeknek az entitásoknak a 
hierarchikus rendezése, csoportosí-
tása hasonlóságaik és különbségeik 
alapján. 

Az ontológia a mesterséges intelli-
gencia területén egyfajta katalógus-
nak tekinthető, amely számba veszi 
és meghatározza az összes létező ka-
tegóriát és elemet, illetve lehetséges 
kategóriát és elemet, valamint az 
ezek közötti kapcsolatokat egy adott 
doménen belül. Az ontológia tehát 
mintegy struktúrát adva az infor-
mációnak, átjárhatóságot teremt az 
emberi tudás és a szoftverek között. 
Szótár, amelynek segítségével az 
emberi tudás a mesterséges intelli-
gencia „nyelvére” fordítható. 

Projektünkben a HR-szakontológi-
át a WebProtégé elnevezésű ontológia-
szerkesztő segítségével hozzuk létre 
(http://webprotege.stanford.edu/). A 
program lehetővé teszi, hogy átfogó 
kategóriákat alakítsunk ki, és ezeken 
belül alosztályokat definiáljunk. Mi-
vel az alosztályokra bontás a rendszer 
bármely szintjén lehetséges, a tezau-
rusz elméletileg végtelen mélységig 
strukturálható. A hierarchikusan 
rendezett osztályokban kapnak helyet 
mindazok az elemek, amelyek az on-

fel tudjuk használni. Amint azt azon-
ban hamarosan látni fogjuk, ez a fel-
adat korántsem egyszerű, ugyanis a 
munkát számos elméleti és gyakorlati 
probléma nehezíti.

Ontológiai	paradoxon
Mindenekelőtt számolnunk kell az-
zal a ténnyel, hogy az álláshirdetések 
és az önéletrajzok kifejezéskészlete 
teljesen kontrollálatlan, minthogy 
nem egy egységes HR-lexikon alap-
ján készülnek, hanem azt mindig az 
aktuális szöveg létrehozójának szub-
jektív döntései szervezik. Az ontoló-
giaépítési projektek egyik célja az, 
hogy az egyes domének (így például 
a gasztronómia, a közönségszolgála-
ti tevékenység vagy éppen a humán 
erőforrás menedzsment) nyelvi ele-
meit standardizálják, könnyebbé té-
ve ezáltal a szövegek automatikus 
feldolgozását.

Egy ideális világban a szövegírók 

az adott szakterület tezauruszához 
fordulnak, és az abban található fo-
galmakkal operálva hozzák létre 
nyelvi produktumaikat. A valóság-
ban azonban ez közel sem így törté-
nik. Különösen, hogy nincs is igazán 
mihez fordulni: az ontológiaépítés 
még nemzetközi szinten is mond-
hatni gyerekcipőben jár, nemhogy 
hazai szinten. Ahogyan a MEO-
projekt, azaz a Magyar Egységes On-
tológia létrehozásának projektjét záró 

A WebProtégé fejlesztQinek prezentációja az eszköz m_ködésérQl
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beszámolóban fogalmaznak a kuta-
tók, „bár az ontológia napjaink egyik 
nagyon divatos fogalmává vált […], még 
elég sokáig kísérleti, útkeresési fázisban 
lesznek az ontológiával kapcsolatos fej-
lesztések, projektek”.

A szakontológiák, így a HR-onto-
lógia esetében is egyfajta paradoxon-
nak tekinthető, hogy bár funkciói 
között szerepel az adott domén kife-
jezéskészletének egységesítése, sikeres 
ipari alkalmazásához figyelembe kell 
vennie mindazokat a fogalmakat, 
amelyek csak előfordulhatnak a terü-
lethez kapcsolódó szövegekben; így a 
szinonimákat (például minőségügyi 
mérnök / minőségirányítási mérnök), 
bizonyos esetekben a magyar kifeje-
zések idegen nyelvű ekvivalenseit 
(például személyi asszisztens / 
personal assistant), valamint a kevés-
bé logikusnak tetsző, illetve gyakorta 
hibásan írt alakokat is (biztonsági őr / 
biztonságiőr). 

A	fogalmak	anarchiája
Az ontológiakészítőknek valami-
lyen módon meg kell határozniuk, 
hogy az egyes fogalmak 
tulajdonképpen milyen 
feladatot is takarnak, il-
letve e szerepkörök kö-
zött milyen viszony áll 
fenn. Mindez a bemuta-
tott sajátságok okán prob-
lematikusnak tekinthető, 
különösen, hogy a készí-
tők a legtöbb munkakör 
fogalomkészletét illetően 
nem kompetensek. Fel 
kell tehát térképezniük, 
hogy például az egészségügyi asz-
szisztens / egészségügyi koordinátor 
/ egészségügyi menedzser / egész-
ségügyi munkatárs kifejezések mi-
lyen, a valóságot hűen tükröző kate-
góriarendszerben helyezhetőek el. 

Mindezek következtében az ontoló-
giaépítési munkálatok során csupán 
igen korlátozott mértékben támasz-
kodhatunk a gépi támogatásra, hiszen 
alapvető szükség van az ember követ-
keztetési képességére és döntéshozatali 
tevékenységére. Az egyes nyelvi adatok 
kinyerése és kategorizálása, valamint 
attribútumokkal való felruházása java-
részt manuális úton történik.

Az eddigiek alapján talán úgy tűnhet, 
hogy a humánerőforrás menedzsment 
támogatását célzó ontológiának alapve-

tően a munkakörök, illetve a végzettsé-
gek megnevezését kell számba vennie. 
Valóban, az álláshirdetések hagyomá-
nyosan azoknak a potenciális munka-
vállalóknak a felkutatására irányulnak, 
amelyek az adott pozíció betöltésére 

végzettségüknél fogva alkalmasak le-
hetnek. Ennek megfelelően a hirdeté-
sek az adott feladattípust nevezik meg, 
illetve írják körül (programozó, bolti 
eladó, területi képviselő stb.), vagy pe-
dig azt a végzettséget, amellyel a feladat 
ideális jelöltje rendelkezik. Ugyanak-
kor, amint arról a The United States Of-
fice of Personnel Management (OPM) 
már 1999-ben beszámol, alapvető vál-
tozások figyelhetők meg a humánerő-
forrás menedzsment területén, amelyek 
a betölthető munkakörök és a megszer-
zett képesítések felől a potenciális mun-
kavállaló kompetenciái és személyiségi 
jegyei felé tolják el a hangsúlyt.

 A jelenség azonban azt eredmé-
nyezi, hogy ontológiánkban mind-
ezek rendszerezését is meg kell ol-

danunk, amely azon túl, hogy je-
lentős manuális munkát igényel, 
még kardinális elméleti problémá-
kat is felvet a kompetenciák taxo-
nómiáját illetően. A tárgyi tudást, 
végzettséget, képességeket, készsé-

geket, tapasztalatokat és sze-
mélyiségjegyeket hatékonyan 
kezelő eszköz megvalósításához 
egy rendkívül komplex ontoló-
giarendszerben kell gondol-
kodnunk.  

Mit	hozhat	a	jövW?
Bár egyelőre csupán a kutató- 
és fejlesztő munka kezdeti 
szakaszában tartunk, bízunk 
abban, hogy a munkánk 
eredményeképpen létrejövő 

ontológia a humánerőforrás me-
nedzsment hathatós támogatására 
lesz képes a jövőben. A folyamato-
san és már-már követhetetlen 
ütemben változó társadalmi és 
gazdasági viszonyok mindegyre 
újabb igényeket támasztanak az 
információs technológiával szem-
ben, s ezek közül az igények közül 
a HR-folyamatok hatékony szoft-
veres segítése napjaink halasztást 
nem tűrő feladatává vált. Fejleszté-
sünk olyan eszközt adhat az ember 
kezébe, amelynek köszönhetően 
már nemcsak az utakon, hanem a 
munkaerőpiac keresletének és kí-
nálatának világában is biztonság-
gal navigálhat.  

SZABÓ MARTINA KATALIN

A The Ontology Engineering Group (OEG) HR-ontológiájának váza
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– Fülöpházán egy ilyen kísérletet 
indítottak el. Mi ennek a lényege?
– Az volt a célunk, hogy egyszerre 
vizsgáljuk a változó klíma két fontos 
komponensét, amelyeket eddig egy-
mástól elkülönítve vizsgáltak. Mi is 
ez a két komponens? Az egyik az 
egyre gyakoribbá és erősebbé váló 
szélsőséges időjárási események, in-
tenzív zivatarok vagy sokáig tartó 
aszályok. Mi ezek közül a nagyon 
erős aszállyal foglalkozunk. A klí-
maváltozás másik fontos kompo-
nense, hogy lassan megváltoznak a 
klimatikus közép- vagy átlagérté-
kek. Az éves, illetve a nyári csapadék 
mennyisége csökken vagy növek-
szik. Mi ezt a két tényezőt kombi-
náljuk ebben a kísérletben. Egyrészt 
létrehozunk egyetlen, tehát csak egy 
évben ható szélsőségesen erős aszályt 
– ez az egyik kezelési típus. A másik 
pedig, hogy minden évben, de ki-
sebb mértékben csökkentjük a csa-
padékot, azaz csapadékot zárunk ki, 
illetve növeljük a csapadékot, azaz 
öntözünk. Az igazán izgalmas kér-
dés a két komponens közötti köl-
csönhatás, tehát hogy ha egy szélső-
séges időjárási esemény kibillenti az 

ökológiai rendszert, akkor az ho-
gyan tud – vagy nem tud – regene-
rálódni egy szárazabbá vagy nedve-
sebbé váló klímában.
– Milyen paramétereket mérnek a 
kísérlet során?
– Egy ilyen komplex és komoly be-
ruházást igénylő kísérletet érdemes 
jól kihasználni, így 15–20 fő vesz 
részt az idén induló kutatásokban, 
különböző területek szakértői és 
hallgatóik. Természetesen doku-
mentáljuk a mikrometeorológiai pa-
raméterek változását, hogy tudjuk, 
elértük-e a tervezett hatást. A bioló-
giai paraméterek közül nyomon kö-
vetjük a növényzet változását. Hány 
faj tud együtt élni? Melyek azok a 
fajok, amelyek állományalkotók, az-
az dominánsak és melyek a színező 
elemek? Mely fajok szorulnak visz-
sza, és melyek törnek előre a kezelé-
sek hatására? A növényzet mellett 
persze más élőlénycsoportokkal is 
foglalkozunk. Mivel itt kicsi, 3x3 
méteres parcellákról van szó, korlá-
tozott, hogy milyen csoportok jö-
hetnek szóba. Nézzük a talajlakó fo-
nálférgek és különböző ízeltlábúak 
csoportjait, például az ugróvillások 

– Milyen hatása lesz a klímaválto-
zásnak az előrejelzések szerint itt, a 
Kiskunságban?
– Ahogy a tágabb régióban, úgy leg-
nagyobb eséllyel a Kiskunságban is 
az várható, hogy a tél csapadékosab-
bá válik, míg a nyár szárazabbá. Ha-
talmasak azonban a bizonytalansá-
gok. Ez amiatt van, hogy Észak-Eu-
rópára egyértelműen csapadéknöve-
kedést jósolnak, míg Dél-Európára 
csapadékcsökkenést, mi viszont a két 
régiónak a határán vagyunk. Ennél-
fogva bizonytalan az előrejelzés, 
amit a most induló kísérlet tervezése 
során is igyekeztünk figyelembe 
venni.
– Hogyan lehet ezeket a hatásokat 
kísérletesen vizsgálni?
– A kutatók nagyjából húsz éve in-
dítottak el olyan terepi klímaválto-
zás-kísérleteket, ahol kis parcellá-
kon próbálják a várható időjárási 
körülményeket szimulálni, például 
melegítik ezeket a parcellákat, csa-
padékot zárnak ki vagy éppen ön-
töznek. Mindezt úgy, hogy a keze-
léseket megpróbálják összhangba 
hozni a szcenáriókkal, az előrejel-
zésekkel.

I N T E R J Ú  K R Ö E L - D U L AY  G YÖ R G G Y E L

KÍSÉRLET 
A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL

A	globális	felmelegedésrWl,	várható	hatásáról	klímánk-
ra,	 életünkre	 napról	 napra	 újabb	 hírek	 (és	 rémhírek)	
látnak	napvilágot.	Kröel-Dulay	György,	az	MTA	Ökológiai	
Kutatóközpontjának	tudományos	fWmunkatársa	nemré-
giben	 egy	 új	 kísérletet	 indított	 útjára	 a	 Duna–Tisza	
közén,	Fülöpházán.	Az	ExDRain	 (Extreme	Drought	and	
Rain	 Manipulation	 Experiment)	 kísérlet	 avatója	 alkal-

mából	a	helyszínen	beszélgettünk	a	kutatóval.
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milyen élőhely-rekonstrukcióra van 
lehetőség a fenyvesek helyén. Kun-
fehértó és Kiskunhalas térségében is 
volt egy nagyon komoly erdőtűz, 
ahol több száz hektár fenyves égett 
le. Ezen a leégett területen azt vizs-
gáljuk, hogy mi módon tud regene-
rálódni a természetes homoki nö-
vényzet, hogyan tudjuk ezt a rege-
nerációt segíteni az ide való homoki 
fajok magjainak felülvetésével vagy 
az avar eltávolításával.
– Mikor volt ez a tűzeset?
– 2007-ben történt.
– Jelenleg hogy néz ki a terület? Ha 
jól számolom, akkor hét év telt el 
azóta.
– Az az érdekes, hogy a legtöbb ho-
moki faj már ez alatt a hét év alatt 
megjelent a területen. Tehát 
florisztikailag, fajszinten ott van-
nak, azonban a legnagyobb töme-
gességet egy-két nemkívánatos nö-
vényfaj adja, ilyen például az Észak-
Amerikából származó selyemkóró 
vagy az őshonos, de mégis gyomjel-
legű siskanádtippan. Tehát ha az em-
ber a területen jár, akkor azt látja, 
hogy ez egy gyomos és nem igazán a 
természeteshez hasonló terület, mi-
közben sok homoki faj is megtalálha-
tó ott, és az idő előrehaladásával ezek 
a homoki fajok egyre inkább meg-
erősödnek. Ezek a másodlagos, ám 
regenerálódó élőhelyek valószínűleg 
sose lesznek egészen olyanok, mint 
ahol nem történt ilyen mértékű táját-
alakítás, de így is nagyon jelentős ter-
mészetvédelmi értéket képviselnek.

BAJOMI BÁLINT

gondolkozom, hogy tíz évig érde-
mes lenne folytatni. Vannak olyan 
folyamatok, amelyek hatása csak 
több év alatt válik láthatóvá. Tíz év 
alatt már a természetes időjárási vál-
tozások is jobban nyomon követhe-
tők, és ez idő alatt természetesen is 
előfordul egy-egy nagyon száraz 
vagy nagyon csapadékos év. Ezek a 
vizsgálatok minél hosszabbak, álta-
lában annál izgalmasabbak.
– Drukkolok, hogy minél tovább 
tudják ezt folytatni. Ezen a kísérle-
ten kívül van más, folyamatban lévő 
kutatása is?
– Kiskunhalas, Kunfehértó térségé-
ben nagyon sok fenyvest telepítettek 
a fülöpháziakhoz hasonló homok-
buckásokra. Az árvalányhajas, csen-
keszes, szinte félsivatagi jellegű nö-
vényzet helyén sűrű fenyveseket ta-
lálunk. Ezek a fenyvesek viszont táj-
idegen élőhelyek, és ráadásul 
rendkívül tűzveszélyesek. Az utóbbi 
időben megint csak az aszályok mi-
att több nagy kiterjedésű tűzeset is 
történt, ezért komolyan felmerült a 
fenyvesítések újragondolása, hogy 

tömegességét és sokféleségét. Külön 
figyelmet fordítunk a talajlakó 
gombákra, amelyeket a legkorsze-
rűbb, molekuláris módszerekkel 
vizsgálunk. A sokféleség mellett 
mérjük a szénkörforgalom fontos 
komponenseit is. Ilyen például a pri-
mer produkció, a szerves anyag le-
bomlása vagy a talajlégzés. Ez utóbbi 
nem más, mint a lebontási folyama-
tok révén a talajból kiáramló szén-
dioxidnak a mennyisége, ami a lég-
kör szén-dioxid-tartalmának egyik 
fontos meghatározója. 
– Ha befolyásolják a csapadék meny-
nyiségét ezeken a kísérleti parcellá-
kon, azt követően tudják-e mérni, 
hogy ez milyen hatással van a szén-
dioxid-körforgalomra?
– Igen. Mivel csapadékot zárunk ki 
egyes parcellákról, ez szélsőséges 
esetben oda vezethet, hogy egyes 
növények elpusztulnak, így nagy 
mennyiségű holt szerves anyag ke-
letkezik. Elképzelhető, hogy mivel 
nagy a holt szerves anyag mennyisé-
ge, ez növeli a lebontási folyamat és 
a talajlégzés intenzitását. Ezzel ellen-
tétes irányba hat, hogy a talaj 
szárazodik, így a lebontó folyama-
tok lassulni fognak. Tehát hiába van 
több szerves anyag, a lebomlás nem 
lesz gyorsabb. Ez egy nyitott kérdés. 
Növekedést vagy csökkenést fo-
gunk tapasztalni? Növekedni fog-e 
a talajban tárolt szén mennyisége, 
mert csökken a lebomlás folyamata? 
Vagy éppen fordítva: csökkenni fog-e, 
merthogy felgyorsul a lebomlás?
– Milyen időtávra tervezik a kísér-
letet?
– Én úgy látom, hogy a szélsőséges 
aszálykezelésünk miatt már 2-3 éven 
belül nagyon érdekes eredmények 
várhatók. Azonban az ökológiai fo-
lyamatok általában hosszabb időlép-
tékűek, így én mindenképp abban 

Kísérleti parcellák (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELEI)

Homokbuckák Fülöpháza határában
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ku lá ris endotheliális növekedési fak-
tort (VEGF) a tumorsejtek termelik, 
és a vérerek növekedését stimulálja. 
Egy VEGF-specifikus gátló mole-
kulával sikeresen blokkolták a kom-
munikációt a tumor és környezete 
között, mely azt eredményezte, 
hogy a tumor környezetében a vér-
erek elsorvadtak, mivel nem kapták 
meg a megfelelő szignált. A mole-

kulából fejlesztett gyógyszert siker-
rel alkalmazzák vastagbélrák és né-
hány egyéb daganattípus kezelésére.

Az invázió és metasztázis a tumor 
azon képessége, hogy eljusson a test 
különböző részeibe és ott áttétet ké-
pezzen. Az invázió megvalósulása 
három lépésben zajlik. Elsőként di-
rekt kapcsolatot kell létesítenie a kö-
rülötte elhelyezkedő mátrixfehérjék-
kel. Következő lépésben át kell hatol-
nia a mátrixon, ami fehérjebontó en-
zimek termelése révén valósul meg: 

utóbbiak degradálják a mátrix- 
barriert. Harmadik lépésként pedig 
képesnek kell lenniük a mozgásra. Ez 
egy igen összetett módon valósul 
meg. A sejten belüli mátrix hozzá-
kapcsolódik a sejten kívüli mátrixhoz 
– az elv a kötél és a csigakerék struktú-
rájához hasonlatos, a sejtek úgymond 
keresztülhúzzák magukat a barrieren. 
Amennyiben minden lépést pontosan 

és precízen megismerünk, lehető-
ségünk nyílik további terápiás le-
hetőségek fejlesztésére.

Hogyan történik pontosan az 
áttétképződés? A tumorsejtek nö-
vekedni kezdenek, majd megtör-
ténik közvetlen környezetükben 
az érképződés. Ezután az említett 
módon a sejtek bejutnak az ér-
rendszerbe, mozognak a vér-
árammal, majd megtapadnak 
egy távoli szerven. Érdekes, hogy 
bár a tumorsejtek számos helyre 
eljutnak a testen belül, csak bizo-
nyos helyeken képesek növeked-
ni. Az emlőrák sejtjei például a 

csontban, tüdőben és agyban képesek 
megtelepedni. A vastagbélrák jellem-
zően a májban képez áttétet, míg a 
húgyhólyagrák az agyban. Miért 
pont az adott szervben képez áttétet 
egy daganat? Az egyik hipotézis, 
hogy a tumorsejtek bejutnak a vér-
áramba, majd megakadnak a test leg-
szűkebb ereiben és letapadnak. Egy 
másik elmélet egészen az 1800-as 
évekre nyúlik vissza. Sir Stephen 
Paget az úgynevezett „mag és ter-
mőföld” effektusban hitt, miszerint 

A TUMOR 
MIKROKÖRNYEZETE

A rákkutatás fókuszában évtizedeken át maguk a rákos sejtek álltak. Az utóbbi években azonban a 

kutatók	figyelme	a	tumorsejteket	körülvevW	mikrokörnyezet	felé	fordult.	Ezt	a	mikrokönyezetet	olyan	
nem tumoros sejtek és molekulák alkotják, melyek segítik a daganatos sejtek fenntartását és növe-

kedését. A mikrokörnyezet szabályozza a sejtnövekedést, meghatározza a metasztatikus potenciált, 

determinálhatja	az	áttét	helyét	és	a	terápia	hatását	–	e	tulajdonságok	miatt	 fokozódó	érdeklWdés	
övezi	Wket	mint	terápiás	célpontokat.	

A z egészséges sejtek benignus 
( jóindulatú) tumorrá való 
alakulásukkor a növekedés 

szabályozása elvész, de nem képesek 
áttét képzésére. Malignus (rosszindu-
latú) tumor akkor képződik, amikor 
a sejtekben mutációk halmozódnak 
fel, melyek képessé teszik őket a moz-
gásra a véráramon keresztül, illetve a 
megtapadásra egy távoli helyen.

Azonban a daganatnak a tu-
mor sejteken kívül egyéb kom-
ponensei is léteznek. Nevezete-
sen azok a sejtek, melyek körül-
veszik a rákos sejteket, és 
elősegítik azok fennma-
radását és növekedését – 
ezeket együttesen sztró-
mának nevezik. A sztróma kü-
lönböző fibroblasztokból, hámsej-
tekből, immunsejtekből, ér al ko tó 
sejtekből, sima izom sej tekből, 
extra cel lu lá ris mátrixfehérjék-
ből és különböző molekulákból 
(növekedési faktorokból, cito-
kinekből, kemokinekből) áll. 
Tehát a daganat valójában nem 
egy, ha nem számos sejttípusból áll, 
ami növeli a komplexitását.

A rákos sejtek és mikrokörnyeze-
tük közti kommunikáció elősegíti a 
tumorprogresszió folyamatát. A tu-
mor két kulcsfontosságú jellemzője 
függ a tumor mikrokörnyezetétől: 
az angiogenezis, valamint az invázió 
és metasztázis. 

Az angiogenezis a vérerek képződé-
sét jelenti, mely a tumor oxigén- és 
tápanyagellátását szolgálja. A vasz-

normál sejt tumorsejt vérér

A tumor és 

mikrokörnyezete
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az egyes tumorsejtnek (mag) egy spe-
cifikus termőföldre (mikrokörnye-
zet) van szüksége a növekedéshez.

A mikrokörnyezet egyes 
elemeinek igen komoly sze-
repük van a rákos folyama-
tokban. A fib ro blasz tok közvetlenül 
a tumorsejtek körül találhatók, és 
képesek utasítani azokat, hogy pon-
tosan mit tegyenek. Gerald Cunha 
és csoportja abnormális, de nem rá-
kos prosztatasejteket és fib ro blasz-
tokat ültetett egerek veséjébe, de 

nem alakult ki daganat. Azonban 
amikor az abnormális sejteket olyan 
fib ro blasz tokkal ültették be, melyek 
daganat közeléből származtak, meg-
történt a tu mor kép ződés.

A vérárammal beszivárgó immun-
sejtek egyaránt jelenthetnek előnyt 
és hátrányt. Bizonyos esetben korai 
stádiumban az immunrendszer sejt-
jei felismerik és elölik a tumorsejteket. 
Más esetben viszont az immunrend-
szer krónikus állapotként érzékeli a 
tumort, folyamatosan gyulladásos 
sejteket küld a véráramba, melyek a 
daganatba jutva indukálják annak 
növekedését, ahelyett, hogy harcol-
nának ellene.

A korábban alkalmazott terápiák 
célja a daganat elpusztítása volt. A 
citotoxikus kezelés során megpróbál-
ják kiirtani a rákos sejteket, ám a te-

rápia nem minden esetben elég hatá-
sos, ezenkívül az egészséges sejtekben 
is komoly károkat okoz. Ezért napja-
inkban már a citosztatikus terápia az 
elterjedtebb. A terápia célja az, hogy a 
rákos sejteket nyugvó állapotba vi-
gyék. Bár a sejtnövekedést teljesen 
megállítani nem tudják, de van mód 
a folyamat lelassítására. Minél koráb-
ban megkezdődik a terápia, annál 
nagyobb az esély a túlélésre. 

Amikor a tumor áttétet képez, tel-
jesen új környezetbe kerül és bizo-
nyos ideig még nincs befolyással a 
környezetére, tehát a tumorsejtek 
progressziója előrehaladottabb, mint 
a sztrómasejteké. Az anti-sztróma 
terápia előnye az anti-tumor terápiá-
val szemben az, hogy a sztrómasejtek 
korábbi stádiumban célozhatók 
meg, ezáltal növekszik a túlélés esé-

lye. Egy másik előnye a 
sztrómasejteket célzó terápiának, 
hogy ezekre nem jellemző a geneti-
kai instabilitás – ellentétben a 
tumorsejtekkel. A rákos sejtek ge-
netikai instabilitása abból ered, 
hogy bennük számos mutáció hal-
mozódhat fel, aminek következté-
ben gyakran gyógy  szer-rezisztencia 
alakul ki – a tervezett gyógyszer 

egy idő után már nem ha-
tásos, mivel a sejtek gene-
tikailag megváltoznak. A 

környező sejtek közel vannak a rá-
kos sejtekhez, képesek hatást gya-
korolni rájuk és örökítő anyaguk 
stabil. Tehát, ha a mikrokörnyezet 
elemeit célozzuk, megpróbáljuk rá-
venni őket arra, hogy alakítsák 
normál sejtekké a tu mor sej te ket.

A tumorsejtek és környezetük köz-
ti interakció pontosabb megismerése 
számos kutatócsoportot foglalkoz-
tat. A végső cél a klinikai gyakorlat-
ban sikeresen alkalmazható terápiák, 
illetve gyógyszerek fejlesztése. A fo-
lyamat magában foglalja az egyedi 
molekulák azonosítását, működésük 
megismerését és olyan módszerek 
fejlesztését, mellyel gátolni tudjuk a 
folyamatokat. Ezt követően az alap-
kutatás eredményeit a transzlációs 
medicinában, majd a klinikai kuta-
tásokban vizsgálják, és amennyiben 
hatékonynak bizonyulnak, eljuthat-
nak a klinikai gyakorlatba mint ha-
tásos terápiás szerek.

GÖBLÖS ANIKÓ 

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
Nemzeti Kiválóság Program cím_ kiemelt pro-
jekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával valósul meg.

A tumorsejtek inváziója és 

a metasztázis-képzQdés

A terápiafejlesztés 

lépései

Kapcsolódás a mátrixhoz A mátrix degradációja Bejutás a véráramba

Klinikai 
alkalmazás

Klinikai vizsgálat

Transzlációs medicina

Alapkutatás

ÁttétképzésMegtapadásKeringés az erekben

vérerek

extracelluláris 
mátrix

tumorsejtek
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MITVL 	FÜGG	A 	SALLANGVIRÁGOK	SZAPORODÁSI 	S IKERE?

MEGTÉVESZTV	STRATÉGIA
A	sallangvirágok	a	ritka	és	veszélyeztetett	orchideák	közé	tartoznak,	amelyek	virágai	egyedi	és	popu-
lációs	szinten	is	nagyon	változó	arányban	képeznek	termést.	Három	faj	vizsgálata	során	arra	keres-

tünk	választ,	hogy	mely	tényezWk	felelWsek	e	jelenségért.	

A	sallangvirágok szokatlanul 
megnyúlt virágú orchideák. 
Tudományos nevük (Hi-

man to glossum) is a mézajak alakjára 
utal és az ógörög ’himas’ (szíj) és 
’glossa’ (nyelv) szavakból származik. 
A nemzetségnek 11 faja ismert Euró-
pában és a környező területeken (a 
Kaukázusban, a Közel-Keleten, Kis-
Ázsiában, illetve a Földközi-tenger 
partvidékén). Meszes alapkőzetű, 
rendszerint félárnyékos termőhelye-
ken fordulnak elő, például füves-
cserjés élőhely-mozaikokban, karszt-
bokor er dőkben, száraz erdők szegé-
lyén. Példányaik ritkán cserjék alatt 
vagy zárt erdőben is előfordulnak. 
Megjelenhetnek az ember által létre-
hozott fátlan élőhelyeken, kaszáló-
kon, külterjesen művelt vagy felha-
gyott gyümölcsösökben, sző lő-
dűlőkben. 

Érdekes tulajdonságuk, hogy vi-
szonylag gyakran fordulnak elő 
utak mentén. A nyugat-európai 
bakbűzű sallangvirágról (Himanto-
glos sum hircinum) már 1936-ban leír-
ták, hogy Párizs és Bordeaux kö-
zött ezrével nő az utak mentén. A 
sarkantyús sallangvirág (Himanto-
glos sum calcaratum) legjelentősebb 
állományai utak kaszált szegélyein 
fordulnak elő Boszniában. Az adri-
ai sallangvirág (Himantoglossum ad-
ria ti  cum) legnagyobb ismert hazai 
populációja ugyancsak utak mentén 
fordul elő a Bakonyban. 

Ezeknek a tőlevélrózsás, ikergu-
mós fajoknak a virágzó hajtásai álta-
lában 40–60 centiméter között vál-
toznak. Ritkán azonban 1 métert 
meghaladó magasságú töveket is le-
het találni, amelyek virágzatát akár 
80 virág alkothatja. A virágok színe 
fajonként a zöldes árnyalattól a 
zöldesbarnán, a vörösbarnán, az ibo-
lyás színen át a bíborig terjedhet.

Megporzóik elég ritkán figyelhe-
tők meg, eddig elsősorban kü-

lönböző hártyásszárnyú fajokat, el-Az adriai sallangvirág közelrQl
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sősorban méheket és poszméheket ész-
leltek. A sallangvirágok nem ter-
melnek nektárt, hanem meg    tévesztik 
a megporzókat. Ez a stratégia nem 
ritka az orchideák körében, az euró-
pai fajok mintegy kétharmada meg-
tévesztést alkalmaz. Ennek során 
nagy cukortartalmú nektár termelé-
se nélkül is biztosítható a genetikai 
szempontból előnyös idegenmeg-
porzás. Bizonyított azonban, hogy a 
megtévesztő fajok termésképzési rá-
tája alacsonyabb, mint a nektárter-
melőké, mivel a megporzók képesek 
felismerni, hogy mely növények vi-
rágaiban nem találnak nektárt.

A sallangvirágok állományainak 
fennmaradása természetesen igen 
nagy mértékben függ a szaporodási 
sikerüktől, ami nagyon jelentősen 
ingadozik a különböző évjáratok, 
állományok, sőt az egyes példányok 
között is. Míg a példányok jelentős 

része egyetlen termést sem fejleszt, 
más tövek igen ritkán akár minden 
virágukból termést érlelhetnek.

Kutatásunk során azt vizsgáltuk, 
hogy mely tényezők határozzák 

meg a sallangvirág példányok eltérő 
arányú megporzódását. Ennek érde-
kében három faj szaporodási sikerét 
elemeztük hazánkban, Horvátor-
szágban és Boszniában, összesen 13 
lelőhelyen. A már említett adriai sal-
 langvirág és a Janka-sallangvirág 
(Hi man toglossum jankae) Magyaror-
szágon fokozottan védett, európai 
közösségi jelentőségű növényfajok, 
melyek az IUCN Vörös Listáján is 
szerepelnek. (Az utóbbiról szóló cik-
künket Új orchideafaj Magyarországról 
– Mutasd a pettyeidet! címmel lásd az 
Élet és Tudomány 2013/11. számá-
ban – A szerk.) A sarkantyús sallang-
virág szűk elterjedésű, bennszülött 
növény, amely előfordulása csak a 

Az adriai 

sallangvirág 

terméses 

hajtásának 

részlete 

(BÓDIS JUDIT 

FELVÉTELE)

Boszniai útszegélyen virágzó sarkantyús 

sallangvirág 

(MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELEI)

A sallangvirágok fényképen 

felt_nQk, 
de terepen nem mindig könny_ 

észrevenni példányaikat
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annál több ter-
mést érleltek, 
minél közelebb 
voltak a méhek-
hez. Mivel a házi méh megporzó 
tevékenysége 33 európai orchidea-
faj esetében ismert, nagyon való-
színű, hogy más, ritka kosborfélék 
(főleg a megtévesztő megporzású 
kosbor, ujjaskosbor és sisakoskosbor) 
állományai esetében is alkalmazha-
tók a szaporodási siker növelésére. 

A házi méh dolgozói 1–2 kilomé-
teres körzetben repülve keresik táp-
lálékukat, így a veszélyeztetett or-
chideaállományok magprodukció-
jának növelése érdekében a lehető-
leg néhány száz méteren belül, de 
legfeljebb 1-2 kilométeres körzet-
ben telepített méhkaptárok hatásos 
természetvédelmi kezelést jelent-
hetnek.

Eredményeink szerint két té-
nyezőnek volt fontos szerepe a 

sal lang virágegyedek szaporodási 
sikerében. Egyrészt a magasabb 
hajtású példányok virágai nagyobb 
eséllyel termékenyülnek meg. En-
nek va  lószínűleg az lehet az oka, 
hogy a nagyobb virágzatú példá-
nyok feltűnőbbek a megporzók 
számára. Másrészt viszont az 
egyedi termésképzési siker negatí-
van függ a fák borításától. Ennek 
oka részben az lehet, hogy a mé-
hek – mint a legfontosabb meg-
porzók – elsősorban napos, nyílt 
termőhelyeken látogatják a virá-
gokat, de összefügghet a leárnyé-
kolt sal lang virágok csökkent asz-
szimilációs képességével is.

Balkán-félszigeten ismert. Minden 
vizsgált példányt egyedileg jelöl-
tünk meg virágzás idején, meg-
mértük magasságát, megszámol-
tuk virágaikat, felmértük, hogy 
milyen sűrű orchideaállományban 
fordultak elő és milyen volt a 
fásszárúak borítása felettük. 
Mindhárom faj esetében vizsgál-
tunk egy-egy közvetlenül közutak 
szegélyére települt állományt is, 
mivel ismert, hogy a forgalom ko-
moly hatást gyakorol számos élő-
lénycsoportra, például bizonyos 
rovarokat is nagy számban gázol-
nak el a járművek, de azt nem tud-
juk, hogy miként hat az utak kö-
zelsége a sallangvirágok megpor-
zási sikerére.  Termésérlelés idején 
ismét felkerestük az összes vizsgált 
állományt, és megszámoltuk, hogy 
melyik példányon mennyi termés 
képződött.  

Mindhárom vizsgált sallang-vi-
rágfaj esetében észleltük a há-

zi méh (Apis mellifera) megporzó 
tevékenységét. Az adriai sallang-
virág esetében a valaha észlelt leg-
magasabb megporzási arányt (61,7 
százalékot) egy bakonyi állomány 
esetében tapasztaltuk. Közelében – 
az egyes példányoktól 197 és 1455 
méternyi távolságra – egy vándor-
méhész 174 méhcsaládot telepített a 
május 25. és július 5. közötti idő-
szakra. A házi méh fontos szerepet 
tölthet be a sallangvirágok meg-
porzásában, ugyanis az egyes pél-
dányok szaporodási sikere negatí-
van korrelált a kaptároktól mért 
távolsággal, azaz az egyes tövek 

Az úttól való távolságnak viszont 
nem volt hatása a sallangvirágok 
termésképzésére. Jelentős magpro-
dukciójuk miatt az út menti állo-
mányoknak – a megfelelő kezelé-
sükkel, azaz az útszegély jókor 
időzített kaszálásával – a tájban 
fontos megőrző szerepe lehet. Az 
utaknak tehát a közismert negatív 
hatásaik (mint a tájidegen növé-
nyek terjedésében betöltött szere-
pük) mellett, pozitív hatásuk is 
van. Az utóbbi évtizedekben a ha-
gyományos tájhasználat, legelte-
tés, kaszálás háttérbe szorulásával 
párhuzamosan megfigyelhető a 
területek becserjésedése, be er dő-
sö dé se, ami nem kedvez a sallang-
virágoknak, míg a rendszeresen 
kaszált útszegélyek élőhelyet biz-
tosíthatnak a sallangvirágoknak 
és más élőlényeknek.

BIRÓ ÉVA, BÓDIS JUDIT,
TÖKÖLYI JÁCINT,

MOLNÁR V. ATTILA

A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói sze-
mélyi támogatást biztosító rendszer kidol-
gozása és m_ködtetése” konvergencia 
program cím_ kiemelt projekt keretében 
zajlott. A projekt az Európai Unió támoga-
tásával, az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásával valósul meg. A kutatás inf-
rastrukturális támogatását az OTKA 
K108992 pályázatnak köszönhetjük.

Az adriai sallangvirág példányainak termésképzési aránya  

a házi méh kaptároktól való távolság függvényében

Adriai sallangvirágot megporzó házi méh 

(ÓVÁRI MIKLÓS FELVÉTELE)
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A gazdagodást és fejlődést befo-
lyásoló tényezők közgazdasá-
gi irodalmának áttekintése 

után jóval hosszabb listát állíthatunk 
össze: a viszonylag jól mérhető ele-
mektől kezdve az absztrakt kulturális 
sajátosságokig soktucatnyi tényező bi-
zonyult meghatározónak a fellelhető 
elemzésekben. Kutatásunk célja az 
volt, hogy valamifajta rendet vágjunk 
a fejlődési tényezők rengetegében, 

megmutassuk a 
közöttük lévő 
összefüggéseket, 
és rámutassunk 
azokra, amelyek 
különösen fonto-
sak Magyaror-

szág számára. Ez utóbbiak felderítése 
hazánk gazdasági felzárkózásának is 
kulcsa lehet.

JKB-modell
Munkánk első fontos lépése a JKB-
modell felállítása volt, ami három 
dimenzióba sorolja a fejlődési ténye-
zőket. A jövőbeli ( J) potenciál az ál-
talános gazdasági jólét hosszú távon 

való fenntarthatóságának összetevő-
it csoportosítja; a külső (K) potenci-
álba olyan elemek kerültek, amelyek 
hazánk világpiaci pozícióit és nem-
zetközi versenyképességét befolyá-
solják; míg a belső (B) potenciál a 
hazai szereplők életminőségét pilla-
natnyilag meghatározó tényezőit 
tartalmazza. E három potenciál ki-
egészíti egymást, de fontos látni, 
hogy átváltás érvényesül közöttük, 
azaz nem lehet egyszerre mindhár-
mat fő fejlesztési prioritásként meg-
jelölni. A magas bérszínvonal a belső 
potenciál szempontjából kedvező, de 
a külső potenciál szempontjából 
hátrányos lehet, és fenyegető a jö-
vőb eli potenciálra nézve, ameny-
 nyi  ben túlfogyasztáshoz vezet. 
Ugyan így, a természeti erő for rá-
sok  kal való bőséges ellátottság a 
belső és külső potenciálra jótékonyan 
hat, viszont olyan pazarláshoz ve zet-
het, ami ismét csak fenyegeti a jövő-
be li potenciált.

Második lépésben számszerűsítet-
tük az OECD-országok jövőbeli, 
külső és belső potenciálját a J-, K- és 

B-indexek segítségével. Az indexe-
ket fejlődési tényezők mérésére hasz-
nált változók speciális átlagolásával 
kaptuk, arról pedig, hogy melyik in-
dex értékébe melyik összetevő szá-
mítson bele, szakértői kérdőív alap-
ján döntöttünk. Az egyes indexek 
összetevői a következők lettek: vál-
lalatok társadalmi felelősségvállalása; 
munkakultúra; energiahatékonyság; 
oktatási kiadások mértéke; lakosság 
elöregedése; megújuló erőforrások 
fejlesztése; lakosság egészségi álla-
pota; környezeti fenntarthatóság; 
kutatási és fejlesztési kiadások; ku-
tatás-fejlesztési potenciál; oktatási 
rendszer hatékonysága ( J-index); 
gazdasági nyitottság mértéke; or   -
szág-kockázati besorolás; pénzügyi 
szektor stabilitása; ár fo lyam sta bi li-
tás, árfolyam kiszámíthatósága; 
nyelvismeret szintje (K-index); 
állami beavatkozás hatékonysága; 
társadalmi jólét szintje; adóterhek 
mértéke; nyugdíjrendszer fenntart-
hatósága; egy főre jutó jövedelem; 
reálnövekedés mértéke; finanszíro-
zási források hozzáférhetősége; 

FEJLVDÉSÜNK 	KULCSA	

INTÉZMÉNYI	
TÉNYEZVK

Mióta	 világ	 a	 világ,	 a	 szegénység	 és	 a	
gazdagság-gazdagodás	problémája	alap-
vetW	 kérdés	 a	 közgazdászok	 körében.	
Adam	Smith,	a	szakma	legelsW	nagy	alak-
ja,	az	emberek	közötti	munkamegosztás-
ban,	 valamint	 a	 szakosodott	 szereplWk	
közötti	versenyben	látta	a	gazdagodás	fW	
forrását.	KésWbb	rámutattak	a	megtaka-
rítások	és	az	azokból	finanszírozott	beru-
házások	az	oktatás	és	a	 technikai	hala-
dás	 jelentWségére.	 Barro	 összefüggést	
mutatott	ki	a	gazdasági	növekedés	mér-
téke	és	a	demokratikus	berendezkedés,	

valamint	a	jogállamiság	között.

K76870
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reláló változók három faktorba tö-
möríthetők, ezek a Vállalati ver-
senyképesség, a Kormányzati be-
avatkozás és az Erőforrások hozzá-
férhetősége. Vagyis a jövőbeli 
po tenciálunkat leginkább az oktatási 
rendszer és a humántőke fejlesztésé-
vel, valamint a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának erősítésével, a 
külső vonzerőnket a kedvező befek-
tetési környezet megteremtésével, a 
belső potenciálunkat pedig a kor-
mányzati terhek enyhítésével és a 

mun kaerőpiac rugalmassága; foglal-
koztatás szintje; képzett munkaerő 
hozzáférhetősége (B-index).

Az egyes összetevők értékeit min-
max (a standardizáláshoz az adatsor 
legnagyobb és legkisebb értékeit fel-
használó) módszerrel 1-7-es skálára 
számítottuk át, majd e skálaértékek 
átlagolásával jutottunk a J-, K- és 
B-indexekhez. Az indexértékek ér-
telmezése így roppant egyszerűvé 
válik: minél közelebb kerül egy or-
szág indexértéke a héthez, annál 
magasabb potenciállal rendelkezik 
az adott dimenzióban. Magyaror-
szág helyzete az indexek alapján ki-
rajzolódó háromdimenziós térképen 
nem túl bíztató. A külső potenciál-
ban ugyan az erős középmezőnyhöz 
tartozunk, a jövőbeli és a belső po-
tenciálban viszont a mezőny legvé-
gén kullogunk a 34 tagot számláló 
OECD-országok között.

Mit	fejlesszünk?
Látva hazánk nem túl rózsás helyze-
tét, magától adódik a kérdés, hogy 
vajon milyen kitörési irányok kínál-
koznak. A fejlődési tényezők méré-
sére összeállított adatbázisunkból e 
kérdésre is választ kaphatunk. Egész 
pontosan kétféle választ fogalmaz-
hatunk meg: megnézhetjük egy-
részt, hogy a jövőbeli, a külső és a 
belső potenciálok javítása elsősorban 
milyen intézkedésekkel érhető el; 
másrészt feltérképezhetjük, hogy az 
OECD-országok főleg mely terüle-
tek fejlesztésére koncentráltak, és 
ezek alapján milyen fejlődési utat vá-
lasztottak. Az első kérdésre adott vá-
laszunkat a JKB-indexek alapján el-
végzett faktoranalízissel támaszt-
hatjuk alá. Az elemzés lényege, hogy 
nagyszámú ( jelen esetben kb. 150) 
változó között képesek vagyunk fel-
tárni az összefüggéseket, és így a 
megfigyelt változók számát csök-
kenthetjük. A faktorok alkalmazása 
lehetőséget ad látens, közvetlenül 
nem megfigyelhető változók méré-
sére. A jövőbeli potenciál részinde-
xével szignifikáns összefüggést mu-
tató változókat a Humántőke, a Fe-
lelős vállalat és az Oktatási rendszer 
minősége faktorokba rendeztük. A 
K-index faktoranalízise során két 
faktor rajzolódott ki, mégpedig a 
Nemzeti vonzerő és a Befektetési 
környezet. Végül a B-indexszel kor-

vállalati szféra erősítésével, 
a finanszírozási háttér meg-
erősítésével fokozhatjuk el-
sősorban.

Látható, hogy a felsorolt 
területek jelentős része a 
társadalmi-politikai kör-
nyezet függvénye. Az ilyen 
változókat összefoglaló né-
ven intézményi tényezők-
nek nevezi a közgazdaság-
tan. A JKB-modellel elvég-
zett elemzésünk egyik fő 
megállapítása éppen az, 
hogy a fejlődésünk kulcsa 
nem elsősorban a klasszi-
kus, könnyen mérhető gaz-
dasági változókban rejlik 
(pl. természeti erőforrások 
vagy tőke), hanem az intéz-

ményi tényezőkben. Ez utóbbiakat 
viszont nehéz egyik pillanatról a 
másikra megváltoztatni, mert mé-
lyen gyökereznek az adott ország 
kultúrájában, hagyományaiban.

Minták	a	fejlett	világban
Annak megállapítására, hogy mi-
lyen fejlődési utak figyelhetők meg 
az OECD-országokban, amiket 
esetleg Magyarország is mintaként 
használhat, klaszteranalízist végez-
tünk. A klaszteranalízis a vizsgálat-

A klaszteranalízis alapján kirajzolódó, négy fejlQdési modellnek megfeleltetett homogén 
országcsoport Európában

Magyarország és az OECD-országok helye  
a jövQbeli, belsQ és külsQ potenciálok által meghatározott 

háromdimenziós térben

Elavult modell
Duális modell
Nagyvállalati-bürokratikus modell
HumántQkére épülQ modell

K-index 2010

J-index 
2010

B-index 
2010
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ba bevont adatok alapján homogén, 
egymáshoz hasonló csoportokba 
vonja össze a vizsgált országokat. 
JKB-modellünk négy ilyen homo-
gén országcsoportot mutatott ki, 
amiket négy fejlődési modellnek fe-
leltettünk meg: hagyományos szer-
kezetű, elavult modell; duális szer-
kezetű modell (ez jellemzi hazánkat 
is); nagyvállalati-bürokratikus mo-
dell; és humántőkére épülő modell.

Az elavult modellnek nem érdemes 
nagyobb figyelmet szentelni, mert az 
ide sorolt országok gazdasága egyéb-
ként is átalakításra szorul. A duális 
szerkezetű modellt a klasszikus meg-
osztottság jellemzi, aminek lényege, 
hogy a gazdaság külső erőforrásokra 
támaszkodó része hatékony és nem-
zetközi viszonylatban is versenyké-
pes, a hazai érdekeltségű szektor vi-
szont hatékonysági problémákkal 
küzd. Ráadásul a két szektor nem is 
kapcsolódik szervesen össze, egymás 
mellett és egymástól legalábbis rész-
ben elszigetelten működik, ami a tar-
tós fejlődés egyik legnagyobb akadá-
lya. Az ezt a fejlődési utat választó or-
szágok egyrészt eredményeket mu-
tathatnak fel, mert olyan beruházási 
tőkére, technológiára tehetnek szert, 
ami országon belül nem áll rendelke-
zésre. Másrészt viszont kiszolgáltatott 
helyzetbe is kerülnek, mert a külső 
szereplőknek való kitettségük miatt a 
világpiac egy apró rezdülése is mély 
válságba sodorhatja a gazdaságot. 
Magyarország a rendszerváltás után a 
duális szerkezetű modellt követte.

A nagyvállalati-bürokratikus mo-
dell országai az erős állami szabá-
lyozás eszközeivel olyan biztonsági 
zónát hoznak létre a hazai nagyvál-
lalatoknak, amelyen belül azok vi-
szonylag hatékonyan és versenyké-
pesen működhetnek. Ez egy alapve-
tően defenzív gazdaságpolitikai 
stratégia, mert a hazai vállalatokat 
és a hazai munkahelyeket állami, 
protekcionista eszközökkel támo-
gatja meg. Hazánk gazdaságpoliti-
kája érezhetően ebbe az irányba 
mozdult el az elmúlt években. Sike-
ressége azonban legalább két fontos 
összetevőn múlik: egyrészt erős ha-
zai nagyvállalatokat feltételez; más-
részt egy olyan hatékony államot, 
amelyik nemcsak a hazai érdekek 
védelmében erős, hanem képes a 
korrupciónak és pazarlásnak is útját 

állni (az OECD-országok közül, 
például, Franciaország, Hollandia 
vagy Dél-Korea került ebbe a cso-
portba).

Végül a humántőkére épülő modell 
a nevét onnan kapta, hogy országai 
különösen erősek az oktatási rendszer 
és az emberi tőke minőségében. E sa-
játosság a gazdasági nyitottságot és a 
szabad versenyt előnyben részesítő 
gazdaságpolitikával párosul, ezért a 
legutolsó modellünk egy offenzív 
stratégiát testesít meg. Nem az a gaz-
daságpolitika célja, hogy megóvja a 
hazai vállalatokat a globális verseny-
től, hanem éppen ellenkezőleg, a 
nemzetközi fórumokon is azt az ál-
láspontot képviseli, hogy a vállalatok 
versenyét korlátozó megoldásokat ki 
kell küszöbölni. Ezen országok (pl. 
Dánia, Németország, Egyesült Álla-
mok, Svédország) sikereinek alapja 
az, hogy a modern gazdaságok leg-
szűkösebb, és ezért legértékesebb erő-
forrásával vannak viszonylag bősége-
sen ellátva: a képzett munkaerővel. 
Magyarországról nézve a humántő-
kére épülő stratégia természetesen 
vonzónak tűnik, megvalósítása 
viszont csak évtizedes időtávlatban 
képzelhető el, mert olyan intézményi 
változásokat igényel, amik csak 
hosszú távon éreztetik hatásukat (pl. 
az elemi oktatásban bekövetkező 
kedvező változás – amit eleve nem le- – amit eleve nem le-
het pillanatok alatt elérni – gazdasági 
hatása csak akkor érezhető, ha a diá-
kok felnőnek, és megjelennek a mun-
kaerőpiacon).

Az OECD JKB-modell szerinti 
adatbázisának elemzése tehát képes 
megmutatni azt, hogy milyen jelleg-
zetes fejlődési utakat választottak a 
gazdag országok, és azt is, hogy me-
lyek a jellegzetes irányok kulcsfontos-
ságú fejlődési tényezői. Ha az egyes 
modellek legsikeresebb országait tü-
zetesen megvizsgáljuk, konkrét pél-
dákat is kaphatunk arra, hogy miben 
lehet és miben érdemes változtatni. A 
kutatás alapján született Intézményi 
megoldások, fejlődési modellek című 
(elektronikusan a http://ideas.repec.
org/p/pra/mprapa/50901.html olda-
lon is elérhető) könyvben ezekről a 
konkrét esetekről is részletesen 
olvashat az érdeklődő.

BARTHA ZOLTÁN

SÁFRÁNYNÉ GUBIK ANDREA

TÓTHNÉ SZITA KLÁRA

FertWtlenítés	büdös	
bankáéknál

Más madárfajok szülőjével ellentét-
ben a búbos bankáé nem távolítja el 
a fiókák ürülékét a fészekből, így az 
utódok az ürülék dobálásával riaszt-
hatják el támadóikat.  Innen ered a 
„büdös banka” vagy „ganajmadár” 
népies nevük. Tojásaik eredetileg ké-
kesfehérek, de hamar barna színt öl-
tenek. Logikusnak tűnik, hogy az 
ürülék szennyezi be azokat, de a köz-
elmúltban sikerült lefilmezni, hogy a 
tojó festi át a tojásokat, mégpedig 
farktőmirigyének váladékával. 

A költési időszakban a tojó búbos ban-
ka farktőmirigye megduzzad, és rotha-
dó hús szagú, barna, baktériumban és 
antibiotikumban 
gazdag folyadékot 
tartalmaz. Tollász-
kodáskor a tollakra 
kerülő mirigyvála-
dék az anti bio ti ku-
moknak köszönhe-
tően védelmet nyújt 
a káros baktériu-
mok ellen. Ugyanez 
lehet a szerepe a to-
jások védelmében is.

Az olajos mirigy-
váladék rendsze-
rint nem tapad 
meg a madártojá-
sok falán, de a bú-
bos banka tojása 
kivétel. Elektronmikroszkópos felvé-
teleken jól látható, hogy apró lyukak 
borítják, ami ideális lakóhelyet nyújt a 
baktériumoknak. Mire a fiókák kikel-
nek, a lyukakat mintegy 90 százalék-
ban Enterococcus baktériumban gazdag 
anyag tömi el. Minél nagyobb a tojás-
héjon a baktériumsűrűség, annál na-
gyobb a fióka kikelésének esélye. 

A tojó farktőmirigy-váladéka tehát 
valószínűleg védi az embriót a fertő-
zések ellen. A bankák egyedülállóan 
lyukacsos tojásaikkal kellemes közeget 
nyújtanak a védő hatású mikrobák te-
nyészéséhez, így a kikelt fiókák egy 
ürülékkupac tetején is egészségesen 
tölthetik életük első heteit.

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A C/2014 E2 ( Jacques)-üstököst 
március 13-án fedezte fel 
Cristovao Jacques brazil ama-

tőrcsillagász. Az akkor még csak fo-
tográfiákon látható üstökös a Mars 
pályáján is túl járt, ám közeledett a 
Naphoz. Napközelségét július 2-án 
érte el, ekkor a Vénusznál is köze-

lebb, 100 millió kilométerre járt csil-
lagunktól. A közeledő üstököst vi-
lágszerte számos hivatásos és amatőr 
csillagász követte nyomon – egyebek 
között hazánkból is –, akik a tavaszi 
hónapokban gyors fényesedést észlel-
tek, vagyis az üstökös 
néhány kilométer átmé-
rőjű magjából egyre több 
gáz és por szabadult fel. 
A gyors fényesedés és a 
100 millió kilométeres 
napközelség egy fényes 
üstökös látványát jelezte 
előre, ám sajnos volt egy 
komoly probléma. Az üs-
tökös rossz időben érke-
zett, így a márciusi felfe-
dezés idején hiába volt 
nagyon szerencsés hely-
zetben az éjszakai égen, 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

bolygónk és az üstökös kölcsönös 
mozgása olyan szerencsétlenül ala-
kult, hogy mostanra a kométa hoz-
zánk képest a Naprendszer túloldalá-
ra került.

Az még a kisebb baj, hogy hatalmas 
távolság, 250 millió kilométer vá-
lasztja el tőlünk, de csak néhány fok-

ra látszik a Naptól, vagyis bolygónk 
felszínéről megfigyelhetetlen. A kö-
zelünkben található napkutató űr-
szondáink felvételein azonban látha-
tó, hiszen a világűrből elegendő egy 
koronggal eltakarni a Nap fényét, s 

már fotózhatjuk is a csillagokat. Eze-
ken a felvételeken sem igazán látvá-
nyos, ha hirtelen eltüntetnénk a Na-
pot, akkor sem látszana szabad szem-
mel, 7 magnitúdó körüli fejének 
megpillantásához kisebb távcsövet 
kellene használnunk. Sajnos a nagy 
távolság leküzdhetetlen akadály – 
nem mintha a Napot el tudnánk tün-
tetni az égről. Csakhogy a NASA jó-

voltából nem csupán a köze-
lünkben vannak napkutató 
szondák, hanem a Naprend-
szer túloldalán is.

A Solar TErrestrial RElations 
Observatory (STEREO) páro-
sát 2006-ban állították Nap 
körüli pályára, oly módon, 
hogy az egyik kicsit lemarad, a 
másik pedig kicsit előresiet 
hozzánk képest (keringési ide-
jük 346 és 388 nap). Így néhány 
év alatt elérték, hogy a szondák 
segítségével nemcsak csilla-
gunk felénk forduló, hanem 

ÜSTÖKÖS A NAPRENDSZER 
TÚLOLDALÁN

Schmidt-távcsQ

Csodálatos,	szabad	szemmel	látható,	az	égbolt	negyedét	átszelW	csóvát	mutató	üstökös	figyelhetW	
meg	–	sajnos	a	Naprendszer	túloldalán,	az	ott	tanyázó	napkutatóról,	a	STEREO-szondáról.

Ég és Föld vonzásában – a természet titkai – 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018

 

A Jacques-üstökös 

Michael Jäger április 

17-ei felvételén. A 

kométa ekkor még a 

Mars távolságában 

járt, de már kisebb 

távcsövekkel is látható 

volt. A zöldes kóma 

nagy gáztartalomra 

utal, de ilyen szép 

felvételt csak hosszú 

expozícióval lehetett 

készíteni.

Bolygónk, valamint a STEREO A és B 

szondák egymáshoz viszonyított helyzete 

július 2-án. A Jacques-üstökös ekkor a Földet 

és az A jel_ szondát összekötQ egyenes 
mentén, a Vénusz pályáján kicsit belül, az 

A-hoz közel járt.  

(NASA/STEREO Consortium)

Föld

Merkúr

Vénusz

Nap
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son valamelyik szonda 
széleslátószögű kamerájára, 
amelyet eredetileg a napkitö-
rések felhőinek megfigyelésé-
re telepítettek a szondára.

A páros A jelű egységének 
70 fokos látószögű kamerájá-
ra éppen a napközelség nap-
ján, július 2-án érkezett meg 
a szondától csak 48 millió ki-
lométerre járó üstökös. Az 
eszköz szívfájdítóan szép ké-
peket készített, ezeken láthat-
juk, hogy miről maradtunk le 
azért, mert a 22 ezer év után 
visszatérő üstökös nem egy 
fél évvel korábban vagy ké-
sőbb érkezett, amikor boly-
gónkkal mi is azon az olda-
lon lehetnénk. A kamera lá-
tómezejének több mint a felét 
beborítja a napszélben hul-
lámzó ioncsóva, melynek 
hossza eléri a 45 fokot, ami a 
Göncölszekér látszó méreté-
nek a duplája. A szokatlan, 
képkivonásos technikával 
megjelenített képeken csak 
becsülni lehet, de az üstökös 
feje úgy +1-2 magnitúdós le-
het, ami a legfényesebb csilla-
gok fényével vetekedne 
egünkön.

Apró szépségtapasz, hogy a 
következő hetekben a 
Jacques-üstökös ismét látha-
tóvá válik bolygónkról néz-
ve, ám a nagy távolság meg-
marad, így a hajnali égen fel-
tűnő vándor vélhetően csak 
távcsővel lesz megfigyelhető 
július utolsó harmadában. 
Ezt követően azonban hosszú 
ideig észlelhető marad, és 
igen kedvező helyzetben lát-
szik az északi féltekén élők 
számára. Augusztus végére 
földtávolsága is jelentősen 
csökken (85 millió kilométer-
re), ám addigra a Naptól is tá-
volabb kerül, anyagkibocsá-
tása visszaesik, így továbbra 

is csak távcsővel lesz látható. Ha 
mégis elérné a szabadszemes látható-
ságot, biztosan értesítjük olvasóin-
kat, ellenben ha ez nem történik 
meg, már csak abban reménykedhe-
tünk, hogy a következő visszatérése 
idején a jó oldalon járunk majd boly-
gónkkal.

átellenes oldalának minden rezdülését 
figyelni tudjuk. A páros távolodása 
mára oda jutott, hogy az eszközök 
hozzánk képest a Nap túloldalán he-
lyezkednek el, nagyjából a földpálya 
mentén, 150 millió kilométerre csilla-
gunktól. Azon az oldalon pedig ott 
van a Jacques-üstökös is, így már csak 
egy kis szerencse kellett, hogy ráfus-

A Jacques-üstökös a STEREO A jel_ szonda 70 fokos 
látómezej_, HI2 jel_ kamerájának július 2-ai felvételein. 
Gyönyör_en látszik az ioncsóva hullámzása a napszél 

mágneses mezejében, jobbra pedig a látómezQn 
kívül látszó Naptól távolodó plazmafelhQk mozgása 
is érzékelhetQ a több kép egymás utáni vetítésével 

készült animációban. A csóva természetesen a Nappal 

ellentétes irányba mutat. A látómezQben mutatkozó 
fényes, az érzékelQn túlcsordulást okozó égitest a 
Vénusz bolygó. (NASA, STEREO/HI Consortium)

Egy még látványosabb feldolgozás, ráközelítve a 

szondáról 45 fokos csóvát mutató üstökösre. A 

korábban bemutatott, a bolygók és a szondák helyzetét 

illusztráló ábra, valamint az üstökös helyzetének 

leírása alapján látható, hogy a kamera nagy szögben, 

de korántsem derékszögben lát rá a szépséges, több 

millió kilométer hosszú csóvára. A képekbQl animációt 
is készített Rob Kaufman, ehhez olyan fotókat használt, 

amelyek képkivonással mutatják két, egymáshoz közeli 

felvétel különbségeit. (NASA, STEREO/HI consortium)

Nyelv és Élet

Szögedi	darvadozás

A „darvadozás” valószínűleg Szeged 
környéki tájszó. Mindenesetre a szegedi 
szerzők éltek vele a leggyakrabban. Ma 
úgy tudjuk, Tömörkény István mentette 
át öregatyáink e szép szavajárását a ma-
gyar irodalomba. Mészöly Gedeon sze-
rint neki is „kedves szavajárása volt és szí-
vesen gyakorolta is a darvadozást”. De mit 
is jelent e „darvadozás”? Értjük igazán?

Tömörkény a szögedi darvadozó pusz-
tákról írja: „Amíg olyan sötét nincsen, hogy 
egymásnak vaktában nekimenne az ember, 
nem szokás lámpát gyújtani. »Amíg egymást 
látjuk« – véli a bormérő – »kár a világító olajat 
fogyasztani. Darvadozzunk!« – A darvado-
zás a sötétben való beszélgetés művészete.“

Szathmári István nyelvész szerint a 
darvadozik inkább ’vigadozás közben 
ordítozik’ és ’csapatosan beszélget’ je-
lentéssel alakult ki, mégpedig a darvak 
hajnali és alkonyati hangoskodására 
emlékez(tet)ve. Megjegyzem: a „daru” 
(darú) maga is hangutánzó neve e 
„darúgató” madárnak. A darvadozik szó 
a daru madárnév darv- (daruw) tőválto-
zatából alakult ki az -adoz gyakorító 
képzővel, és eredetileg a darvak jellegze-
tes zajos társas életére vo nat koz(hat)ott. 
A Magyar Nyelv Történeti-etimológiai Szó-
tára által adott alapjelentése is ’csapatba 
verődve kurrog’. Talán csak a szögediek 
ajkán és Tömörkény írásaiban szelídült 
mindez némi fanyar (darvadozó) ön-
gúnnyal társasan mélázó merengéssé… 
Nem mindenki ért(h)ette e merengő ön-
gúnyt. Különösen az nem, aki darvakat 
nem látott még (darvadozni). Így terjed-
hetett el mára e beszélő szavunk – dar-
vakhoz nem illő, képtelen ’csöndes’ jelen-
tésében is … Juhász Gyula írja Tömör-
kényt gyászoló versében: Tömörkény lócá-
ján darvadozva árván, / Ámulok az élet örök 
egy csodáján…„

Magyar lélek, magyar élet van a darva-
doz szóban!” – írta Mészöly Gedeon. 
Darvaink hang(ulat)os igazsága bi-
zony megér egy darvadozást! Itt az 
idő, fölfedezni újra hazatérő darvain-
kat, és velük együtt darvadozni a 
magyar nyelv (és élet) csodáin. 

NYÁRY SZABÓ LÁSZLÓ

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A vasfüggöny mögött

Anne Applebaum, a nagy sikerű, 
két- kötetes Gulag története szerzője, 
hat éves kutatómunka után írta 
meg újabb könyvét, a Winston 
Churchill 1946. márciusi 
fultoni beszédében emle-
getett térségünk történe-
tét, ahol „A Balti-tenger 
menti Stettintől az adriai 
Triesztig vasfüggöny eresz-
kedett le a kontinensre. E 
vonal mögött fekszenek Kö-
zép- és Kelet-Európa összes 
ősi államának fővárosai. 
Varsó, Berlin, Prága, Bécs, 
Budapest, Belgrád, Buka-
rest és Szófia, mind e híres városok és a 
körülöttük lévő népesség a szovjet ér-
dekszférába kerültek, és ilyen vagy 
olyan formában nemcsak az orosz be-
folyásnak, hanem nagymérvű és sok 
esetben egyre növekvő moszkvai ellen-
őrzésnek vannak kitéve.”

1925-ben Benito Mussolini fasiszta 
totalitarizmusának lényegéről azt ír-
ta: „Minden az államban, semmi az ál-
lamon kívül, semmi az állam ellen”. 
Ilyen államokat akart létrehozni 
Sztálin és tisztikara az 1945-ben 
megszállt nyolc európai országban. 
A szovjet világforradalmi stratégia 
értelmében ugyanis az első világhá-
borúban a bolsevik párt hatalomra 
jutott Oroszországban, a második 
világháború során pedig a szocializ-
must kiterjeszti Európára is. A mind-
inkább érvényesülő szovjet minta 
miatt a nyugat-európaiak egyre in-
kább „keleti tömbként” kezdték em-
legetni a kommunista uralom alá 
került, nem szovjet Európát, s vál-
tunk végül így a napi szóhasználat-
ban „Kelet-Európa” néven ismertté. 
A kifejezés azonban nyilvánvalóan 
politikai és történeti meghatározást, 
s nem pontos földrajzi fogalmat ta-
kar; ezért közép-európai hovatarto-
zásunkat a legsötétebb években is 
csak titokban lehetett emlegetni. 
Sajnálatos, hogy szóhasználatunk-
ban gyakorta még ma is nehezen vá-
lik általánossá.

A térség országai 1945 előtt semmi-
lyen egyesítési tapasztalattal sem ren-
delkeztek, ennek ellenére 1945–1953 
között akár úgy is tűnhetett, hogy a 

Szovjetuniónak sikerült egy ideológi-
ailag és politikailag homogén régiót 
kialakítania. A Vörös Hadsereg és a 
belügyi (NKVD) tisztek azonnal 
megkezdték saját rendszerük kiépíté-
sét. Először a helyi kommunista pár-

tokkal együttműködve 
szovjet mintára titkosrend-
őrséget állítottak fel, majd 
megbízható helyi kommu-
nistákat ültettek a tömeg-
tájékoztatás legfontosabb 
eszközének számító rádió 
élére, betiltották a függet-
len intézmények java részét, 
végül etnikai tisztogatáso-
kat hajtottak végre. Ennek 
során mintegy 25 millió né-

met, lengyel, ukrán, magyar és más 
nemzetiségű lakost távolítottak el év-
százados otthonából. Mivel híveik szá-
ma mindezek ellenére gyorsan apadt, 
a helyi kommunisták – szintén a szov-
jet minta alapján – a keményvonalas 
politika mellett döntöttek. Először 
felmorzsolták a „jobboldali” vagy anti-
kommunista pártokat, utána a nem 
kommunista baloldalt, végül pedig a 
kommunista párton belüli ellenzéket.

A monográfia fő hangsúlya a ma-
gyar, lengyel és kelet-német esemé-
nyekre esik, mert a szerző szerint 
ezeknek az országoknak a háború 
más-más tapasztalatot jelentett. A 
szovjetek itt azokat a technikákat 
alkalmazták, amelyek sikerrel ke-
csegtettek, és azokat az intézmé-
nyeket lehetetlenítették el, amelyek 
szétverését elkerülhetetlennek tar-
tották. A térség egészének kutatása 
arra is rávilágít, hogyan reagálnak 
az emberek a rájuk erőltetett totali-
tarizmusra. A rendkívüli kötet hi-
telességét levéltári kutatások, inter-
júk, szakmai konzultációk, stb. bizto-
sítják. Kitűnő munka. (Vasfüggöny. 
Kelet-Európa megtörése 1944–1956. 
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2014. 
610 oldal, 4590 forint)

–NI–

Shakespeare – a hollandok 
védelmében

Rory Clements Herceg című köny-
vében régi ismerősünkkel, John 
Shakespeare-rel találkozhatunk újra 
– immár szomorú körülmények kö-

zött. Angliában a királynő, Erzsé-
bet nagyhatalmú főminiszteré-
nek, Sir Robert Cecilnek újra az ő 
szolgálataira van szüksége. A ka-
tolikus spanyol uralom terrorja 
elől a Németalföldről az országba 
menekülő protestáns hollandok 
ellen plakátokon uszítanak Lon-
donban és életükre törnek. Egyre 
fenyegetőbb méreteket ölt az an-
gol fővárosban az idegengyűlölet, 
a felhergelt londoniak úgy érzik, 
a hollandok megélhetésüket fe-
nyegetik. Miközben Shakes-
peare-t nyomozása vidékre szólít-
ja, egy robbantásban meghal sze-
retett felesége is.

Az izgalmas, több szálon futó tör-
téneti krimi innentől sötét fordula-
tot vesz, valamiféle nyomasztó han-
gulat lengi be a re-
gényt. Az elkesere-
dett John Shakespeare 
eleget tesz az állam 
érdekeinek, de nem 
tudja elűzni a gondo-
latot, hogy felesége 
miatta, az ő nyomo-
zása miatt halt meg.

Nem tudja felvidí-
tani öccse, William 
sem, aki színtársula-
tával és színésztársai-
val együtt keveredik bele a történet-
be, és segít végül a megoldáshoz, a 
bonyolult összeesküvés kibogozásá-
hoz, amelyben az idegengyűlölet 
felizzítása csak a hatalmi játszmák 
elleplezésére szolgált.

Clements regényében a szereplők 
egy része valós történeti figura, 
akárcsak a kor eseményei, amelyek-
ben történetük formálódik. A krimi 
izgalmain kívül azonban a szerző 
elénk tárja a napjainkban is aktuális 
problémát: mint tudja a legjózanabb 
emberek ítéletét is megtéveszteni, 
cselekvéseit rossz irányba fordítani 
az idegenekkel szembeni előítélet, 
amelynek alapja sokszor a tudatlan-
ság. John Shakespeare azonban kí-
váncsian és előítéletek nélkül ismer-
kedik szomszédaival, a holland bete-
lepülőkkel, azok szokásaival, kultú-
rájával és végül igaz barátokra lel 
bennük. (Herceg. Agave Kiadó, 432 
oldal, 3280 forint)

– J –



Öngyilkosság

A világon évente közel 1 millió ember vet véget önkezével 
életének. Minden háborúban történt halálesetre 5 öngyilkos-
ságból eredő jut, melyeknek 86 százaléka szegény és közepesen 
fejlett országokban történik. A végzetes tettet elkövetők több 
mint fele 15 és 44 év közötti. A halálozási ráta az utóbbi 45 év-
ben 60%-kal emelkedett. Oka legtöbbször depresszió, szemé-
lyiségzavar, alkoholizmus, azaz a testi vagy lelki jólét hiánya.

Magyarországon a nyolcvanas évek elején vetettek véget leg-
többen – az 1983 évi csúcson 4911-en – önkezükkel életüknek. 
Az öngyilkosságok számának meredek emelkedése az 50-es 
évek közepén indult, és 1984-ig tartott. Az ezután kezdődő, 
ingadozásokkal teli fogyatkozás is hasonlóan intenzív volt egé-
szen 2006-ig, amikor napjainkig tartó stagnálás kezdődött. 
2006-tól a női öngyilkosságok száma ugyan lassabban, de to-
vább csökkent, a férfiak körében azonban 4 éven keresztül át-
menetileg emelkedett az öngyilkosok száma. 2012-ben száz-
ezer lakosra számítva 23,7 öngyilkosság történt hazánkban.

Nemzetközi összehasonlításban helyzetünk továbbra is ked-
vezőtlen, továbbra is ott vagyunk a világ legmagasabb öngyil-
kossági rátájú országai között, ahol hazánk mellett stabilan 
tartja a helyét az ázsiai országok közül Dél-Korea, Japán, a dél-
amerikai Guyana és néhány szovjet utódköztársaság (Litvánia, 
Kazahsztán, Oroszország, Fehér-Oroszország). Az uniós or-
szágok közül Görögországban történik a legkevesebb öngyil-
kosság – százezer lakosra számítva 3,3 –, hazánkban ennek kö-
zel nyolcszorosa. Az Unióban a hazainál csak Litvánia adatai 
elszomorítóbbak, ahol 33 öngyilkos jut százezer lakosra. 

Magyarországon a befejezett öngyilkosságot elkövetők 77 
százaléka férfi volt 2012-ben. Az elkövetés módja körükben 
döntően (68 százalék%) az önakasztás. A nők körében is ez volt 
a leggyakoribb (41%) mód a mérgezés (32%) mellett. Az ön-
gyilkosságok területi eloszlása hosszú idő óta jellegzetes képet 
mutat: a Dél- és Észak-Alföldet kivéve az elkövetés gyakorisá-
ga mindenütt – leginkább Nyugat-Dunántúlon (27%-kal) – 
az országos átlag alatti. A Dél-Alföldön azonban 40, az Észak-

Alföldön pedig 26%-kal több öngyilkosságot követtek el 
2012-ben, mint amennyi az országos átlag.

A rendszerváltás előtti időszakkal összehasonlítva a kor sze-
rinti megoszlásban átrendeződés történt. Az idősek (65 év felet-
tiek) körében és a 35-49 éves korosztályban történt öngyilkos-
ságok aránya alig változott, csökkent viszont a fiatal (20-34 
éves) felnőttek, és nőtt az idősödő (50-64 éves) generáció ön-
pusztító hajlandósága. A 80-as évek fiataljai ugyanaz az 1948 és 
1962 között született, úgynevezett rendszerváltó generáció, 
akik ma az időskor küszöbén járnak. Az élettel való elégedet-
lenségük és alacsony bizalmi indexük a Magyar lelkiállapot 2013 
nevű program kutatásaiban és a KSH jóllét-vizsgálataiban is 
szembeötlő. Az öngyilkosságot a nőtlenek és hajadonok – vél-
hetően fiatalabb életkoruk miatt – ritkábban választják megol-
dásnak szorult helyzetükből, az elváltak és özvegyek között 
azonban sokkal gyakoribb.

Az okokat keresve szakemberek gyakran hivatkoznak olyan 
jelenségekre, mint a vallásosság visszaszorulása, az önkárosító 
magatartásformák – az alkohol-, drog- és egyéb függőségek 
– terjedése, a stressz elleni eszköztár szegényessége és az egész-
ségmagatartás hiánya.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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Az öngyilkosságot elkövetQk és a teljes népesség megoszlása 
családi állapot szerint

népesség  43 38 10 10

öngyilkosok  24 37 24 15
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kozmikus illúzió volt  
két exobolygó 

A Science-ben most megjelent ta-
nulmány szerint a közeli Gliese 

581 rendszerének lakható zónájában 
bejelentett két földszerű bolygó va-
lószínűleg csak kozmikus illúzió 
volt, amelyet feltehetőleg az anya-
csillag belsejében zajló erőteljes fo-
lyamatok hoztak létre. 

A Gliese 581 egy fősorozatbeli vö-
rös cillag, amely tőlünk 20 fényév-
re a Mérleg (Libra) csillagképben 
látható. (A lakható exobolygókról 
szóló írásunk Szuperföld szélsőséges 
évszakokkal? címmel lásd az Első 
kéz rovatunkban, a 900. oldalon! 
– A szerk.) 2005-ben a csillagászok 
egy seregnyi – egyre kisebb méretű 
– exobolygót fedeztek fel a csillag 
körül, amelyeknek a száma ekkor 
elérte a négyet.

2009-ben megállapították, hogy 
közülük a legkülső, az anyacsillagá-
tól legtávolabb keringő Gliese 581d a 
csillag lakható zónájába esik. A boly-
gó tömege a számítások szerint hat-
szorosa volt a Földének, így sokak 

mechanizmus gyorsít-
hatja fel e gáztömege-
ket akkora sebességre, 
hogy végül elhagyhas-
sák a galaxist.

Most a Sheffieldi Egye-
tem csillagászai, holland 
és amerikai kollégákkal 
együttműködve felfe-
dezték az első közvet-
len bizonyítékot arra, 
hogy ezeket a sebes 
molekuláris gázáram-
latokat nagyenergiájú 
elektroncsóvák ( jetek) 
gyorsítják fel, ame-
lyekben az elektronok 
mintegy fénysebesség-
gel áramlanak. A jeteket a galaxisok 
szívében lévő szupernagy tömegű 
fekete lyukak hozzák létre. 

A csillagászok az Európai Déli 
Obszervatórium (ESO) chilei na-
gyon nagy távcsövével (VLT) a kö-
zeli IC5063 galaxist megfigyelve 
meglepetéssel tapasztalták, hogy a 
galaxisban óriási – óránként 1 mil-

Galaxisok 
gázkiáramlásának 

felgyorsítása 

Egy nemzetközi csillagászcsoport-
nak sikerült megfejteni egy, a ga-

laxisok fejlődésével kapcsolatos régi 
rejtélyt: a felfedezés segíthet a Tejút-
rendszer jövőjének megértésében is. 

Azt már korábban megfigyelték, 
hogy bizonyos galaxisokban a szí-
vükben lapuló szupernagy töme-
gű fekete lyuk környezetéből nagy 
mennyiségű hűvös molekuláris hid-
rogéngáz-áramlatok indulnak ki, 
amelyek eredményeként a hűvös 
gáztömegek java része végül kilökő-
dik a galaxisból. Mivel elvileg ezek 
a gázok alkothatnák a továbbiakban 
képződő újabb csillagok anyagát, ez 
a folyamat közvetlen hatással van a 
galaxis további fejlődésére. A gala-
xisok fejlődésére vonatkozó újabb 
elméleti modellek már számításba is 
veszik, sőt, kulcsfontosságúnak te-
kintik ezt a hatást, ám mindmosta-
náig rejtély volt, hogy vajon milyen 

lió kilométeres – sebességgel mole-
kuláris hidrogéngáz áramlik kifelé 
azokból a régiókból, ahol a központi 
szupernagy tömegű fekete lyuktól 
kiinduló jetek sűrű gáztömegeknek 
ütköznek. 

Ez a felfedezés segíthet Tejútrend-
szerünk későbbi sorsának, illetve 
távoli jövőjének megismerésében is. 

szerint az egyik legígére-
tesebb olyan exobolygónak 
tűnt, amelyen lehetséges 
bárminemű élet.

Ezt követően 2010-ben 
csillagászok két továb-
bi bolygó – a Gliese 581f 
és 581g – felfedezését je-
lentették be ebben a csil-
lagrendszerben. Közülük 
a Gliese 581g tömegét a 
földtömeg háromszoro-
sára becsülték, pályáját 
pedig a lakható zóna kö-
zepére pozicionálták. Így 
a rendszer bolygóinak 
száma hatra nőtt.

Most a Pennsylvaniai 
Állami Egyetem (PSU) 
Paul Robertson vezette 
csillagászcsoportja meg-
állapította, hogy a Gliese 
581d és 581g exobolygók 
valójában nem léteznek, a felfede-
zést bejelentőket valószínűleg az 
anyacsillag „napfoltjai” téveszt-
hették meg. „A felfedezők maguk is 
ellentmondásos, nehezen kiszűrhető 
jelekre hivatkoztak, mi most megállapí-

A felsQ képen a Gliese 581 rendszerének 
hat bolygójelöltje a 2010-es bejelentéseket 
követQen, lent a mostani (2014) tisztázás 

utáni állapot. Kék színnel a lakható zónába 
esQ bolygókat jelölték.

KÉP: NASA/PENN STATE UNIVERSITY

A Hubble-_rtávcsQ felvétele az IC5063 galaxis központi részérQl. 
A legfényesebb rész (a kép közepén) az a régió, ahonnan a 
szupermasszív fekete lyuktól kiinduló jetek a gáztömegeket 

kifelé fújják a galaxisból



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/29  923

Annyit már tudunk, hogy galaxi-
sunk mintegy 5 milliárd év múlva 
ütközni fog a szomszédos Andro-
meda galaxissal. Az ütközés kö-
vetkeztében a rendszer közepében 
hatalmas gáztömeg koncentrálódik 
majd, amely az ott lévő központi fe-
kete lyukat táplálja. Az ennek ered-
ményeként létrejövő nagyenergiájú 
jetek viszont ezt követően kifújják a 
galaxisból a még megmaradt mole-
kuláris gáztömegeket. 

Mint azt a Sheffieldi Egyetem csil-
lagászprofesszora, Clive Tadhunter 
elmondta: „a galaxisból sebesen ki-
áramló gáztömegek túlnyomó részét mo-
lekuláris hidrogén alkotja, amely korábbi 
ismereteink szerint már viszonylag ala-
csony energia hatására is könnyen szét-
foszlik. Ezért rendkívül meglepő, hogy 
képes túlélni a közel fénysebességgel 
száguldó elektronokkal való ütközést, és 
ilyen mértékben képes felgyorsulni an-
nak hatására.”

Az eredményről a kutatók a 
Nature-ben számoltak be.

 (ScienceDaily)

A valaha élt  
legnagyobb madár 

Amerikai kutatók ősmaradványok-
ból azonosították a Földön valaha 

élt legnagyobb madarat: kiterjesztett 
szárnyainak 6–7 méteres fesztávolsága 
kétszerese a ma élő legnagyobb madár, 
a királyalbatrosz szárnyfesztávolságá-
nak, de mérete jócskán meghaladja a 
korábbi csúcstartó (már szintén rég ki-
halt) Argentavis magnificens nevű ősma-
dárét is. A felfedezésről a Proceedings 
of the National Academy of Science-

ben (PNAS) megjelent tanulmány sze-
rint hosszú, keskeny szárnyaival remek 
siklórepülő volt: hatalmas testmérete 
ellenére, szárnycsapások nélkül is hosz-
szú ideig fent tudta tartani magát a le-
vegőben, ahonnan időről időre lecsa-
pott a tengerre, zsákmányt keresve. 

A madár ősmaradványát még 
1983-ban fedezték fel a dél-karolinai 
Charleston közelében, egy nemzetközi 
repülőtér új termináljának előkészüle-
ti munkálatai közben. A maradvány 
olyan hatalmas volt, hogy markoló-
géppel kellett körbeásni, hogy hozzá-
férjenek a csontokhoz. „A felső szárny-
csontja a karomnál hosszabb volt” – me-
sélte a kutatást vezető Dan Ksepka, a 
durhami Nemzeti Evolúciós Szintézis 
Központ munkatársa.

A kivételesen jó állapotban megőr-
zött és kiemelt fosszília teljes koponyá-
ja, több szárny- és lábcsontja a Charles-
toni Múzeumba került. Hatalmas mé-
rete és csőrének jellegzetes formája, a 
felső- és alsó állkapcsát szegélyező apró, 

csontos, tüskeszerű fogazata lehetővé 
tette, hogy Ksepka a tengeri óriásma-
darak egy már rég kihalt családjának 
(Pelagornithidae) eddig ismeretlen fa-
jaként azonosítsa. Nevét – Pelagornis 
sandersi – így részben e család, részben a 
Charlestoni Múzeum ma már nyugal-
mazott kurátora, Albert Sanders tiszte-
letére kapta, aki annak idején az ősma-
radvány feltárási munkálatait vezette. 
A hatalmas ősmadár mintegy 25–28 
millió évvel ezelőtt élt a területen – 
nagyjából félidőben a dinoszauruszok 
kipusztulása után.

A kutatók szerint kétség nem férhet 
hozzá, hogy a Pelagornis sandersi papír-
vékony, üreges csontjaival, hatalmas 
szárnyaival otthonosan mozgott a le-
vegőben, miközben esetlenül csetlett-
botlott a talajon. Ám mivel testmérete 
meghaladta a matematikai modellszá-
mítások szerint a repüléshez megen-
gedhető maximális méretet, szárny-
csapásokkal valószínűleg nem tudott 
felemelkedni a földről.

Ksepka a fosszília adatai (becsült 
tömeg, szárnyak fesztávolsága és 
alakja) alapján maga is felállított egy 
számítógépes szimulációs modellt, 
melynek alapján valószínű, hogy az 
óriásmadár lejtőn lefelé, ellenszélben 
futva vagy felszálló légáramlatokat 
kihasználva emelkedhetett fel a le-
vegőbe, ahol viszont már kivételesen 
hatékony siklórepülőként remekül 
elboldogult, s a légáramlatokat ki-
használva le-lecsapott az óceán hul-
lámaira zsákmányért. 

(EurekAlert!)

tottuk, hogy azok magától az anyacsil-
lagtól érkeztek – magyarázta Suvrath 
Mahadevan, a cikk egyik szerzője. 
– Így a Gliese 581 csillagrendszerében 
kimutatott exobolygók száma háromra 
csökkent.”

Robertson és munkatársai meg-
állapításaikat az ESO HARPS és a 
Keck HIRES spektrográfjainak a 
Gliese 581 spektrumára vonatkozó 
adataiban megfigyelhető Doppler-
eltolódások elemzésére alapozták. 
(A bolygókat eredetileg is ezzel a 
módszerrel találták meg.) A PSU 
kutatói azonban most kifejezet-
ten azokra a jelekre koncentráltak, 
amelyek különösen érzékenyek 
voltak a csillagban zajló mágneses 
aktivitásra, és ennek figyelembe-
vételével korrigálták azokat. Ennek 
eredményeként a korábban három, 
a lakható zónába eső exobolygótól 
származó jelek eltűntek, illetve 
megkülönböztethetetlenné váltak 
az anyacsillagtól származó háttér-
zajtól (azaz nem emelkedtek szigni-
fikánsan annak szintje fölé).

A kutatók szerint ez a kínos ku-
darc arra figyelmeztet, hogy az 
exobolygók kimutatásánál még az 
eddigieknél is jóval körültekintőb-
ben kell eljárni.

 (Sci-News) 

A Pelagornis sandersi rekonstrukciója (fantáziakép) KÉP: LIZ BRADFORD
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 A beszédes nevű Green 
Over Grey (Zöld a szürke fö-
lött) vállalat egy vancouver-i 

kerttervező cég, amely csodálatos függőleges kertet tárt 
a nyilvánosság elé, és ezt a világ eddigi legmagasabb bel-
téri élő falának harangozták be. 

A kerttervezők munkája nem előzmények nélküli. A 
cég 2010-ben mutatkozott be, és azonnal Észak-Ame-
rika legnagyobb kültéri élőfalával debütált Vancouver 
Surrey nevű külvárosában. Legújabb függőleges kertjük 
ezt a rekordot szárnyalta túl. 

A mostani hatalmas zöld felület egy kanadai pénzügyi 
szolgáltató cég, a Desjardins Group épülő központjá-

ban, egy új irodatoronyban kapott helyet. Az élő falat a 
szemben lévő Szent Lőrinc-folyó ihlette, sőt arról „Hul-
lámok”-nak nevezték el. A zöld fal egy tekervényesen 
tervezett, 15 emeletes függőleges kert. Maga a fal 30,5 
méter magas, a teljes felülete mintegy 199 négyzetmé-
ter és a régi Quebec-ből, a folyó túloldaláról is látható. 
42 körültekintően kiválasztott növényfajt ültettek bele, 
úgymint filodendront, gyömbért, különböző kúszó nö-
vényeket stb. – összesen több mint 11 ezer növénytövet.

A hagyományos ültetődobozok helyett, a „Hullámok” 
kereteként a cég egy egyedülálló, rendkívül könnyű 
szerkezetet dolgozott ki, amely újrahasznosított másfél 
literes petpalackokból áll. Patrick Poiraud, a Green Over 
Grey vezetője és társalapítója elmondta: „Kutatásaink 
szerint ez az élő fal a legmagasabb beltéri függőleges kert a 
világon. A fal teljes egészében hidroponikus rendszeren ala-
pul (vagyis talaj nélküli), és úgy vegyíti a növényeket, ahogy 
azok hasonló függőleges környezetben – mint a faágakon és a 
vízesések közelében – találhatók, egymást gazdagítva. A vég-
eredmény egy látványában igazán kellemes műalkotás, amely 
egyben tisztább beltéri levegőt biztosít, és mind az akusztika 
minőségét, mind pedig az ingatlan értékét növeli.” 

A zöldfalaknak a már említett hasznukon kívül 
olyan előnyeivel is számolhatunk, mint az épület vé-
delme (naptól, esőtől, a hőingadozás káros hatásaitól), 
energiamegtakarítás (nyáron a növények hűtik az épü-
leteket a párologtatás által), emellett csökkenti a stresszt, 
növelik a dolgozók jólétét.

(www.greenfo.hu) 
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A	VILÁG	LEGMAGASABB	ÉLV	FALA

Az	öregedW	társadalom	
kihívásai

Magyarországon 2020-ra a 65 év fe-
lettiek száma várhatóan eléri a 2 

milliót, 2030-ra pedig Európa lakossá-
gának negyede időskorú lesz. Ezekről 
az előrejelzésekről és alternatív jövőké-
pekről egyeztettek kutatók, szakpoliti-

kusok, civilszervezetek és önkormány-
zatok képviselői a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) által koordi-
nált Parliaments and Civil Society in 
Technology Assessment (PACITA) elne-
vezésű program keretében.

Nemcsak Magyarországnak, ha-
nem Európának is szembe kell néznie 
azzal, hogy lakossága az elkövetke-
zendő évtizedekben tovább idősödik. 
Míg 2010-ben az Európai Unió teljes 
lakosságának 18%-a volt 65 év feletti, 
addig ez az arány 2030-ra előrelátha-
tóan 25%-ra nő. Az ezzel járó társa-
dalmi szintű problémák megoldásában 

egyre nagyobb jelentőségre tesznek 
szert az infokommunikációs tech-
nológiák. Az MTA által rendezett 
tanácskozáson az új technológiák 
szerepét és lehetőségeit tekintették 
át a résztvevők.

A PACITA keretében megvaló-
suló, az Európai Unió által támoga-
tott, alternatív jövőképek megvita-
tására épülő konzultáció célja, hogy 
nemzeti és uniós szinten is segítse 
a tényeken alapuló szakpolitikai 
döntéshozatalt, valamint fórumot 
kínáljon az érdekelt társadalmi cso-

portok közti egyeztetésnek. A projekt-
ben résztvevő országok kutatói, dön-
téshozói, valamint intézményei már 
több országban – Ausztriában, Bul-
gáriában, Csehországban, Dániában, 
Írországban, Spanyolországban, Nor-

végiában és Belgiumban – egyeztettek 
a kilátásokról és a várható feladatokról. 

Az MTA a projekt résztvevőjeként 
„kiemelt feladatának tekinti a tudomány, 
a politikai döntéshozók és a civil szféra 
együttműködésének elősegítését” – hang-
súlyozta köszöntőjében Vékás Lajos, 
az MTA társadalomtudományi alel-
nöke a hazai ülés megnyitóján. Mint 
elmondta, az idősödő társadalom té-
májával több diszciplína is foglalko-
zik, a tudomány pedig a lehetséges 
alternatívák kidolgozásával nyújthat a 
döntéshozatalt megalapozó támogatást 
a szakpolitikusoknak.

Az MTA-n rendezett szakmai esz-
mecserén az infokommunikáció lehe-
tőségeit hat tematikus egységben vitat-
ták meg a résztvevők. A 65 év feletti, 
egészségügyi szempontból rászoruló 
emberek számára egyre több olyan új 
technológiai megoldás válik elérhe-
tővé, amely – például állandó orvosi 
távfelügyelet biztosításával vagy társas 
kapcsolataik aktívabbá tételével – idős-
korban is segíti az önálló életvitelt. Ma-
gyarországon jelenleg 1,7 millió 65 év 
feletti ember él. 

(MTA)
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19. A fejezetcím második része. 20. Messzire ordít. 21. Hajó hátsó 
része. 23. Síknyomó eljárás. 25. Múlt, jelen vagy jövQ a nyelvtanban. 
28. A szél teszi, népiesen. 30. Szent fogadalom. 32. Piacon értékesít. 
35. Országos Roma Önkormányzat, röv. 37. Alkotás.

A 25. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: CSÖR-
MQ, BÁSZLI, KELEMPÁSZ, KQTTES, VERQMALAC. A megfejtést 
beküldQk közül a Kis magyar tájszótár cím_ kötetét (Tinta Kiadó; szer-
kesztette: Kiss Gábor) nyerte: Horváth István (Tüskevár), Kocsi Kata-
lin (Sopron), Lukács István (Eger), Szoták Petra (Tatabánya) és Dr. 
Varga Mária (Hatvan).  A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán 
küldjük el. 

KERESZTREJTVÉNY

A Typotex Kiadó jelentette meg Mirja Tervo etnográfus sajátos témavá-
lasztású könyvét T_sarok és kamatláb címmel. Ennek egyik beszédes 
fejezetcímét kérjük beküldeni. A megfejtQk között a Typotex Kiadó köny-
veit sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, július 29-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejt-
vény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 19. 
számunkban indult 13 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet_i 
egy 90 éve született, Széchenyi-díjas irodalom-, m_velQdés- és tudo-
mánytörténész nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezetcím elsR része. 10. Olaszország. 11. Sic ... 
ad astra; így jutunk a csillagokig. 12. Görcsoldó gyógyszer. 14. Osz-
mán-török tiszti rang. 15. Holland légitársaság névbet_i. 16. Nem jár az 
óra. 18. Parancsnok, röv. 19. Korszak. 20. Száját csodálkozva nagyra 
nyitó. 22. Éles kiáltás rémülettQl. 24. Nyelvbotlás. 26. A nitrogén és a 
kén vegyjele. 27. Üres fiók! 28. Szalad. 29. Salgótarjánhoz közel lakik. 
31. Régi ellentéte. 32. Azonos zenei hangok. 33. Haladás kúszva. 34. 
Jolánka. 36. Akad rá vevQ. 37. Mégsem távozik.

FÜGGQLEGES: 1. Szilárd meggyQzQdés. 2. Ital fele! 3. E település 
várkastélya a török hódoltság idején a temesvári pasa nyári szállás-
helye volt. 4. Ábrándos képzelQdés. 5. Schengen Information System 
(Schengeni Információs Rendszer), röv. 6. Sík, mély terület. 7. A bizmut 
vegyjele. 8. ... Croce; híres templom Firenzében. 9. Sziklarepedé-
sekben, bokrokon tölcsérhálót szövQ ízeltlábú. 13. NQi énekhang. 15. 
Rácsos szerkezet_ ásványi anyag. 17. A fejezetcím harmadik része. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2014. augusztus 9.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. július 28.

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
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Molnár Edit fotóművész 
képeiből látható kiállítás a 
Vigadó Galériában szep-
tember 20-ig, Gyepsori 
emberek egy kor és ma 
címmel. 

Molnár Edit, aki főként művész és íróportréival vált is-
mertté, a XX. század magyar fotóriportereinek egyik 
legkiválóbbja is volt. Mindig fölkészülten, olvasottan 
kereste föl híres modelljeit, Illyést, Füst Milánt vagy Ve-
res Pétert. Az autodidakta szegényparaszt népi író, Veres 
Péter Gyepsor című elbeszélés- és verskötete mélyen 
megérintette. Amikor az író szűkebb pátriájában, Bal-
mazújvárosban meglátta a karakteres gyepsori paraszt-
arcokat, vérbeli riporterként fogott hozzá megörökíté-
sükhöz. Tudta, hogy ez az embertípus végérvényesen el 
fog tűnni a múlt század végi modernizáció kavargásá-
ban. Nagyszerű riportja majd négy évtizeddel az elké-
szülte után, most, a XXI. század elején mutatkozhat 
meg átfogó teljességgel.

A holokauszt témájának kor-
társ művészeti ábrázolására 
vállalkozik a Ludwig Múze-
um szeptember 28-ig lát-
ható [csend] – Egy Holo-

kauszt-kiállítás című tárlata. A hazai és nemzetközi 
kortárs művészek munkái közül egyaránt válogató ki-
állítás túl kíván lépni a holokausztot egyszeri történel-
mi eseményként a múltba helyező, történelmesítő 
szemléleten, így az alkotások egy csoportja arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy a népirtáshoz vezető akkori 
tendenciák közül melyek befolyásolják ma is minden-
napjainkat.

A holokauszt ábrázolásának kezdete gyakorlatilag a 
II. világháború idejére nyúlik vissza. A korabeli ábrázo-
lások egy része a túlélőktől származik, akik közül töb-
ben már a koncentrációs táborban hoztak létre különféle 
alkotásokat, melyek valószínűleg a túlélést is segítették 
számukra. Az ábrázolások másik csoportját azok az új-
ságírók, katonák készítették, akik eljutottak a táborok-
ba, illetve felszabadították a foglyokat és az ott megis-
mert körülményeket már eleve a dokumentálás, azaz 
egyfajta történelmi perspektíva felállításának szándéká-
val rögzítették.

A tragédiát a holokauszt-hatás révén bemutató alkotá-
sok az események megtörténtének strukturális okait és 
körülményeit jelenítik meg (például az emberek indivi-
dualitásuktól való megfosztását, az ipari alapú emberir-
tást, az ezek hátteréül szolgáló ideológiák működését), 
másrészt ezek a reprezentációk a befogadó számára nem 
jelölnek ki egy fix pozíciót, vagy amennyiben ezt mégis 
megteszik, ez nem kizárólag az áldozattal való azonosu-
lásé lehet. 

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Az utazó festőnő: Lehel 
Mária – Lappangó képek 
és rejtélyek címmel egy 
oknyomozó, tényfeltáró 
kamarakiállításon mutatja 
be a Brazíliából hazatért 

Hamza-házaspár által alapított jászberényi Hamza 
Múzeum legújabb kutatási eredményeit, amelyek leg-
főképpen annak a festőnőnek az életpályájához kap-
csolódnak, akinek még egészen fiatalon, 1911-ben si-
került kiállítania a Nyolcakkal.

Egyik olasz kritikusa „pittice viaggiatrice”-nek, utazó 
festőnőnek nevezte Lehel Máriát, a budapesti alkotót, aki 
több mint harminc éven át élt Olaszországban. A meg-
állapítás nemcsak azért találó, mert szinte keresztmet-
szetében mutatja meg az 1889-ben született művésznő 
Franciaországot is érintő mozgalmas pályafutását, ha-
nem megsejtet valamit abból a nyugtalan önkeresésből 
is, amellyel már fiatalon is önnön festői nyelvének a 
megtalálására törekedett.

Mivel művei szétszóródtak, elkallódtak, elértéktele-
nedtek, ahogy tárlatainak a pontos adatai is elhomályo-
sultak idővel, a Hamza Múzeum ezúton azt tűzte ki cé-
lul, hogy bemutassa, milyen, mekkora ívű, terjedelmű és 
ihletettségű lehetett az az életmű, amellyel az utókor ha-
nyagsága, nemtörődömsége folytán már nem rendelke-
zünk. Az október 10-ig látható tárlat így számos olyan 
alkotásról és korszakformáló eseményről tudósít, amely-
lyel a magyar művészettörténet nem számol.

Két prominens, magyar mű-
gyűjtemény párbeszédén ke-
resztül rajzolódik ki a modern 
és az avantgárd művészet ma-

gyarországi története A fenséges geometriája – Vá-
logatás az Antal–Lusztig-gyűjtemény és a Vass 
László-gyűjtemény anyagából című tárlaton a deb-
receni MODEM-ben.

A koncepció arra az elképzelésre támaszkodik, mely 
szerint a huszadik századi művészet történetét nem iga-
zán a realizmus és az absztrakció egymással ellentétes 
erői formálták, hanem inkább e két eltérő esztétikai tö-
rekvés dialektikája, sőt dialógusa. A kiállítás így nem 
csupán két hasonló és következetes szempontok szerint 
összeállított gyűjtemény párhuzamos történetét állítja 
egymás mellé, hanem kifejezetten arra fókuszál, hogy a 
fenséges fogalmán keresztül párbeszédet kezdeményez-
zen a vegytiszta absztrakció és a hagyományos termé-
szetábrázolás között. A tárlat azt az élvezetes és tanulsá-
gos lehetőséget kínálja fel a nézőknek, hogy a festmé-
nyek kompozíciós elveiről, végső soron pedig a matema-
tika és a természet viszonyáról, az ábrázolás és az 
ábrázolhatatlan kérdéséről is gondolkodjon. A kiállítás 
szeptember 14-ig várja az érdeklődőket.

40 éves képriport

A m_vészet dialógusa

M_vészet / Holokauszt

Elveszett örökség
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Vrség	a	Rajnánál
Németországban a XIX. században 
egyre-másra emeltek kisebb-na-
gyobb szobrokat és emlékműveket, 
amelyek a német történelem egy-
egy nagy alakjának vagy fontos 
eseményének állítottak emléket. 
Felállításuk történetét, okait jobban 
megérthetjük, ha röviden áttekint-
jük Németország, ezen belül is első-
sorban a német–francia kapcsolatok 
XIX. századi történetét.

Kutatás	nap	nap	után
Óriási dolog, hogy nemzeti prog-
rammá lett az agy kutatása, hiszen 
ez a legbonyolultabb biológiai ob-
jektum, s a benne zajló komplex 
folyamatok határozzák meg az 
emberi tudatot, amely egész éle-
tünket formálja. 

Szerencsejáték-függWség
Az internet és az okostelefonok 
jóvoltából a szerencsejátékok ma 
már nem korlátozódnak csupán 
a fogadóirodákra, játéktermekre 
vagy kaszinókra. Ennek köszön-
hetően, az elmúlt években mind 
a népszerűségük, mind a fel-
használók száma, valamint a kü-
lönböző játékokra fordított 
pénzösszeg mennyisége is jelen-
tősen megnövekedett.

A hátlapon
Kaukázusi medvetalp

Az özönnövények nem őshonos fajok, és 
erőszakosan terjedve veszélyeztetik a 
természetes növényzetet. Vannak köz-
tük az emberre is veszélyesek, ezért irtá-
sukra nagy figyelmet fordítunk. Ma-
napság a vezető hírek közé került az óri-
ás vagy kaukázusi medvetalp (Heracleum 
mantegazzianum), jóllehet már évtizedek 
óta megtelepedett hazánkban. 

Óriási termetű, télálló évelő növény. 
Vastag karógyökere van, 10 centiméter 
átmérőjű hajtásai elérhetik a 3–5 métert 
is. Nagy levelei változatosak, mind a le-
velek osztottságában, mind a levélszél 
fogazottságában.  Fehér, kicsi virágai 
nyár elején nyílnak hatalmas összetett 
ernyővirágzatban. Ikerkaszat termései 
sokáig (15 év) csíraképesek maradnak. 
Hajtása olyan, napfény hatására bomló, 
mérgező anyagokat (furokumarinok) 
tartalmaz, melyek érintése a bőrt érzé-
kennyé teszik a fényre, és nagyon nehe-
zen gyógyuló, égési sérüléshez hasonló, 
hólyagosodással járó, súlyos bőrgyul-
ladást (fito fo to der ma titisz) okoznak. 
Ha hozzáértünk a növényhez, le kell 
mosni a bőrt és legalább egy napig ke-
rülni kell a napsütést!

A Kaukázus meleg nyarú, hideg telű, 
csapadékos, nedves patakvölgyeiben ős-
honos. (Hátlapunk felvétele Grúziában 
készült. – A szerk.) Az angol díszkerté-
szet révén került Európába a XIX. szá-
zad elején, mutatós habitusa miatt elő-
szeretettel ültették nagyobb, természetes 
hatású kertekbe. A XX. század közepé-
től azonban kivadulva, kiirthatatlanul 
meghonosodott Európa nagy részén, sőt 
az USA-ban is. Nálunk elsősorban a 
Bakonyban, Nyugat-Dunántúlon, a 
Zempléni-hegységben és a Mátrában 
terjed. A Kárpátalján, a Felső-Tisza ár-
terén és Keszthely környékén megjelenő 
állományok egy másik, rokon faj 
(Heracleum sosnowskyi) példányai, mely 
valamivel kisebb és kevésbé gyulladás-
keltő. Utóbbi takarmánynövényként 
került hazánkba a szovjet időkben.

Szöveg: FRÁTER ERZSÉBET
Kép: FRÁTER SZABOLCS
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