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A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi 
Kutatóközpontja (MTA TTK) és a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat (TIT) közös ismeretterjesztő cikkpályázatot 
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, va
lamint külföldön jelenleg folytató vagy tudományos fokozat
tal már rendelkező fiatal, 35 évesnél nem idősebb kutatóknak. 
A pályázat célja, hogy a pályázók saját, az élő és élettelen termé
szettudományok területén, illetve határterületein végzett ku
tatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit 
közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretter
jesztő lapja által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriá

ban a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az 
Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályáz
hatnak. A cikk terjedelme: 1012 ezer n (szóközökkel). Ehhez 
46 színes kép vagy ábra, grafikon illusztrációja is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóri

ában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt 
érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Termé
szet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel 
pályázhatnak. A cikk terjedelme: 1518 ezer n (szóközökkel), 
amihez feketefehér vagy színes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a ter

mészettudományok elsősorban tudományfilozófiai, továbbá  

humán tudományi módszerekkel feltárható, bemutatható ösz
szefüggéseihez kapcsolódó vagy a természettudományi felfe
dezések társadalomtudományi vetületeit elemző, a Valóság stí
lusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 3540 
ezer n (szóközökkel). 

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve másho
va közlésre be nem küldött ismeretterjesztő cikkel lehet. A pá
lyaműveket a három lap szerkesztősége, az MTA TTK, vala
mint a TIT által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória 
első három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A díjazásról a 
zsűri dönt, az egyes helyezések megoszthatók. 

A pályamunkákat emailen, a titlap@telc.hu címre kérjük 
benyújtani. A képeket, illusztrációkat különkülön kép fájlban 
kell elmenteni, a szövegben csak az ábra helyét kérjük feltün
tetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazás
ban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőik
kel történő egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A 
pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzá
járulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes vál
tozatában.

Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levél
címét, email címét, telefonszámát, születési dátumát és a 
munkahelyének nevét! 

A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088 Bu-
dapest, Bródy Sándor u. 16.  A borítékra írják rá: „MTA 
TTK – TIT cikkpályázat” és a kategória nevét.

A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.
A SZERKESZTŐSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 Többgenerációs	gömb-
halmazok?

A gömbhalmazok néhány száz-
ezer től több millióig terjedő 
számú csillagot tartalmaznak 

egy viszonylag kicsiny, átlagosan 
néhány száz fényév átmérőjű, kö-
zel gömb alakú tartományban ösz-
szezsúfolva: a csillagok a halmaz 
középpontja felé annyira összesűrű-
södnek, hogy még viszonylag nagy 
távcsövekkel sem lehet szétválaszta-
ni őket. Többségükben a galaxisok 
körüli halóban keringenek, a Tejút-
rendszerben eddig 150 körüli számút 
fedeztek fel belőlük. A csillagászok 
hosszú ideig úgy vélték, hogy a 
bennük sűrűn összezsúfolt csillagok 
nagyjából egyidejűleg születtek, ko-
rukat tekintve tehát ikertestvérek. 
Ám az utóbbi években tett néhány 
felfedezés kezdte összezavarni ezt 
az egyszerű képet. Most egy ameri-
kaikínai kutatócsoport újabb olyan 
felfedezésről számolt be, amely meg-
erősíti, hogy a gömbhalmazokban 
több különböző korú csillagnépesség 
halmozódhatott fel. A kutatók nem 
csak a tényt magát állapították meg, 
hanem – a Natureben erről  megje-
lent cikkükben – egy lehetséges ma-
gyarázatot is felvetettek.

A kutatásban, amelyet a pekingi 
Kavli Csillagászati és Asztrofizikai 
Intézet (KIAA) csillagászai vezet-
tek, a  Northwestern Egyetem több 
kutatója is részt vett.

A kutatócsoport a Hubble űrtávcső 
megfigyeléseire alapozta munká-
ját. „Az általunk megfigyeltek alapján 
jutottunk arra a következtetésre, hogy 
a korábban feltételezett mechanizmus 
révén nem jöhettek létre újabb népes 
populációk a gömbhalmazokban, így 
más magyarázatot kell keresnünk – 
nyilatkozta a cikk vezető szerzője, 
Chengyuan Li, a KIAA csillagásza. – 
Az új feltételezés lényege, hogy az újabb 
t�meges csillagké�ződések forrásai nem 
belső, hanem külső eredet� gázt�megek 
lehetnek.”

Másként fogalmazva, úgy tűnik, 
hogy a gömbhalmazok kezdeti gáz-
anyaguk elfogyta után is képesek 
születőben lévő csillagok – vagy 
még inkább azok képzésére alkal-
mas anyagtömegek – befogadására. 

C
S
IL
L
A
G
Á
S
Z
A
T

„Feltételezésünk szerint a második (és 
esetleg további) csillagpopulációk anyaga 
a g�mbhalmaz k�rnyezetéből szárma-
zik, ahonnan a g�mbhalmaz erőteljes 
gravitációs vonzásával szinte min-
dent magába gy�jt, ami útjába kerül” 
– mondta Richard de Grijs, a cikk 
egyik társszerzője, szintén a KIAA 
munkatársa. 

A Tejútrendszerben eddig felfede-
zett több mint másfélszáz gömbhal-
maz szinte kivétel nélkül nagyon 
idős, általában 10 milliárd évesnél 
öregebb csillagokból áll, amelyek 
között ha van is némi korkülönb-
ség, azt eddig nem észlelték. Ezért 
is kerestek a kutatók más, galaxi-
sunkon kívüli célpontokat, amelyek 
hozzájuk képest fiatalnak vagy leg-
alább középkorúnak minősülnek. 
Így választottak ki három olyan 
gömbhalmazt, amelyek két, a Tejút-
rendszerhez közeli törpegalaxisban, 
együttes nevükban a Magellán-fel-
hőkben találhatók. Nevezetesen a 
Nagy Magellánfelhőben az NGC 
1783 és NGC 1696, a Kis Magel-
lánfelhőben az NGC 411 kataló-
gusjelű gömbhalmazokat vették 
tüzetesebben szemügyre a Hubble 
űrtávcsővel.

A csillagok életkorát a csillagászok 
rutinszerű eljárással, színük és fé-
nyességük alapján határozzák meg. 
Így az NGC 1783 esetében például Li 
és munkatársai arra az eredményre 
jutottak, hogy a halmaz kezdeti né-
pessége 1,4 milliárd évvel ezelőtt ke-
letkezett, de két fiatalabb népesség is 
kimutatható benne, amelyek rendre 
890 millió, illetve 450 millió évvel 
ezelőtt születtek.

Mi lehet a magyarázat ezekre az 
eltérő életkorokra? – Elsőként az 
a válasz kínálkozna, hogy az első 
csillagképzési hullámot követő-
en még elegendő gáz és poranyag 
maradt vissza a halmazban, amely 
idővel összesűrűsödhet és benne 
újabb csillagszületések indulhat-
nak be. Ez azonban a cikk egy má-
sik társszerője, Aaron M. Geller, a 
Northwestern Egyetem és a chicagói 
Adler Planetárium csillagásza szerint 
felettébb valószínűtlen.  

„Miután az első csillagné�esség meg-
született, a k�ztük lévő nagy t�meg� 
csillagok mintegy időzített bombaként 
ketyegnek: mind�ssze 10 millió év eltel-
tével szupernóvaként robbannak fel, s 
a robbanásuk keltette lökéshullámok és 
erőteljes csillagszelek a korábbról a hal-
mazban maradt anyagfelhőket szinte 
teljesen kis��rik a k�rnyező csillagk�zi 
térbe – magyarázta Geller. – Ezt kö-
vetően a g�mbhalmazban maradt kisebb 
t�meg� és jóval hosszabb élet� csillagok 
viszont már nyugalmasabb környezetet 
hoznak létre a gömbhalmaz belsejében, s 
így lehetőséget teremtenek újabb anyag-
t�megek begy�jtésére.”

A kutatók szerint tehát a gömbhal-
mazok, miközben galaxisuk körüli 
pályájukat róják, mintegy összepor-
szívózzák és „adoptálják” az útjukba 
kerülő, a csillagközi térben szabadon 
csellengő gázfelhőket. Ez az ötlet 
egyébként – tisztán elméleti meg-
fontolásokból – először még 1952
ben vetődött fel, de akkor (egyéb 
bizonyítékok híján) nem keltett kü-
lönösebb figyelmet. 

Most Geller és munkatársa a 
North western Egyetemen, Claude-

A kutatásban vizsgált egyik gömbhalmaz, a Nagy Magellán-felhQben lévQ NGC 1783 a Hubble 
_rtávcsQ felvételén (KÉP: ESA/NASA/HUBBLE) 
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hatalmak – Németország, Olasz-
ország – felé irányuló politikáját. A 
vele kapcsolatban korábban emlege-
tett hintapolitikáról és kiugrási kí-
sérletről azonban nem beszélhetünk. 
Egyrészt, mert a brit kormány kez-
detben nem állt szóba az ellenséges 
táborban lévő Magyarországgal, 
majd bár a miniszterelnök politi-
kája kiváltotta a britek elismeré-
sét, a Szovjetunió nem támogatta, 
az Egyesült Államok pedig válasz 
nélkül hagyta a magyar vezetőség 
kapcsolatfelvételi kísérletét. Ugyan 
a magyar titkosszolgálati szervek 
és az angolszászok között mindig 
fennmaradt valamilyen kommuni-
kációs szál, az angolok ezeket a tár-
gyalásokat taktikai célra használták, 
és abba az irányba terelték (balkáni 
front), hogy a tökéletesen informált 
német hírszerzést összezavarva ki-
provokálják Magyarország megszál-
lását. Másrészt nyilvánvaló volt, hogy 
Magyarország szovjet érdekszférába 
kerülhet, amit Kállay szeretett volna 

elkerülni, így tulajdonképpen 
„nem volt hova kiugrania’ az 
országnak. 

Kállaynak a kormányon be-
lül is voltak ellenlábasai, akik 
azzal támadták, hogy túl hű-
vös németbarát politikát foly-
tat – ez volt az oka kezdet-
ben a külügyminiszteri tárca 
megtartásának is. Elsősorban 
KeresztesFischer Ferenc bel-
ügyminiszter, Bánffy Dániel 
földművelésügyi miniszter és 
Ghyczy Jenő (aki külügymi-

André Faucher-Giguère számítógépes 
szimulációval is modellezte a felté-
telezést, majd az eredményeket ösz-
szevetették a megfigyelésekkel. „Így 
végül arra jutottunk, hogy ez a megoldás 
lehetséges, az így �sszegy�jt�tt gázt�-
megekből idővel valóban létrej�hetnek 
későbbi csillagné�ességek – mondta de 
Grijs. – És ez persze nemcsak a konk-
rétan megfigyelt három gömbhalmazra 
lehet igaz, hanem valószín�leg általáno-
sítható más esetekre is.”

Ez utóbbit azonban további megfi-
gyelésekkel is szeretnék megerősíte-
ni, ezért tervezik további gömbhal-
mazok vizsgálatát a Magellánfel-
hőkben, de a Tejútrendszerben is.
Forrás: www.northwestern.edu/newscenter/
stories/2016/01/globular-clusters.html  

	 Hintapolitika	és	
kiugrás?

1942. március 10én, Bárdossy 
László felmentését követően 
Kállay Miklós foglalta el 
a miniszterelnöki posztot 
Magyarországon. A korábban 

kereskedelmi államtitkárként, majd a 
Gömböskormány földművelésügyi 
minisztereként is működő politikus 
– akiben Horthy Miklós kormányzó 
feltétel nélkül megbízott – 1943ig a 
külügyminiszteri tárcát is vezette. Po-
litikai karaktere, politikai döntéseinek 
a megítélése volt a témája a VERITAS 
Történetkutató Intézet történelmi vivi-
taestjén, Ujváry Gábor moderátori 
vezetésével Pritz Pál és Joó András 
történészkutatók eszmecseréjének.

Kállay kinevezésekor tisztában volt 
a hadi állapotban lévő ország adott lévő ország adottország adott-
ságaival, melyre fullasztó fölény-
nyel terpeszkedett a német vezetés, 
ezért jó politikai érzékkel a nácibarát 
szólamok fedezékéből próbált ki-
evickélni a szövetséges szorításából. 
Fokozatosan feladta elődje tengely-
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niszterként Kállayt váltotta) támo-
gatták politikáját. 

Bár a német vezetés is kezdettől 
fogva tisztában volt a ténnyel, hogy 
a miniszterelnök nem németbarát 
– két héttel a kinevezését követően 
Goebbels a naplójában angolbarát-
nak jellemezte – eltávolítására mégis 
csak két évvel később, 1944 márci-
usában a német megszállással került 
sor. Ennek oka a Horthyrendszer 
stabilitásával magyarázható, ami el-
engedhetetlenül fontos volt, és a né-
metek számára elfogadhatóvá tette 
a Kállay vezette politikai garnitúra 
működését. A megszállást követően 
Kállay menekülni kényszerült, majd 
később emlékirataiban foglalta össze 
politikai motivációit. Ebben több-
ször hangsúlyozta, hogy miniszter-
elnöksége során a magyar külpoliti-
ka irányváltoztatását nem a katonai 
helyzet miatt, hanem elvi okokból 
vitte véghez, és ez a tette a nácizmus 
elutasításából és angolbarát beállí-
tottságából fakadt.

PAPP CSILLA

 A	magas	vérnyomás	
rontja	a	szellemi		
funkciókat

A tíz évnél hosszabb ideig fenn
álló diabétesz, ma gas vér nyo
más, kóros zsírérték, illetve 
ezek kombinációja esetén kó-
ros elváltozások alakulnak ki 
az agyi erekben. Az erek fala 
megvastagodik, fizikai meg-

terheléssel vagy kémiai stresszel pro-
vokált tágulékonyságuk beszűkül 
és a kóros elváltozás jól követhető 
speciális ultrahangvizsgálattal. A 
folyamat már magas vérnyomásos 
serdülőkben is kimutatható – hívta 
fel a figyelmet Csiba László egyete-
mi tanár, a Debreceni Egyetem Ne-
urológiai Klinikájának igazgatója 
az egyetem Professzori Klubjában 
azt követően, hogy eddigi munkája 
belső elismeréseként – sok más díja 
után  átvette a TankóRobison ész-
tert felfedező biokémikus emlékére 
alapított Tankó Béladíjat.

A Csiba László vezette munkacso-
port figyelme a magas vérnyomás-
ban szenvedők  felé fordult, mivel ez 
a legfontosabb rizikótényező a szél-
ütés és az agyi keringészavar szem-
pontjából. Az erek rugalmasságának 
és falvastagságának mérése mellett a 
szellemi funkciókat is vizsgálták. 
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A Kállay-kormány beiktatása

Kállay Miklós
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A szellemi teljesítmény károso-
dását 12 kognitív képességet mérő 
teszt igazolta. Azt is megfigyel-
ték, hogy a kognitív teljesítmény 
gyorsabban hanyatlik, ha a ma-
gas vérnyomás az érelmeszese-
désben kulcsszerepet játszó LDL
koleszterin kóros értékeivel társul. 
A folyamat – legalábbis a viszony-
lag fiatal hipertóniásokban – visz-
szafordítható. Ha ugyanis a ma
gas  vérnyomásban szenvedő rend
szeresen szedte a vérnyomáscsök-
kentő gyógyszereket, az 
agyi erek tágulékonysága 
javult fizikai terhelésre 
(például kerékpározás so-
rán) és javult a kognitív 
tesztekkel mérhető szel-
lemi teljesítmény is. Ezt a 
javulást nem lehetett meg-
figyelni azokban, akik 
nem szedték rendszeresen 
a vérnyomáscsökkentőt. 
Ezek a vizsgálatok arra 
hívják fel a figyelmet, 
hogy a magas vérnyomás 
már évekkel a klinikai 
ese mény előtt jól mérhető 
ér fal elváltozásokat okoz, 
ezek megjelenését sőt a 
kognitív funkciókárosodást is ki 
lehet mutatni. Nagyon fontos a  
hipertónia korai diagnózisa, a más 
szerveket érintő következménye-
inek – a kognitív funkciókat is 
magában foglaló – vizsgálata és a 
fegyelmezett gyógyszerszedés.

Az élőben csak transzkraniális ult
ra hanggal megfigyelhető mik ro em
bo li zá ció jelenségéről a professzor 
elmondta: az apró vérrögöcskék az 
erekben kialakuló meszes plakkokról 
klinikailag némán válnak le, majd 
véráramlás révén az agyba jut-
nak. Ezek detektálása különösen 
fontos szívműtét, vagy nyaki ér-
műtét során, hiszen, az agyba jutó 
mikroembolusok nem veszélytele-
nek, a folyamatos mikorembolizáció 
„zuhany“ szellemi károsodást okoz
hat. Ezért kulcsfontosságú a mik
ro embol u sok detektálása, amire 
nemrég teremtődött meg a lehető-
ség Aaslid felfedezésével. A norvég 
kutató ugyanis felismerte, hogy a 
2,25 MHzes ultrahang képes át-
hatolni a felnőtt koponyáján és 
szívbillentyűbetegség, nyaki érszű-
kület, szívműtét során alkalmas a 
mikroembolusok számának és jelle-
gének a mérésére.  

Csiba professzor szerint ennek 
nem lehet túlbecsülni a jelentőségét, 
mivel a mikroembólia detektálására 
sem az MRI, sem a CT nem alkal-
mas, csupán a Transcranialis Dopp-
ler. Ennek elterjedésével lehetővé 
vált az agyi véráramlás változásá-
nak folyamatos nyomon követése, a 
mikroembolusok detektálása  vagy 
az olyan különleges mérési módok 
bevezetése is, mint agyi véráramlás 
folyamatos mérése kerékpározás, 
vagy teniszezés közben. 

Ezzel a módszerrel igazolni lehe-
tett, hogy például koszorúérműtét 
során mikroembolusok ezrei sza-
badulnak el és még hónapokkal 
később is kóros a kognitív tesztek 
eredménye. Csiba professzor mun-
katársai pedig azt  igazolták, hogy 

a szívkoszorúérműtét előtt adott 
neuroprotektív szer kivédi azt a kog-
nitív teljesítménycsökkenést, amit a 
koszorúérműtét idézhet elő. 

A Dopplerultrahang nemcsak a 
koponyán belüli vizsgálatokban je-
lentett áttörést, hanem a nyaki erek 
eltéréseiben is. Az olcsó, neminvazív 
ultrahang segítségével a nyaki erek 
szűkülete, elzáródása diagnosztizál-
ható. A debreceni munkacsoport 
azonban azt is bizonyította élőben 
és a boncolás során végzett összeha-
sonlító vizsgálatokkal, hogy a kont-
rasztanyaggal élőben végzett hagyo-
mányos nyaki érvizsgálat túlbecsüli 
az érszűkületet. Az ultrahang pon-
tosabban méri az érszűkületet, mint 
a három síkban végzett angiográfiás 
vizsgálat. Ennek azért van jelentősé-
ge, mert az újabb szélütést megelőző 
érműtét csak bizonyos súlyosságú 
érszűkület esetén jön szóba, a nyaki 
ütőér esetében például 7099% kö-
zötti értékeknél. Ennél kevésbé súlyos 
esetekben  műtétre általában nincs 

szükség, a műtéttől kevésbé 
várhatunk javulást, mint a 
gyógyszeres terápiától. 

A koponyán belüli és a 
nyaki erek vizsgálata tehát 
arra hívja fel a figyelmet, 
hogy komplex módon kell 
az érbetegeket vizsgálni. 
Nem elég az erek szűkü-
letének mérése, az erek 
tágulékonyságának, áram-
lási paramétereinek a méré-
sére is szükség van, sőt ér-
demes összekapcsolni ezeket 
a vizsgálatokat a kognitív 
teljesítmény mérésével is. 

Csak így remélhető, hogy 
az érbetegségek diagnózisa, 

kezelése javuljon. Erre nagy szükség 
van, mert Magyarországon évente 
45–50 ezer ember szenved szélütést, 
a magyar populáció mortalitásának 
közel felét pedig az érbetegségek 
okozzák – mutatott rá Csiba László.

DOMBI MARGIT

Csiba László egyetemi tanár,  
a Debreceni Egyetem Neurológiai 

Klinikájának igazgatója
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Igazság szerint azért azt, hogy létez-
nek gravitációs hullámok, már 100 
éve sejtettük. Einstein akkor tette kö-

zé általános relativitáselméletét, amely-
ből levezethető ezeknek a hullámok
nak a létezése. A relativitáselmélet több 
más „jóslatára” találtak már azóta bi-
zonyítékokat (ilyen például a gravitáci-
ós lencsézés, amelyet már 1919-ben 
megfigyeltek), de ezeket a téridő szer
kezetét megrezgető hullámokat még 
nem sikerült megfigyelni. Pedig pró-
bálkoztak a fizikusok már régóta, sok-
féleképpen. A legígéretesebb módszer 
– az, amelyik végül most sikerrel járt – 
az interferométeres távolságmérés. 
Ezekben a berendezésekben két, egy-
másra merőleges, hosszú karban, erős 
vákuumban lézerfénnyel mérik a ka-
rok végén elhelyezett tükrök távolsá-
gát. A két karban futó lézerfényhullá-
mok hol kioltják, hol erősítik egymást, 
attól függően, hogy a távolság a két 
kar között változott-e – vagyis jött-e 
gravitációs hullám.

A világon több interferométer „vár-
ja” a gravitációs hullámok érkezését – 
ezek közül némelyik (például a hatszáz 
méteres karokkal rendelkező német 
GEO) nem elég érzékeny, némelyik 
(például a 4 kmes karú, elvileg eléggé 
érzékeny, de éppen átépítési szakaszban 
lévő olaszországi VIRGO) nem volt 
bekapcsolva, így az elsőség a LIGO 

Ó R I Á S I  F E L F E D E Z É S  A Z  A S Z T R O F I Z I K Á B A N

GRAVITÁCIÓS HULLÁM-TRÓFEA

kollaboráció két, Amerikában működő 
interferométeréhez kötődik. 2015. 
szeptember 14én mindkét műszer erős 
jelet érzékelt – ezzel megtörtént az em-
beriség első találkozása a gravitációs 
hullámok által „kirajzolt” világgal.

Rezgések	a	téridWben
De mik is azok a gravitációs hullámok, 
és mit tudhatunk meg a tanulmányo-
zásukkal?

A gravitációt a fizikusok ma már nem 
erőhatásokkal magyarázzák, mint 
Newton tette. Az általa leírt szabályos-
ságok a Naprendszer szintjén még elég 
jó közelítéssel működtek, de nagyobb 
léptékben már megmagyarázhatatlan 
furcsaságok akadtak. Einstein óta vi-
szont a fizikusok már egészen másképp 
gondolkodnak erről: a nagy tömegek 
„behorpasztják” a téridőt a környeze
tükben. Ha a világegyetemet – kicsit 
leegyszerűsítve – úgy képzeljük el, 
mint egy nagy gumihálót vagy gumi-
lepedőt, akkor azt látnánk, hogy a nagy 
tömegű testek körül olyan módon nyo
módna ez be, mint ahogy egy súlyos 
billiárdgolyó nyomja be a puha matra-
cot. Minél nagyobb tömegű egy test, 
annál nagyobb „gödröt” képez a tér-
időben – a Föld kisebbet, a Nap na
gyobbat, egy neutroncsillag vagy egy 
fekete lyuk pedig nagyon-nagyon mé-
lyet. Az, hogy például a Föld kering a 

Nap körül, annak köszönhető, hogy 
ebből a gödörből nem tud szabadulni – 
a falán köröz körbe-körbe.

Ha nagyon nagy tömegű testek gyor
sulnak az Univerzumban, akkor a tér-
időnek ez a gumihálóval jellemzett 
szövete hullámzásba jöhet. Ha például 
két fekete lyuk kering egymás körül, 
vagy ha felrobban egy szupernóva – az 
megrezgeti a téridőt. Ez a rezgés to
vábbterjed a térben – ez a gravitációs 
hullám, ami végül eléri a Földet, ahol 
megpróbáljuk észlelni. Ezt úgy kell 
elképzelni hogy a téridő az egyik 
irányban egy icipicit megnyúlik, a 
másik irányban meg egy picit össze-
nyomódik. Ezt a megnyúlást viszont 
nagyon nehéz érzékelni. Egyrészt, 
bármilyen vonalzóval mérnénk is, 
nem észlelnénk semmit – hiszen a vo-
nalzó, annak rovátkái ugyanúgy ösz
szenyomódnának és megnyúlnának a 
hullám hatására. A megoldás a fény: 
ha a tér megnyúlik, a fény hosszabb 
idő alatt ér egyik pontból a másikba, 
ha pedig összemegy, rövidebb idő 
alatt ér oda.

Óriási	felfedezéseknek	
lehettünk	tanúi	a	napokban:	
az	emberiség	elWször	érzékelt	
gravitációs	hullámokat.	Egy	új	
világ	nyílt	meg	ezzel	elWttünk:	
mintha	egy	új	érzékszervünk	
nWtt	volna,	és	olyan	dolgokat,	
jelenségeket,	hullámokat	

„látnánk”	velük,	amelyeknek	a	
létezésérWl	eddig	fogalmunk	

sem	volt.
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Magyar	kutatók	a	LIGO-ban
A LIGO tudományos kollaboráció a 
90-es évek óta fejleszti detektorait, ame-
lyeket a gravitációs hullámok felfedezé-
sére, észlelésére építettek. Az elmúlt év-
tizedekben egymilliárd dollárt költöttek 
rá, és több mint 1000 tagja van a tudo-
mányos kutatói együttműködésnek – 
köztük magyarok is. Az Eötvös Gravi-
tációkutató Csoport (Eötvös Gravity 
Research Group, EGRG) 2007ben 
csatlakozott a kollaborációhoz. Frei 
Zsolt, a csoport vezetője elmondta: „A 
LIGO sikerében azért bíztam már 2007-
ben is, amikor csoportommal csatlakoztam 
ehhez a kísérlethez, mert a LIGO már a 
90-es években elmondta, hogy milyen ütem-
ben és hogyan fogják az érzékenységet nö-
velni. 2007-re látszott, hogy az addig eltelt 
10 évben be tudták tartani az ígéretüket. Az 
akkori érzékenységgel még nem lehetett gra-
vitációs hullámokat megfigyelni, de megvolt 
benne a lehetőség, hogy ha a fejlesztést ha-
sonló ütemben tudják folytatni, akkor mára 
eljutunk a felfedezésig.” 

A LIGO működése szakaszos: egy
egy hónapokig tartó mérési szakaszt fej-
lesztés, bővítés követ, amelynek során a 
tapasztalatokat figyelembe véve egyre 
növelik az érzékenységet. A mérési peri-
ódus során „kivetik a hálót”: a sikerhez 
arra van szükség, hogy a „közelben” le-
gyen olyan esemény, amely gravitációs 
hullám kibocsátásával jár; például fekete 
lyukak összeolvadása. Aztán újabb át-
építés, finomhangolás következik, és 
újabb „fülelés” – ilyenkor már nagyobb, 
és sűrűbb a „háló”, nagyobb eséllyel 
„akad fenn” rajta valamilyen gravitációs 
hullámmal járó esemény.

Egy kétéves átépítés után 2015 szept-
emberében kezdték meg a legújabb 
mérési periódust a kutatók. Az átépítés 

során olyan változtatásokat építettek 
be, amelynek hatására tízszer érzéke-
nyebb lett a berendezés: az eddigi 100 
millió fényév helyett már egymilliárd 
fényéves távolságból érzékelhetjük a 
gravitációs hullámokat; ennyivel na-
gyobb és sűrűbb a háló, amivel ezekre 
„halászunk”. Valójában majd csak pár 
év múlva éri el a műszer ezt az érzé-
kenységet, addig sorozatos finomhan-
golásra van szükség – nagy volt a 
meglepetés, hogy rögtön az elején 
olyan erős gravitációs hullámjelet érzé-
keltek, amely még úgy is fennakadt a 
hálón, hogy az még nem volt teljesen 
kész. De nem csak ez, más érdekesség 
is akad ezzel a mostani felfedezéssel 
kapcsolatban.

Hamis	jelek?
Bár nem volt kizárt, hogy az eddigi 
mérési szakaszok alatt is találnak gravi-
tációs hullámot, de ilyenre eddig nem 
volt példa. Pedig olyan előfordult már, 
hogy pontosan olyan jelalakot találtak 
az adatsorokban a kutatók, mint amire 
vártak… Ezeket a jeleket egy három-
tagú bizottság juttatta be az adatokba: 
arra voltak kíváncsiak, hogy a kuta-
tók, az adatelemző algoritmusok, a 
műszerek észreveszike ezt a hamis je-
let, és hogyan sikerül ezeket feldolgoz-
niuk? Ilyenkor persze nagy az izga-
lom, hónapokig tart az adatok kiérté-
kelése, és csak akkor derül ki, hogy a 
hullámészlelés valódi volt-e, vagy a tit-
kos mesterséges jel, amikor már a tu-
dományos cikk is beküldésre készen 
áll. Raffai Péter, az EGRG kutatója 
személyesen is jelen volt az egyik ilyen 
alkalommal, tudományos műszakfel-
ügyeletet látott el a LIGO living-
stone-i obszervatóriumában, és ott 
volt hónapokkal később, a „boríték-
bontásnak” nevezett ceremónián is, 
ahol kiderült, hogy mesterséges volt-e 
a jel. „Rendkívül színpadiasan zajlik ez 
az esemény, egy LIGO nemzetközi kon-
ferencia alatt került rá sor. A �ezsgők már 
be voltak készítve, vártuk a felfedezés ün-
neplését – de kiderült, hogy ezúttal csak 
egy �róbatétel volt, mesterséges jelről volt 
szó.” Természetesen ezek a mestersé-
ges, hamis jelek is fontos információ-
kat szolgáltatnak a kutatóknak arról, 
elég érzékenyeke a műszereik, algo-
ritmusaik, és megfelelőe a tudomá-
nyos munkájuk. De vajon nem lehet, 
hogy a mostani bejelentés kapcsán is 
csak ilyen mesterséges jelről van szó?

TRÓFEA

A másik probléma a mérési pontos-
ság: hihetetlenül kicsi távolságokról 
van szó. A most sikerrel járó LIGO 
műszerek négy kilométeres karjai vé-
gén a lézerfényt visszaverő tükrök kö-
zötti távolság egy erős gravitációs hul-
lám hatására is csak 10-19 méternyit 
változik meg: ez körülbelül egy proton 
átmérőjének néhány tízezred része.

Hihetetlenül nagy pontosságra van 
szükség – elképzelhető, hogy meny-
nyi zavaró tényező teheti tönkre a 
műszerek finom beállítását. A szeiz-
mikus mozgások, az infrahangok, 
ha elmegy a közelben egy autó – ez 
mind megzavarhatja a mérést. Ezek 
ellen a hatások ellen mindenféle 
trükköt bevetnek a gravitációs hul-
lámok kutatói: többszörös felfüg-
gesztésű ingákra teszik a tükröket, 
ezzel zárva ki a szeizmikus mozgá-
sokat, és magyar fejlesztésű, hi per ér
zé keny mikrofonokkal figyelik a za-
varó infrahangjeleket, amelyek pél-
dául az űrhajók fellövésekor kelet-

keznek, és akár többször is 
megkerülhetik a Földet. A zavará-
sok kiszűrésének legfontosabb módja 
pedig az, hogy egymástól függetle-
nül két detektornak kell érzékelnie a 
gravitációs hullám jelét. A LIGO
kollaborációnak jelenleg két, hajszál-
ra egyforma obszervatóriuma van 
egymástól 3000 km-re, az egyik 
Hanfordban, Washington állam-
ban, a másik pedig Livingstoneban, 
Louisianában. Terveznek egy har-
madik detektort is, amit valószínű-
leg Indiában építenek majd fel, és 
adatcsere egyezményt kötöttek az 
olasz VIRGO kutatóival is – az ő 
detektoruk azonban még nem mű-
ködött a mostani észlelés alatt.

A LIGO hanfordi interferométere a 4 kilométer hosszúságú karokkal
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kete lyuk 62 naptömegnyi – vagyis 
Einstein híres E=m x c2 egyenlete 
alapján 3 naptömegnyi anyag energiá-
vá alakult át, amely gravitációs hullá-
mok formájában kisugárzódott. Ez kö-
rülbelül háromezerszer akkora energia, 
mint amekkora egy szupernova-rob-
banás során felszabadul, és 4–5 ezerszer 
annyi, mint amennyit a Napunk teljes 
élettartama során kisugároz. Ezzel pe-
dig ez a mostani felfedezés vált az ed-
dig látott legnagyobb energiájú jelen-
séggé, amelyet közvetlenül észlelt az 
emberiség…

Nagy öröm, hogy magyar kutatók is 
sajátjuknak érezhetik ezt a tudomány-
történetileg is rendkívül jelentős felfe-
dezést. Frei Zsolt csoportja elméleti és 
gyakorlati munkával is részt vesz a 
LIGO kollaborációban. Az ő fejleszté-
sük az a szuperérzékeny mikrofon, 
amellyel az infrahangjeleket szűrik ki 
– ezekből 33at építettek be az ameri-
kai LIGO műszerekbe, online felügye-
letüket Debrecenben, az Atomkiban 
végzik. Az EGRG kutatói részt vesz-
nek a műszakfelügyeletekben is. Kiszá-
molták, hogy milyen jel várható akkor, 
ha két fekete lyuk nem egymásba zu-
han, hanem elnyújtott pályán kering 
egymás körül – ha ezekre is optimali-
zálja a keresőszoftvereket a LIGO, ak-
kor ilyen jelekből valószínűleg többet is 
fogunk érzékelni. A magyar kutatók 
számolták ki azt is, hogy hol és milyen 
irányultsággal kell a harmadik LIGO 
obszervatóriumot felépíteni Indiában, 
hogy a lehető legjobb hatásfokkal érzé-
kelhessék a hullámokat, és ők készíte-
nek galaxiskatalógust, amelynek segít-
ségével meghatározható, honnan, me-
lyik galaxisból jött a jel.

Az asztrofizikusok ugyanis már azon 
gondolkodnak, milyen asztrofizikai 
megfigyeléseket lehet majd tenni gra-
vitációs hullámokkal. Ehhez az első lé-
pés, hogy egyszerre figyeljünk meg 
valamit gravitációs hullámok és elekt-
romágneses hullámok segítségével. 
Eddig ugyanis mindent, amit megis-
mertünk a Világegyetemről, azt elekt-
romágneses hullámok segítségével 
tudtuk meg. Akár rádiótávcsővel, akár 
röntgentávcsővel, akár fénytávcsővel 
néztük az eget, az mind egyetlen jelen-
ségen alapul.

Mostantól ez megváltozik: a gravitá-
ciós hullámok segítségével egy egészen 
új világ rajzolódhat ki előttünk.

PÁSZTOR BALÁZS

A mostani észlelés 2015. szeptember 
14én történt. A LIGO hivatalos mérési 
szakasza azonban csak négy nappal ké-
sőbb, 18án kezdődött volna – vagyis 
onnantól lehetett volna a mesterséges 
jeleket is bevinni a rendszerbe. A két-
éves átépítés után azonban ekkor már 
teljes érzékenységgel működött a rend-
szer, úgynevezett mérnöki üzemmód-
ban: tesztelték a berendezéseket. Ebben 
a fázisban érkezett az erős gravitációs 
jel, amelyet mind a két LIGOdetektor 
érzékelt. Rögtön kizárták tehát a lehe-
tőséget, hogy ezúttal is hamis próbajel-
ről van szó – biztosra lehetett venni, 
hogy most valódi a jel forrása. De, mie-
lőtt a kollaboráció tagjai nyilvánosságra 
léptek a felfedezéssel, ki kellett deríteni, 
hogy pontosan miről is van szó – és csak 
miután a szakmai közösség minden 
kétséget kizáróan bebizonyította és 
megvitatta a gravitációs hullámjel való-
diságát és tulajdonságait, akkor kerül-
hetett sor – hónapokkal később – a 
mostani bejelentésre.

Mit	tudunk?
A mostani jel két egymásba spirálozó, 
összeolvadó fekete lyukból érkezett. A 
fekete lyukak ütközése, összeolvadása 
akár több millió évig eltarthat – de a 
jel összesen kéttized másodperces. Ho-
gyan lehetséges ez? Az egymás körül 
keringő, egymás felé lassan spirálozó 
fekete lyukak keltenek gravitációs 
hullámokat – de igen gyengéket. A 
LIGO műszerei azok észleléséhez nem 
elég érzékenyek. Ahogy egyre köze-
lebb kerülnek egymáshoz a fekete lyu-
kak, egyre gyorsabban, vadabbul ke-
ringenek, egyre nagyobb hullámokat 
keltenek – míg végül az összeolvadás-
kor keltik a legnagyobb jelet. Ennek a 
folyamatnak az utolsó kéttized má-
sodpercét „láttuk” tehát a LIGOval. 
Ez is egy olyan felfedezés, amelyben 
első a mostani: még sosem sikerült fe-
kete lyukak összeolvadásáról közvet-
len bizonyítékot szerezni!

A jelekből ezen kívül rengeteg más, 
lélegzetelállító információt hámoztak 
ki a kutatók. Kiderült, hogy a kéttized 
másodperc alatt a két fekete lyuk 
nyolcszor (!) kerülte meg egymást, mi-
előtt összeolvadtak. A két fekete lyuk 
tömege 29 és 36 naptömegnyi volt – 
az egyik körülbelül akkora, mint a 
Dunántúl, a másik pedig mint az Al-
föld. Azt is kiszámolták, hogy az ösz-
szeolvadás után visszamaradt nagy fe-

ÉT-ETOLÓGIA

Jó	étket	illatáról...

Sokáig úgy gondolták, hogy az em-
ber és a főemlősök életében a szagok 
szerepe másodlagos, a vizuális inge-
rek döntőek. Az utóbbi évtizedek-
ben egyre több kutatás igazolja en-
nek ellenkezőjét. 

Német és spanyol kutatók nemrégiben 
végzett vizsgálatai figyelemre méltó 
eredményeket hoztak. A KözépAme-
rika trópusi erdeiben élő, főképpen gyü-
mölcsevő pókmajom képes az érett gyü-
mölcsöket pusztán azok szaga alapján 
kiválasztani. A kutatók két trópusi gyü-

mölcsfajt választottak, amelyeket a pók-
majmok rendszeresen fogyasztanak. Az 
érett gyümölcsök illatát mindkét eset-
ben több komponensből álló szagkeve-
rék eredményezi. A különbség az egyes 
alkotók arányában van. 

A kutatók mesterséges szagkeveré-
keket alkottak, melyek tökéletesen 
egyeztek az érett, illetve az éretlen 
gyümölcsök szagával. Olyan keveré-
keket is készítettek, amelyekben az 
éretlen gyümölcsre jellemző illat-
komponensek aránya átmeneti volt a 
kétféle állapot között. Az állatokat 
klasszikus kondicionálási helyzetben 
vizsgálták, és kiderült, hogy nemcsak 
képesek összekapcsolni a megfelelő 
szagkeveréket az érett gyümölccsel, 
de az átmeneti keverékek közül is ké-
pesek pontosan kiválasztani az érett 
gyümölcs jellemző illatát.

Lehet, hogy a piacon a gyümölcsö-
ket szimatolva válogató vásárlók már 
„tudnak” valamit?

BILKÓ ÁGNES
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A keresztes államok számára 
1259 volt az utolsó reményte-
li év a Szentföldön. A Ciprus 

szigetére költözött Jeruzsálemi Ki-
rályság és vazallusai, az Antiochiai 
Fejedelemség, valamint a Tripoliszi 
Grófság a felemelkedő egyiptomi 
mameluk szultánsággal szemben a 
mongolokban látta megmentőjét. A 
kelet felől terjeszkedő mon-
golok ekkoriban pusztítot-
ták el az iráni asszaszi nokat, 
majd rombolták porig a ke-
resztesek egyik fő ellensé-
gének számító Abbászida 
Kalifátust és annak hatal-
mas fővárosát, Bagdadot. A 
hódító mongol hadvezér, a 
nagykán testvére, Hülegü 
nesztoriánus keresztény fe-
lesége hatására csak a musz-
limokat gyilkoltatta meg, a 
keresztényeknek megke-
gyelmezett. A kereszté-
nyek felé megnyilvánuló 
szimpátia miatt remény-
kedtek mongol segítség-
ben a keresztesek és a tőlük 
északra található Kis-Ör-
ményország uralkodója is. 

A vég kezdete
A keresztesek megosztot-
tak voltak, az egységes 
cselekvést belső ellentétek 
akadályozták. Antiochia 
közelebb esett a mongolokhoz, így 
nyíltabban szövetkezhettek velük, 
de az egyiptomiak szorításában lé-
vő Akkon városa és a maradék Jeru-
zsálemi Királyság kénytelen volt 
élelmiszert szállítani a szultán seregé-
nek. A mongol haderő elfoglalta 
Aleppót, majd Damaszkuszt is, ahol a 

sereggel együtt Kis-Örményország 
uralkodója és Antiochia fejedelme is 
részt vett a bevonulásban. A mongo-
lok számos várost és erődöt visszaad-
tak, köztük a Szaladin által elfoglalt 
fontos Latakia kikötővárost is. Úgy 
tűnt, az iszlám csillaga leáldozott.

Az örömhír futótűzként terjedt 
szerte Európában, de mint később ki-

derült, a mongol diadal csupán szal-
maláng életű volt: a Kínában hábo-
rúzó Möngke nagykán meghalt és 
az utódlásért polgárháború tört ki 
rokonai és hadvezérei között. Majd 
1260 augusztusában Ajn Dzsá-
lút mellett a keresztény Kituka által 
vezetett szíriai mongol haderő sors-

döntő vereséget szenvedett, ezzel az 
iszlám feje felől elhárult az eddigi 
legnagyobb veszedelem. A győztes 
egyiptomi szultán azonban nem so-
káig élvezhette győzelme gyümöl-
csét, legjobb és egyben legkegyetle-
nebb hadvezére Bajbarsz egy nyúlvadá-
szaton leszúrta és maga ült a helyére. 

1261től állandósultak az egyiptomi 
betörések a Jeruzsálemi Ki-
rályság déli határvidékén, az 
élet ellehetetlenült a síkvidé-
ken. A birtokosok sorban 
menekültek és adták el bir-
tokaikat a templomosok-
nak és jo han ni ták nak, mert 
többé nem tudták megvé-
deni váraikat. Bajbarsz 
szultán északra vonult és 
elfoglalta Antiochia kikö-
tőjét, Szent Simeont és 
megtörte az örmények ha-
talmát, akik ezután már 
nem tudtak aktívan beavat-
kozni hittársaik védelmé-
ben. Magát An tio chia vá-
rosát csak egy mongol se-
regtest tudta megmenteni.

1265-ben pár napos-hetes 
ostrom után délen elesett 
Kaiszareia, Haifa és Arszuf. 
Eközben Azerbajdzsánban 
meghalt a keresztény mon-
gol ilkán, Hülegü is, így a 
mongolok most sem tud-
tak segítséget nyújtani. 

1266-ban elesett a templomosok ha-
talmas erődje, Szafed, majd Toron 
vára. A várat a szabad elvonulás fejé-
ben feladó lovagokat Bajbarsz szoká-
sához híven lefejeztette. Módszere-
sen elpusztított minden települést, 
várost, várat. Amerre serege elvo-
nult mindenütt elűzte vagy lemészá-

S Z E N T F Ö L D I  H A R C O K  A  X I I I – X I V.  S Z Á Z A D B A N

A KERESZTES 
ÁLLAMOK HANYATLÁSA
1302-ben	a	rabláncra	fezött	keresztes	lovagok	végsW	búcsút	vettek	Ruad	szigetétWl,	rajta	a	több	száz	
halott	bajtársuktól	és	a	terület	elfoglalását	ünneplW	diadalittas	egyiptomiaktól.	Ruad	szigetének	eles-

tével	végleg	megszent	a	kétszázhat	éves	keresztes	jelenlét	a	Szentföldön.	Az	iszlám	elWretörés	nyo-

mán	azonban	gyökeresen	átalakult	a	Földközi-tenger	keleti	partvidéke.	
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BelsW	ellentétek	 
a	Jeruzsálemi	Királyságban

A biztonságosabb Cipruson élő jeru-
zsálemi királynak ekkor már alig volt 
beleszólása, a szárazföldi történésekbe. 
Nemhogy a mamelukokat, még a sa-
ját alattvalóit sem tudta megfékezni. 
A johanniták és a templomosok ellen-
téte sokszor a fegyveres összecsapásig 
fajult, Akkon városában a velenceiek, 
pisaiak, genovaiak saját negyedükben 
saját törvényeik szerint gyarapították 
bevételeiket. 

1267-ben háború indult a város fala-
in belül a genovaiak és a velenceiek 
között a kikötő birtoklásáért. A pisai-
ak pedig szabályos tengeri ütközetet 
vívtak 1287ben Libanon partjai előtt 
a genovaiakkal. Velence előszeretettel 
kereskedett Egyiptommal, míg Geno-
va a mongolokkal, holott a pápa kife-
jezetten helytelenítette a hitetlenekkel 
való kereskedelmet. Az itáliai városál-
lamok a fennálló kereskedelmi szerző-
dések megőrzését sokszor előbbre va-
lónak tartották, mint a Jeruzsálemi 
Királyság érdekeit. Libanoni cédrust 
szállítottak az egyiptomi hajógyárak-
nak, fegyvert, vasat adtak el a fegy-
vergyáraiknak. Közben reményked-
tek, hogy az egyiptomiaknak fizetett 
kenőpénz elég legyen, hogy elhárítsák 
a mameluk fenyegetést. Ha pedig ke-
resztesek érkeztek a Szentföldre, el-
borzadva látták az arabul, görögül be-
szélő templomosokat, a bizánci módra 
öltözködő és élő nemességet. 

Adieu,	Outremer!
A mameluk szultán folytatta elődje 
politikáját, 1285-ben elfoglalta 
Markab várát, 1287-ben Latakia vá-

rolta a keresztény lakosságot. 1268-ban 
elesett Jaffa kikötője és a templomos 
vár Beaufort. Bajbarsz innen északra 
vonult és megostromolta Antiochiát, 
melynek hatalmas falai csupán négy 
napig tudtak védelmet nyújtani. Ez-
zel az Antiochiai Fejedelemség, egy-
ben a legidősebb keresztes állam 171 
év után megszűnt létezni. Egyetlen 
város, Latakia kikötője maradt csak 
keresztény kézen, melyet a Tripoliszi 
Grófsághoz csatoltak. 

Antiochia elestének híre megrázta az 
európai közvéleményt és IX. (Szent) 
Lajos francia király vezetésével elindult 
egy grandiózus hadsereg. A királyt a 
mamelukok jó barátja, a szicíliai Anjou 
Károly rábeszélte, hogy foglalja el Tu-
niszt, azonban vérhas járvány ütött ki a 
táborban, mely során a király is meg-
halt. Ezt követően a francia hadsereg 
visszavonult, így a szultán fellélegezhe-
tett Kairóban. 

Bajbarsz szultán módszeresen szá-
molta fel a keresztes városok hátor-
szágát. 1271-ben elesett a johanniták 
utolsó fellegvára, Krak des Chevaliers 
és a német lovagrend központja 
Montfort. 1272ben tűzszünet követ-
kezett, ekkor már a Jeruzsálemi Ki-
rályság nem állt másból, mint az 
Akkontól Szidónig terjedő parti sáv-
ból, Tripoliszból és az atliti templo-
mos enklávéból. Két komolyabb erőd 
maradt meg, Markab és Atlit. 

1277-ben a keresztény Szentföld, 
vagy, ahogy a franciák hívták az 
Outremer újabb pár évnyi haladékot 
kapott Bajbarsz szultán halálával, aki-
nek kiskorú fiát korábbi harcostársa, 
Káláún eltávolította a trónról és in-
kább maga ült a helyére. 

rosát, 1289-ben Tripoliszt, mely a 
grófság végét jelentette. Tripoliszt 
porig rombolták, férfi lakosságát 
kiirtották, az asszonyokat és a gyer-
mekeket eladták rabszolgának 
Egyiptomba. A város később né-
hány kilométerrel odébb újjáépült. 
Ekkor már csak Akkon, Türosz, 
Szidon, Bejrút, az újjáépített Haifa, 
Tortosza és Atlit maradt meg a Je-
ruzsálemi Királyságból. 

A maradék városok lakói 1290-
ben örömünnepet ültek, mert meg-
halt a szultán. A veszély azonban 
nem hárult el, ugyanis a szultán ha-
lála előtt megeskette fiát, Al
Asrafot, hogy az folytatja a hadjá-
ratot. Ő pedig már a következő év-
ben megkezdte az ostromot. Az 
ostromlottak hősiesen védekeztek, 
a johanniták és a templomosok váll-
vetve harcoltak, azonban még a 
Ciprusról érkező Henrik király se-
rege sem tudta megmenteni a hely-
zetet. A várost elfoglalták, mindkét 
lovagrend nagymestere fegyverrel 
a kezében esett el, a lakosságot kiir-
tották, építményeit felgyújtották, 
falait lerombolták, hogy soha többé 
ne szolgálhasson erődként a partra-
szálló kereszteseknek. 

A történeti és geopolitikai háttér 
ismerete fontos ahhoz, hogy meg-
értsük milyen természet- és gazda-
ságföldrajzi változások mentek 
végbe a Szentföldön az összeomlás 
után. Az egyiptomiak az egykori 
Jeruzsálemi Királysággal nem úgy 
bántak, mint meghódított terület-
tel, hanem úgy, mintha még min-
dig ellenséges területen lennének. 
Félelmük nem volt alaptalan, hi-
szen a tenger felől érkező hódítók 
biztonságos váraik kikötőiben hor-
gonyozhattak és indíthattak várat-
lan támadásokat a hátországba. A 
mamelukok ezért pusztítottak el 
módszeresen minden part menti 
települést, irtották ki a keresztény 
lakosságot, kergették el a paraszto-
kat, vágták ki a gyümölcsösöket, 
tették tönkre az agrár-infrastruk-
túrát, ha esetleg újabb hódítók ér-
keznének ne találjanak semmilyen 
utánpótlást, sem menedéket, sem 
szövetségest. 

A keresztes államok gazdasága el-
sősorban két pilléren nyugodott. 
Egyfelől a kereskedelmen, hiszen a 
korabeli világ legfontosabb távolsá-
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gi, kereskedelmi útvonalai rajta ve-
zettek keresztül. India, Kína fűsze-
reit, porcelánját, luxuscikkeit itt ra-
kodták hajóra nyugat felé. Akkon 
és Latakia volt a két legfontosabb 
kikötő, előbbiben Damaszkusz, 
utóbbiban Aleppó áruit hajózták be. 
Ezek a városok bonyolították a he-
lyi termékek kereskedelmét is. Az 
ekkoriban Európában elfogyasztott 
cukor az Outremer báróinak cu-
kornádültetvényeiről, cukorgyárai-
ból származott. Itália asztalaira in-
nen szállították a déligyümölcs, olí-
va, füge és datolya rakományokat. 
Fejlett volt a textilipar, ekkoriban 
még mindig jelentős volt a bíbor-
kelmék festése Türoszban és más ré-
gi föníciai városokban. Kivitelre is 
termeltek üvegárukat és nagyon 
kelendő volt a Libanonhegységben 
kitermelt cédrusfa, melyből balzsa-
mot készítettek. A balzsamgyártás 
az egyiptomi hódítás után teljesen 
megszűnt. Az Outremer másik 
gazdasági pillére a nyugati adomá-
nyok voltak, melynek összegei a 
templomosok által üzemeltetett fej-
lett bankrendszeren keresztül ér-
keztek. Ha egy nemes örökös nél-
kül halt meg, nem volt ritka, hogy a 
lovagrendekre hagyta egész vagyo-
nát. Hatalmas pénzek mozogtak 
egyes keresztes hadjáratok alkalmá-
val, királyi kincsestárakat voltak 
képesek kisegíteni szorult helyze-
tükből. Ez a gazdagság vált füst-
té az egyiptomi hódítással. 

A	tejjel-mézzel	folyó	Kánaán	
megsemmisülése	

Megszűntek létezni a nagyvárosok. 
Akkonban – lerombolása előtt –  
30–40 000 ember élt, Antiochiában 
valószínűleg ugyanennyi, bár a  
város római fénykorához képest  
(5–600 000 lakos) már csak saját ár-
nyékának tűnhetett. A városhálózat 

összeomlásával párhuza-
mosan hanyatlott a lakos-
ság száma. Aki tehette el-
menekült nyugatra, Cip-
rusra, vagy még messzebb. 
A keresztény lakosság je-
lentős része rabszolgaként 
került Damaszkusz, Kairó 
piacaira. A csökkenő nép-
sűrűség miatt hanyatlani 
kezdett a mezőgazdaság, 
hi szen már nem létezett a 
város felvevőpiaca, sőt a 
mezőgazdasági tudás nagy 
része is elveszett. Gyakran 
az elhagyott szántóföldek 
helyét birka és kecskepásztorok 
foglalták el. Visszaesett a termelés, 
a kereskedelem és az adókból befo-
lyó pénzösszeg, így a Közel-Kelet 
Európával szemben gazdaságilag és 
kulturálisan behozhatatlan hátrány-
ba került. 

A mezőgazdaság hanyatlásával elő-
térbe került az állattenyésztés, a le-
geltetés és az öntözőcsatornák pusz-
tulásával kiszáradó földek könnyeb-
ben elsivatagosodtak, és a téli esőzé-
sek elhordták a termőtalajt. A 
földhasznosítás átalakulása révén a 
múlt részévé vált a tejjel-mézzel fo-
lyó Kánaán. A városhálózat pusztu-
lása és a népességcsökkenés hatására 
a Szentföld gazdasága töredékére 
zsugorodott és a mameluk szultánok 
a szárazföldi várak rendbehozatalát 
leszámítva nem törekedtek a gazda-
ság helyreállítására.

Az utolsó keresztes próbálkozás a 
XIII–XIV. század fordulóján zaj-
lott, amikor a mongolok újra harc-
ba szálltak a mamelukokkal és eb-
ben a háborúban számítottak a ke-
resztény segítségre. Két keresztes 
gálya visszafoglalta Botrun várát a 
parton Tripoli és Bejrút között, 
majd elkezdték rendbe hozni 
Nephin erődjét. A Cipruson gyüle-

kező keresztesek Ruad szigetét 
szánták hídfőállásnak a 3 kilomé-
terre lévő Tortosza elfoglalásához. 
Miközben a keresztesek a tenger fe-
lől zaklatták az egyiptomiakat, a 
mongolok a szárazföldön támad-
tak. 1299-ben sikerült vereséget 
mérniük a mameluk seregre és el-
foglalták Damaszkuszt. Miután 
visszavonultak Perzsiába, ígéretet 
tettek, hogy az 1300-as év végén 
visszatérnek. Eközben a három lo-
vagrend ciprusi segítséggel megkí-
sérelte elfoglalni Tortoszát. A vá-
rost bevették, de csak 25 napig tud-
ták tartani, mert az ígért mongol 
segítség nem érkezett meg. 

1302-ben a mamelukok megelé-
gelték a birodalom testébe tűként 
ékelődő szigetről kiinduló támadá-
sokat. 16 gályányi sereget tettek 
partra Ruad szigetén, melyet mind-
össze 500 ciprusi gyalogos és 150 
templomos védett. A víztelen szige-
tet nem volt nehéz kiéheztetni, a 
keresztesek kénytelenek voltak 
megadni magukat. A szabad elvo-
nulás végül nem valósult meg, a 
gyalogságot mind egy szálig lemé-
szárolták. A lovagok pedig örökre 
búcsút inthettek az Outremernek. 

SZÁVOSZT-VASS DÁNIEL
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hiszen akkor még nem értettünk na-
gyon sok mindent, amit ma már tu-
dunk. Tudjuk, hogy egy komplex 
rendszert nem lehet egyszerűen az 
elemek egymás mellé illesztésével 
rekonstruálni.

Elődeink által kitalált gondolati 
„dobozaink” vannak, amelyeket 
olyan szavakban fejezünk ki, mint 
„motiváció”, „figyelem”, „döntés-
hozás” vagy „tervezés”. Ezek a meg-
nevezések mindjárt határvonalakat 
is kijelölnek a gondolatvilágunkban. 
A mai kognitív idegtudomány ezen 
örökség alapján olyan idegrendszeri 
mechanizmusokat, agyi struktúrá-
kat keres, amelyeket hozzá lehet ren-
delni a gondolatvilágunkhoz. Ilyen 
megfeleltetés például az emócióhoz 
az amigdala (mandulamag) emléke-
zethez a hippokampusz, tervezéshez 
a prefrontális lebeny.

De bármennyire is nagyszerű gon
dolkodóink voltak, honnan tudná 
előre az ember, hogy az agyban mi
lyen típusú funkciók találhatók? 
Fordítva kell feltennünk a kérdést: 
az agyban létező funkciók vajon mi
lyen módon osztályozzák a világot? 
Kutatócsoportommal belülről, az 
agyból kifelé haladva próbáljuk 
megérteni és rendszerezni a kognitív 
viselkedést.

– Hogyan működik az agyunk, ha 
nem „passzívan”?
– Az agy dinamikáját, az alapvető mű
ködését nem a tapasztalat hozza létre. 
A neuronok közötti huzalozás és kom-
munikáció e nélkül is működik, ezt lát
juk például az izolált neuronhálózatok-
ban is. A már ily módon meglévő rend
szer aztán lépésenként átrendeződik, 
amikor az agy a testérzékelő szerveit 
működteti. Agyunk korántsem tabula 
rasa, a tábla tele van, de ezeknek a 
meglévő mintáknak nincs foganatja az 
agy számára, amíg az egyes minták-
hoz nem rendelünk hozzá valamiféle 
jelentőséget. Ez egyfajta megegyezés a 
létező agyminták és a világ között.

Nagyon sok evolúciósan jelenlévő 
mintázatunk van, például a patella  
(térdkalács-) reflex. A memóriával 
kapcsolatban tudjuk, hogy a 
hippokampusz százezrével termel 
mintákat, akkor is, ha nem tanulunk. 
Ennek a rengeteg mintának csak egy 
része szerez valamilyen módon jelentő
séget magának, méghozzá azzal, hogy 
annak a cselekvésnek, amelyhez kap-
csolódik, következménye lesz. Ez lehet 
pozitív vagy negatív megerősítés az 
akciót létrehozó organizmus számára.

Képzeljünk el egy hipotetikus izo-
lált agyat. Ebben az agyban valószí-
nűleg nagyjából ugyanolyan válto

– Kutatócsoportja új megközelítés
ből vizsgálja az idegrendszer műkö
dését. Mi ez az új megközelítés?
– A mai kognitív idegtudomány 
pszichológiai örökségen, a pszicho-
lógiai megközelítés pedig a filozó-
fián alapszik. Arisztotelész kétezer 
éve fogalmazta meg, hogy létezik 
például emóció, motiváció vagy ép-
pen emlékezet, amit mi egy az egy-
ben adaptáltunk. Később Hume és 
Lock, az empirizmus gondolkodói 
kimondták, hogy a tapasztalat 
mindennek az alapja. Ez a filozófia 
a pavlovi paradigmában is tisztán 
tükröződik. Elődeink úgy gondol
ták, hogy az agy egy passzív befo-
gadó, megfigyelő szerv, amely a be
érkező ingereket időben társítja, 
asszociálja. Ezen a nyomon haladt 
David Hubel és Torsten Wiesel is, 
akik munkájukért Nobel-díjat kap-
tak. Kimutatták, hogy a látórend-
szerben vannak orientációra, fé-
nyességre és határokra érzékeny ne-
uronok, amelyek a látás alapfunkci-
óit létrehozzák.

Ez a passzív érzékelés munkamo-
dell évtizedek óta tartja magát, mi-
közben világosabbá válik, hogy egy 
kép percepciója sokkal több, mint 
vonalak viszonya egymáshoz. Ez 
nem kicsinyíti az elődeink érdemét, 
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AZ AGYBÓL KIFELÉ HALADVA
Agyunk tényleg üres lap, melyet megtölt a 

beérkezW	 információ,	 vagy	nem	passzívan	
várjuk	 az	 eseményeket?	 Hogyan	 tanuljuk	
meg	a	testünket	mozgatni?	Mi	mindebben	a	
hippokampusz	szerepe?	Buzsáki	Györgyöt,	
a	NYU	Neuroscience	Institute	kutatóját,	az	
elsW	Agy-díj	nyertesét	kérdeztük	kutatásá-
ról	a	Magyar	Idegtudományi	Társaság	kon-

ferenciáján	tartott	elWadása	kapcsán.
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– Korábban említette, hogy a hip
po kam pus zunk rengeteg mintát 
„gyárt” és ezek közül egyesek fon
tosak mások kevésbé. Hogyan mű
ködik ez?
– A hippokampusz éjjelnappal mű-
ködik, nem csak akkor, mikor „in-
ger” éri. Ő az őrző szem, a parkoló-
ban a kamera, amelyik mindent fel-
vesz, de semmi érdekeset nem továbbít 
egészen addig, míg el nem lopják az au-

tónkat. Állandóan leképezi 
az agyban zajló és a külvi-
lágból érkező eseményeket, 
ha valami újdonság vagy 
váratlan dolog következik 
be, akkor eldönti, hogy ér-
demes-e megjegyezni vagy 
sem. Az epizodikus memó-
riának épp az a nagyszerűsé-
ge, hogy egyetlen társítással 
megtanítható. Míg a bicikli-
zést ezerszer el kell ismételni, 
mire megtanuljuk, életre 
szóló élményeinket azonnal 
megjegyezzük, pedig csak 
egyszer következtek be.

A hippokampusz tudat 
alatt újra és újra eljátssza 
az események fragmentu-
mait, mialatt alszunk. Új-
ra es újra megjelenik egy 
szuperszinkron minta, 
amit mi „meredek hul-
lámnak” neveztünk el. Ez 
az időben összesűrített 
információcsomagocska, 
ami körülbelül egy tized-
másodpercig tart, kiemel-
kedik a háttérből, mint az 

üstdob a Carmina Buranában. Hogy 
mit jegyzünk meg, az attól függ, 
hogy milyen jelentőséggel történt az 
esemény. Az emocionális körülmény 
például jelentős, és az is, hogy koráb-
bi információhoz tudjuk rendelni. 
Az agy tehát nem üres lap, amely 
várja az eseményeket, hanem állan-
dóan produkálja a lehetőségeket. 
– Végezetül egy kicsit személyesebb 
kérdés: miért éppen az idegtudo
mányt választotta?
– Másodéves orvostanhallgató ko-
romban Grastyán Endre előadásai 
lenyűgöztek. Az első nap után őt 
hallgatva éreztem, hogy mi lesz a jö-
vőm. Ő lett a mesterem és egyik 
legjobb barátom.

FERENC KATA

dik és mennyit kell mozdítani a ke-
zünket, hogy elérjük az orrunk. Az-
tán ezt minden nap újra kell tanulni, 
mert közben folyamatosan növünk és 
ami addig tíz centi volt, az néhány 
hét múlva tizenöt lesz.

Ahhoz, hogy mindezt megtanul-
juk, mozognunk kell. Az izmok 
hozzá vannak rendelve a csontváz-
hoz, így a szabadsági fokok csök-
kentek. Az agonista és antagonista 

izompárok, mint például a feszítő és 
hajlítóizom a felkarban, időben egy-
szerre mozognak: ha én a felkarom fe-
szítőizmát akaratlagosan megmozdí-
tom, akkor a hajlító passzívan meg fog 
nyúlni. Az együttműködő izmok idő-
ben egyszerre aktiválják a megfelelő 
agyi területek reprezentációit, és ez az 
időbeni egybeesés az, ami létrehozza az 
együttműködő neuronok között az 
erősebb kapcsolatokat. Amikor ezen 
kapcsolatok kialakulnak, az agyi min-
ták is átrendeződnek. Az agyi tevé-
kenység folyamatossá válik, és éber ál-
lapotban nem jelentkezik többet az or-
só. De nem tűnik el, hanem 
„internalizálódik”, azaz pont olyankor 
fog megjelenni, amikor nincs mozgás, 
azaz alvás során. 

zások jönnek létre, mint az én 
agyamban. Például ébrenléti és al-
vási minták váltakoznak, a struktú-
rák között „információcsere” zaj-
lik. Még sincs értelme. Menjünk 
egy lépéssel előre és most vegyünk 
egy másik hipotetikus izolált agyat, 
amelyhez minden érzékelő rendszer 
ad bemenetet, de ez az agy nem 
produkálhat kimenetet. Elvben ez 
az agy úgy működne, mint egy 
pavlovi agy, talán még 
társítást is lehetne létre-
hozni két inger között, 
mégse funkcionálna. Az 
információ akkor válik 
információvá, ha azzal 
tudunk valamit kezdeni. 
Az agy egyik legfonto-
sabb tulajdonsága, hogy 
meg tudja jósolni a jövőt, 
ennek megfelelően akciót 
hoz létre, kipróbálja a jós-
latát. Ha jól működött, 
akkor rögzül.
– Ezt a feltételezést lehet 
valahogy tesztelni?
– Korábban a kutatócso-
portommal megvizsgál-
tuk, hogy mi az idegrend-
szerben az első szervezet-
ten megjelenő mintázat. 
Újszülött patkányok agy-
mintázatát monitoroztuk. 
Ezekről azt kell tudni, 
hogy vakon, süketen és 
mozgásképtelenül szület-
nek. Az első agymintázat, 
ami kialakul, egy, a for-
mája miatt „orsónak” ne-
vezett EEG jel. Az újszülött patkány 
agyában több másodpercig nincs ak-
tivitás, aztán egyszerre megjelenik az 
orsó, majd újra semmi jel.

Megfigyeltük, hogy orsó akkor 
jön létre, ha az állat izmai közül va-
lamelyik aktívan vagy passzívan 
mozog. Attól függően, hogy mit 
mozgat: lábujjat, orrot, fejet, az 
ezeknek megfelelő, különböző agyi 
területeken jelenik meg az orsó. 
Ebben a korai stádiumban még nin-
csenek összeköttetések a testsémát 
reprezentáló agyvetületek között. 
Ez annyit jelenthet, hogy az agynak 
fogalma sincs, hogy a testünk egy 
labda vagy egy kígyó. Meg kell ta-
nulnunk, hogy nézünk ki, hogy me-
lyik testrészünk melyikkel kapcsoló-
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CSERNUS
EMLÉK-

MdTEREM
A	mevész	örököse	és	a	KOGART	jóvoltából
2009-ben	került	Párizsból	Magyarországra	

Csernus	Tibor	metermének	teljes	berendezése,	
amely	most	a	Várkert	Bazárban	látható	ez	év	

szeptember	14-ig.

BES Z É LV 	K É PEK

M_teremrészlet az utolsó, befejezetlen festménnyel

M_teremrészlet, 
háttérben az eredeti, montmartre-i m_terem fotója A m_terem egyik munkaasztala
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A festő Csernus Tibor 1964től, 
2007ben bekövetkezett halá

láig élt és alkotott Párizsban. 1978tól 
a helyreállított, a montmartrei dom
bon lévő Le Bateau-Lavoir (Hajómo
soda) nevű műteremházban kapott 
műtermet és lakást. 2007ben bekö
vetkezett halála után a műtermet 
vissza kellett szolgáltatni az önkor
mányzatnak. Ezután került Magyar
országra a műhely teljes berendezése, 
ami 2009től a KOGARTban volt 
látható. 

A mostani kiállításra belépve a mű
terem előszobájában utolsó festői 
korszakából láthatunk néhány re
mek képet, köztük a Columbo nyo-
moz címűt, amelyen önmagát is 
megörökítette kamerával a kezében. 

A műterembe belépve közelről is 
megnézhetjük festőállványát, rajta 
az utolsó, befejezetlen festménnyel, 
ecseteit, pasztellkrétáit, szerszámait, 
amiket a repülőgépmodellek készí
tésekor használt. Láthatjuk a műte
rem kopott kanapéját, a festő lemez
játszóját, művészeti könyveit és le
mezeit a polcokon, kávéfőzőjét és 
egyéb hétköznapi tárgyait. Mintha 
néhány perce még Ő is itt lett volna.

Kép és szöveg:
NÉMETH JÁNOS

CSERNUS	TIBOR 
(Kondoros, 1927 – Párizs, 2007)
Az Iparrajziskola graika szakán 1943-ban kezdte 
m`vészeti tanulmányait. Ezzel egyidRben a Posner-
nyomdában dolgozott litográfus tanoncként. 1944-ben 
beiratkozott az Iparm`vészeti Iskolába. A II. világhá-
ború után a KépzRm`vészeti FRiskola festR szakán 
Bernáth Aurél volt a mestere. 1952-ben, még fRisko-
lásként festészeti munkásságáért kapta elsR Mun-
kácsy-díját, a másodikat 1963-ban. Az 1950-es évek 
közepétRl egyéni útkeresés jellemzte munkásságát: 
a kubizmus és a francia festészet más, XX. századi 
stílusirányzatait tanulmányozta. 1957-ben jutott ki 
elRször Párizsba, ott megismerkedett a két világ-
háború közti francia festészettel, az automatista 
kalligráfiával (Georges Mathieu, Hantai Simon), a 
szürrealizmussal (Max Ernst, Tanguy). Nyaranként 
a szigligeti m`vésztelepen dolgozott, tájképfes-
tészetére André Derain volt hatással. Természet-
misztikus és szürrealisztikus alkotói folyamat 
jellemzi 1958–1964-ben keletkezett képeit. Könyvil-
lusztrátorként is jelentRs volt tevékenysége. 1964-tRl 
haláláig Párizsban élt és alkotott. Az 1970-es években 
a hiperrealista ábrázolás felé fordult, fotograikus vágású m`teremrészleteket, lakótelepeket, csendéleteket festett. Az 1980-as évek-
ben Caravaggio stílusában festett többalakos, „ál-akadémikus” akt-kompozíciókat, bibliai jeleneteket, csendéleteket és állatképeket. 
Csernus Tibor érett m`vészetérRl egyaránt elmondható, hogy mozaikplakát-festészet, szürnaturalizmus, hiperrealizmus, neobarokk, 
sRt még a szocreál hagyománya is fellelhetR benne.

Columbo nyomoz, 2005–2006

FestQasztal
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BelsőMongólia – megtévesztő neve ellenére – Kína 
északkeleti részén található. Földrajzilag jól lehatárol
ható egység: Ázsia hatalmas sivataga, a Góbi keleti 

peremén északkelet–délnyugati irányban húzódó, kristályos 
kőzetekből álló, néhányszáz kilométeres hegyláncot foglalja 
magába. A kínai mellett a mongol feliratok s maga a mon
gol nyelvhasználat mindenütt mutatják, hogy a terület ön
álló földrajzi egység, milliós nagyságrendű mongol népes
séggel. Mindez azt is előrevetíti, hogy a területre látogató 
egyértelműen érzi: olyan területre lépett, mely két kulturális 
közösség között, jól elkülöníthető földrajzi környezetben 
alakult ki. 

Még az űrfelvételek olvasásában gyakorlott szemnek is ne
héz felismerni a vulkáni tájakat BelsőMongólia területén. 
Megközelítésük néhány évtizede expedíciós körülményeket 
igényelt volna. Ez manapság mind szárazföldön, mind re
pülővel egyszerűen megoldható. Kínáról, különösen annak 
északkeleti részéről a mai napig az jut eszünkbe, hogy egy 
lepusztult orosz repülővel lehet odautazni, amely egy füves 

AZ 	 I SMERETLEN 	BELSV -MONGÓL IA

REJTVZKÖDV	
VULKÁNMEZVK
Ha	a	térképre	tekintünk,	egyértelmeen	látható,	hogy	BelsW-Mongólia	
minden	olyan	jelentWsebb	geológiai	nagyszerkezeti	egységtWl	távol	
esik,	 melyek	 általában	 a	 vulkanizmus	 kialakulásával	 hozhatók	
összefüggésbe.	Több	mint	ezer	kilométerre	terül	el	a	legközelebbi	
aktív	 lemezütközési	 fronttól:	 a	 Csendes-óceáni-lemeznek	 az	
Eurázsiai-lemez	 alá	 bukásához	 köthetW,	 napjainkban	 is	 tevékeny	
vulkáni	ívtWl.	Ez	az	aktív	vulkánsor	része	a	Csendes-óceáni	tezgye-
renek,	mely	 „izzásban	 tartja”	Kamcsatka,	 a	Kuril-szigetek,	 Japán		
vulkánjait,	ám	az	alábukás	nincs	közvetlen	hatással	arra,	hogy	bár-
mineme	 vulkanizmus	 BelsW-Mongóliában	 is	 kialakuljon.	 Mégis	 ez	
utóbbi	terület	egész	sor	vulkáni	mezWnek	ad	otthont,	melyekrWl	a	
vulkanológusok	nagy	része	 is	 ritkán	vagy	talán	soha	nem	hallott.	

MÁS	MATÉRIÁBÓL	SZÜLETTEK
Noha a Japánon átfutó aktív vulkáni ívtQl nyugatra is jelentQs méret_ rétegvulkánok 
ismertek, mint amilyen az Ulleung-sziget Dél-Koreában vagy a Changbaishan (kore-
ai nyelven: Baek du) a kínai–észak-koreai határon, ezek alapvetQen különböznek a 
szigetország ma is m_ködQ t_zhányóitól. Japán vulkánjai ugyanis leginkább andezi-
tes magmából táplálkoznak, kisebb mértékben dácit lávadómokkal tarkítva, mint pél-
dául az Unzen-vulkán a Kyushu-szigeten. Emellett riolitos kalderarendszerek is van-
nak Japánban, mint a Kagoshima-öböl szupervulkánjai (például az Aria- vagy a 
Kikai-kaldera a Kyushu-sziget déli peremén). Ellenben az Ulleung vagy a 
Changbaishan vulkánja fQleg a trachitos lávarobbanásos kitörésekkel és az azokból 
származó lávadómok és kalderák születésével hozható összefüggésbe. 

A jelentQs térfogatú trachitos vulkáni képzQdmények azt jelzik, hogy a mélybQl a 
felszínre jutó olvadéknak tetemes vastagságú kontinentális kQzetlemezen kellett át-
hatolnia, melybQl jókora káliumtartalmat tudott kiolvasztani, és trachit formájában a 
felszínre jutni. Az Ulleung és a Changbaishan esetében igyelemre méltó, hogy ezek 
a vulkánok meglehetQsen hosszú (millió éves nagyságrend_) idQn keresztül olyan 
kQzetolvadékból épültek, amelyek huzamosabb ideig azonos helyen jutottak a fel-
színre. Az alapjukat hatalmas, káliumban gazdag bazaltláva pajzsvulkánok adják, 

melyek tetején általában trachit lávadómok és kalderák alakultak ki. Mindez azt jelzi, 
hogy idQvel a magmakamrákban felgyülemlQ olvadék szép lassan a korai, kálium-
ban gazdag bazaltokból trachitokká alakul át, melyek nagy viszkozitásuknál fogva, a 
vulkán növekedésének végsQ stádiumában trachit lávafolyások, lávadómok és ritkán 
pusztító erej_ robbanásos kitörések formájában építenek fel rétegvulkánokat. Ez azt 
jelenti, hogy e két hatalmas vulkán olyan helyen alakult ki, ahol hosszú idQn keresztül 
stabil magmafeláramlásnak kellett lennie, s amely köpenyeredet_ forrásból szárma-
zik, és a távoli szubdukció (alábukás) hatása csak kismérték_. Azt mondhatjuk, hogy 
a vastag, rideg kontinentális kQzetöv stabil szerkezeti elemei azok, amelyek legin-
kább befolyásolhatták, hogy miért épp ott keletkeztek, „nQttek ki” ezek a hatalmas 
vulkánok, ahol ma látjuk Qket. A Changbaishan és az Ulleung a legveszélyesebb és 
legkiszámíthatatlanabb vulkánok közé tartozik. A Changbaishan leghíresebb kitöré-
se, a „Millenium” majdnem 1000 éve az egyik legnagyobb kitörés lehetett, a Föld klí-
máját évtizedekig befolyásolhatta.  Az Ulleung pedig úgy 10 000 éve produkált olyan 
hatalmas robbanásos kitörést, melynek hamuja szinte teljes Japánt beterítette sár-
ga, krémszín_ trachitos vulkáni hamuval. Alvó óriásokkal van dolgunk, melyek igen 
hosszú kitörési szünetek után produkálnak hatalmas aktivitást. 

A Wusulangzi–Tianchi-tó egy feltételezett maar kráter

Dzsinkisz kán 

szentélye Ulanhotban
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(Arxan). Aershan szubarktikus klímaövezetbe tartozik, je
lentős monszunhatással, így alapvetően elég kellemetlen klí
májú vidék, mínusz 25 Celsiusfokos januári középhőmér
séklettel, s az júliusban sem több 16 Celsiusfoknál, amihez 
főleg télen sok csapadék, azaz vastag hótakaró is tartozik. A 
terület látogatása ebben az időben igazi szibériai hangulatot 
idéz.

NyírfaerdWk	tezhányói
Keletről az ázsiai földrész belseje felé haladva a kontinentális 
lemez vastagsága folyamatosan növekszik, egyre nehezeb
ben áthatolható, így nagyméretű vulkánok felépítésére 
(Lásd a Más matériából születtek című keretes írást – A szerk.) 
mind kisebb az esély. A meglévő vulkanizmus főként a kö
penyből közvetlenül a felszín felé haladó, időnként rövid 
időre megálló olvadékokból származhat, melyek útját a fel
színre az idős kratonok évszázmilliók alatt kialakult törés
rendszerei határozzák meg. 

Közvetlenül a kínai–mongol határ mentén található a 
NagyHinganhegység, mely számos fiatal vulkánt rejt 
magában. A vulkáni felszínformák nem túl egyértelműek 
első látásra, hisz a hegység 1100–1500 méter magas fő vo
nulatát jura időszaki gránitból álló, erősen lepusztult hegy
sorok alkotják, és azok között emelkednek a földtörténeti 
időskálán a miocéntól napjainkig követhető bazaltvulka
nizmus felszínformái. A terület híres a vulkánok közelsé
gében található termálforrásokról is, amelyeket a kínai 
mellett orosz és mongol turisták is előszeretettel látogatnak. 
Elszigeteltsége ellenére is e vidék mintegy 200 ezer látoga
tót vonz évente, s jelentős részük a termálforrások és kultu
rális élmények mellett a vulkánokra is kíváncsi.

Ez a komplex geoturisztikai helyzet adja az alapját a 2004
ben megnyitott Aershan Nemzeti Geoparknak, illetve a 
2010ben alapított Zalantun Független Geoparknak. E két 
geopark területén is fiatal bazaltvulkánok találhatók. Kína 
igen jelentős lépéseket tett a földtani értékek védelme érde
kében az ezredforduló óta: tudományos alapokon álló, a he
lyi turizmust és a földtani értékek védelmét egyaránt fel
lendítő geoparkprogrammal állt elő. Az Arshean Nemzeti 
Park vezetői jelenleg azon fáradoznak, hogy elnyerjék a 
Globális Geopark címet, esetleg később UNESCOstátuszt 
kapjanak, hasonlóan, mint ahogy az 2015 novemberében a 
Bakony–Balaton Geoparknak sikerült.  

Geológiai értelemben  Arshean/Arxan–Chaihe  vulkáni 
mező névvel illetik az itteni területet, mely gazdag tárháza a 
miocéntól egészen napjainkig tartó bazaltvulkanizmusnak. 
A vulkáni felszínformák között akadnak jól megőrzött sa
lakkúpok, melyek tetején gyakran vízzel kitöltött kráterek 

pályán landol, s ott gázolajszagú 
UAZ terepjáróval jutunk el a sát
rakhoz, ahol faggyús teával fo
gadnak. A valóság azonban egé
szen más.

Kína fejlődése egyszerűen fel
foghatatlan nyugati perspektívá
ból. BelsőMongólia elérhető több 
úton is, bár az egyik legideálisabb 
megoldás először Pekingből repü
lővel Ulanhotba utazni. Ulanhot 
reptere teljesen modern, az Air 

China – több regionális légitársaság mellett – napi több jára
tot indít oda teljesen új Airbus 320asokkal, kitűnő kiszol
gálással és tisztasággal – „fapados” jegyárakkal. A megálló 
azért érdekes Ulanhotban, mert ugyan a város, főleg a téli 
időszakban, elég szürke és füstös, nem beszélve a hidegről, 
található itt egy Dzsingisz kánnak szentelt templom. Szinte 
hihetetlen, hogy az egykori mongol dinasztiák innen, erről 
az oly távoli vidékről képesek voltak kiterjeszteni birodal
mukat egészen KeletEurópáig.

Ulanhottól rövid repülőúttal lehet megérkezni a mongol–
kínai határ közvetlen közelében található városba, Aershanba 

KISLEXIKON
Kraton: a kontinensek magját al-
kotó idRs (pre kam briumi)  kristá-
lyos kRzetekbRl álló kéregdarab.

MÁS	MATÉRIÁBÓL	SZÜLETTEK
Noha a Japánon átfutó aktív vulkáni ívtQl nyugatra is jelentQs méret_ rétegvulkánok 
ismertek, mint amilyen az Ulleung-sziget Dél-Koreában vagy a Changbaishan (kore-
ai nyelven: Baek du) a kínai–észak-koreai határon, ezek alapvetQen különböznek a 
szigetország ma is m_ködQ t_zhányóitól. Japán vulkánjai ugyanis leginkább i-

 magmából táplálkoznak, kisebb mértékben lávadómokkal tarkítva, mint pél-
dául az Unzen-vulkán a Kyushu-szigeten. Emellett  kalderarendszerek is van-
nak Japánban, mint a Kagoshima-öböl szupervulkánjai (például az Aria- vagy a 
Kikai-kaldera a Kyushu-sziget déli peremén). Ellenben az Ulleung vagy a 
Changbaishan vulkánja fQleg a lávarobbanásos kitörésekkel és az azokból 
származó lávadómok és kalderák születésével hozható összefüggésbe. 

A jelentQs térfogatú trachitos vulkáni képzQdmények azt jelzik, hogy a mélybQl a 
felszínre jutó olvadéknak tetemes vastagságú kontinentális kQzetlemezen kellett át-
hatolnia, melybQl jókora káliumtartalmat tudott kiolvasztani, és trachit formájában a 
felszínre jutni. Az Ulleung és a Changbaishan esetében igyelemre méltó, hogy ezek 
a vulkánok meglehetQsen hosszú (millió éves nagyságrend_) idQn keresztül olyan 
kQzetolvadékból épültek, amelyek huzamosabb ideig azonos helyen jutottak a fel-
színre. Az alapjukat hatalmas, káliumban gazdag láva pajzsvulkánok adják, 

melyek tetején általában trachit lávadómok és kalderák alakultak ki. Mindez azt jelzi, 
hogy idQvel a magmakamrákban felgyülemlQ olvadék szép lassan a korai, kálium-
ban gazdag bazaltokból trachitokká alakul át, melyek nagy viszkozitásuknál fogva, a 
vulkán növekedésének végsQ stádiumában trachit lávafolyások, lávadómok és ritkán 
pusztító erej_ robbanásos kitörések formájában építenek fel rétegvulkánokat. Ez azt 
jelenti, hogy e két hatalmas vulkán olyan helyen alakult ki, ahol hosszú idQn keresztül 
stabil magmafeláramlásnak kellett lennie, s amely köpenyeredet_ forrásból szárma-
zik, és a távoli szubdukció (alábukás) hatása csak kismérték_. Azt mondhatjuk, hogy 
a vastag, rideg kontinentális kQzetöv stabil szerkezeti elemei azok, amelyek legin-
kább befolyásolhatták, hogy miért épp ott keletkeztek, „nQttek ki” ezek a hatalmas 
vulkánok, ahol ma látjuk Qket. A Changbaishan és az Ulleung a legveszélyesebb és 
legkiszámíthatatlanabb vulkánok közé tartozik. A Changbaishan leghíresebb kitöré-
se, a „Millenium” majdnem 1000 éve az egyik legnagyobb kitörés lehetett, a Föld klí-
máját évtizedekig befolyásolhatta.  Az Ulleung pedig úgy 10 000 éve produkált olyan 
hatalmas robbanásos kitörést, melynek hamuja szinte teljes Japánt beterítette sár-
ga, krémszín_ trachitos vulkáni hamuval. Alvó óriásokkal van dolgunk, melyek igen 
hosszú kitörési szünetek után produkálnak hatalmas aktivitást. 

N. K.

ianchi-tó egy feltételezett maar kráter

A cikkben említett vulkáni terület

KésQ-miocén bazaltvulkán kürtQkitöltése 
bazaltorgonákkal
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találhatók. Ezek a krátertavak a helyi limnológiai kutatá
sokban töltenek be fontos szerepet, hiszen például a bennük 
felhalmozódott ősi pollenadatokból a terület utóbbi néhány 
százezer éves paleoklimatológiai története ismerhető meg. 

Az itteni vulkanizmus egy olyan átmeneti zóna felett ala
kult ki, ahol a vastag kontinentális kéreg kicsit elvékonyo
dik, és északkelet–délnyugati  irányban törésekkel szabdalt. 
E törések a földtörténeti mezozoikumban kezdtek kialakul
ni és mint magmafeláramlási zónák működtek a későbbi, a 
miocéntól napjainking terjedő időben. A vulkánsorok az 
alaphegység szerkezeti elemeit követik, azok gyakran több 
törés találkozása felett jöttek létre. Az itteni vulkanizmusról 
és magukról a vulkánokról nagyon keveset tudunk, azok 
inkább általános egyszerű leírásokból ismertek. A vulkaniz
mus aktív periódusa viszont a pliocén utáni időszakra tehe
tő, és számos friss lávafolyás szinte biztosan az utolsó néhány 
tízezer évben keletkezett. 

Tumulik	és	hornitok
Jelenleg 27 vulkánt különítenek el egy 2000 km2es terüle
ten. A vulkánok túlnyomó többsége bazalt salakkúp és 
lávafröccskúp, gyakran kiterjedt lávafolyásokkal, melyek 
meglévő folyóvölgyeket követnek és a hegyláncok közötti 
területeket töltötték ki. Ezek mellett vannak maar vulkánok 
is, melyek a felnyomuló bazaltos magma és a felszín alatti vi
zek robbanásos kölcsönhatása következtében születtek, mi
közben egy krátert hagytak maguk mögött, amit aztán 
gyakran víz tölt ki. A maarok körül, mint amilyen a 
Tongxin–Tianchivulkán, gyakran vastag alapi torlóár üle
dékeiből álló tufagyűrű látható. A rétegek jól mutatják, 
hogy ezek a kitörések milyen heves, robbanásos események 
voltak, hisz a rétegsorokban gyakoriak a nagy sebességű 
áramlásra utaló dűneszerkezetek. Az ilyen rétegsorokban 
sokszor a felső köpenyből származó peridotitzárványokat le
het fellelni, csakúgy, mint ahogy azt a Balatonfelvidéki 
vagy kisalföldi maar vulkánok maradványaiban is láthajuk. 

A salakkúpokból kiinduló lávafolyások érdekes felszínfor
mát mutatnak. A lávafolyások több helyen lávatumulikat tar
talmaznak, melyek akkor keletkeznek, amikor a még forró 
és olvadt állapotban lévő lávában a megnövekedett nyomás 
felfeszíti a megszilárduló lávakérget és mint egy nagy „pat

tanás”, kis kúp nő a láva felszínén. A terület számtalan példát 
mutat erre. Több helyen láthatók, hogy nagyon sok tumuli 
ott jött létre, ahol a lávafolyás egy mocsarasabb területre öm
lött, így a hirtelen keletkező vízgőz is hatással lehetett a ki
alakulásukra. A lávafolyások több helyen alakítottak ki 
„bálnahátszerű” felszínt, melyek akkor keletkeznek, amikor 
a láva mozgása lelassul, a tömege feltorlódik, és egy lávató 
jellegű zóna alakul ki. Amint a láva súlya elér egy kritikus 
értéket, ezek a feltorlódott lávatömegek kiszakadhatnak, 
magukkal ragadva a már megszilárdult lávakérget, és jelleg
zetes, a főleg Hawaiin megfigyelhető pahoehoe és aa közti, 
átmeneti lávafolyamokat alkotnak, melyek gyakran úgy 
néznek ki, mint egy építkezési terület. Érdekes, hogy a hir
telen kiürült lávatavak után akár beszakadt gödrök marad
hatnak hátra, melyekben a talaj és esővíz gyorsan tavakat 
alkothat, mint ahogy azt a Dichitónál láthatjuk. Noha ezt 
maarkráterként jelzik az információs táblákon, arra semmi 
bizonyíték nincs, hogy valóban egy maar.

A lávafelszínek több helyen kisméretű hornitokkal vannak 
tűzdelve. Ezek – leegyszerűsítve – a tumuli kisebb változa
tai. Itt is elképzelhető, hogy a külső víz hatással lehet a kiala
kulásukra, de attól függetlenül is létrejöhetnek, pusztán a lá
va felszínén megszilárdult kéreg felszakításával, ami köré a 
kifröccsenő láva jellegzetes és látványos formákat építhet.

Akár	ismét	kitörhetnek
Összességében a belsőmongóliai vulkáni mezők tudomá
nyos szempontból azért fontosak, mert jelenlétük azt bizo
nyítja, hogy a magma képes volt a felszínre jutni egy olyan 
helyen, ahol nincs ismert aktív lemeztektonikai folyamat, 
ami e tevékenységet különösebben magyarázná. A terület 
mérete viszont azt mutatja, hogy jelentős mennyiségű mag
ma juthatott a felszínre a földtörténeti közelmúltban. Ez 
utóbbit az is alátámasztja, hogy a legutóbbi kitörések már az 
emberiség idejében történhettek, és az sincs kizárva, hogy a 
jövőben újabbak várhatók. A terület esztétikai értékét te
kintve pedig egy igen egzotikus hely, mely látogatásra érde
mes – nem csak geológusoknak. 

NÉMETH KÁROLY

A Tongxin maar krater

Egy tumuli széles, kráterszer_ nyílással

Oszlopos elválású bazalt tárul 

fel a folyó által átvágott lávamezQn
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A Központi Statisztikai Hivatal 
2013-as Élelmiszermérlegek és 
tápanyagfogyasztás elemzéséből 

kiderül, hogy hazánkban fokozatosan 
csökken az energia-, a zsiradék- és a fe-
hérjefelvétel. A napi fehérjefogyasztás 
92 gramm, amelynek 56 százalékát az 
állati fehérjék alkotják. Ennek ellenére 
a magyar lakosság energiafelvétele és 
zsírfogyasztása jelentősen, fehérjebe
vitele mérsékelten meghaladja a táp-
lálkozási szakemberek által ajánlott 
értékeket. Az egészséges táplálkozási 
szokások kialakításával nemcsak az 
emberek életminősége javulhatna, 
hanem az egyén ezáltal elősegíthet
né a környezetvédelmet is. Az élel-
miszertermelés jelen állapotában 
hozzájárul a klímaváltozáshoz, a vízhi
ányhoz, a talajerózióhoz és a biológiai 
sokféleség elpusztításához.

Vajon milyen összefüggések rejlenek 
még a fenntartható táplálkozás és a 
környezetvédelem között, mit takar a 
fenntartható élelmiszertermelés és mit 
tehetünk mi, azaz a végső fogyasztók? 
A fenntartható élelmiszertermelés ma-
gában foglalja többek között azokat a 
termelési módokat, amelyek nem kör-
nyezetszennyezők, megőrzik a nem 
megújuló természeti forrásokat, gaz
daságilag hatékonyak, és nem veszé-
lyeztetik az eljövendő generációk szük
ségleteit. Jelenlegi becslések szerint a 
világ üvegházhatású gáz kibocsátásá-
nak 25%-át közvetlenül a növényter-
melés és az állattenyésztés, valamint az 
erdőgazdálkodás okozza. A növény
termesztési és állattenyésztési ágazatok 
használják fel az édesvízkészletek 70%-
át. Az Európai Bizottság 2020ra sze
retné elérni, hogy a fenntarthatóbb 
élelmiszertermelés és -fogyasztás ösz-

tönzésével 20%-kal csökkentse az élel-
miszerlánc forrásfelhasználását. Ennek 
elérése érdekében szükséges az energia- 
és víztakarékos élelmiszergyárak ter-
vezése, az üvegházhatású gázok kibo-
csátásának csökkentése, a levegő mi
nőségének fenntartása, kör nye zeth a
ték ony csomagolóanyagok használata. 
Az élel mi szer vesz te ség csökkentését 
segíthetik elő olyan technikai stratégi
ák, amelyek a termék hosszabb eltart-
hatóságát eredményezik, mint például 
a funkcionális csomagolás alkalmazása 
a romlás és az élelmiszerveszteség 
csök kentése érdekében.

Ide tartozik az élelmiszerhulladék 
mennyiségének mérséklése is. Csak az 
Európai Unióban évente 90 millió ton
na, azaz személyenként 180 kg élelmi-
szert dobnak ki. A saját háztartásunk
ban is csökkenthető az élelmiszerpazar
lás néhány könnyen elsajátítható prak-
tikával. Mindenekelőtt átgondolt heti 
étrendre, vásárlásra van szükség. Ha 
tudjuk, mit szeretnénk az adott héten 
főzni, milyen alapanyagokból és ez 
alapján bevásárló listát állítunk össze, 
elkerülhető egyrészt a felesleges termé
kek beszerzése, az impulzív vásárlás, 
másrészt nem teszünk a kosárba olyan 
élelmiszereket, amelyeket rövid távon 
nem fogunk felhasználni. Ha egy hét

nél hosszabb időszakban gondolko
dunk, vásároljunk tartós élelmiszere
ket, így kisebb az esélye annak, hogy 
hulladékként kidobjuk azokat. Vásár
láskor feltétlenül nézzük meg a termék 
szavatossági idejét. Lehetőség szerint 
minél több alkalommal szerezzünk be 
hazai termékeket, hiszen így az élelmi-
szerek szállítása során kevesebb fosszilis 
tüzelőanyagot kell felhasználni, keve
sebb az üvegházhatású gázok kibocsá-
tása is. Otthon úgy tároljuk a terméke
ket, hogy a polc elején legyenek a leg-
hamarabb lejáró élel miszerek, hiszen a 
hosszú ideig eltartható termékek is le-
járhatnak, ha a polcon mindig a hátsó 
sorban maradnak. A lisztek általában 
hat-nyolc hónapig állnak el, de vigyá-
zat, a teljes kiőrlésű liszteknek rövidebb 
a szavatossági ideje!

Magyarországon 2013ban egy fő 
615 kilogramm élelmiszert fogyasztott, 
ami naponta átlagosan 2 kilogramm-
nak felel meg. Ez azt jelenti, hogy mi is 
jelentős mértékben hozzájárulhatnánk 
egészségünk megőrzéséhez és egyúttal 
a fenntartható fogyasztáshoz, a környe-
zetvédelemhez, ha tudatosan, nagyobb 
figyelemmel és felelőséggel vásárol
nánk, táplálkoznánk. Egy 2006-ban 
Skóciában végzett vizsgálat kimutatta, 
hogy az egészséges táplálkozás 15%-kal 
csökkentheti az ökológiai lábnyomot. A 
túlzott energiafelvétel (több élelmiszer 
fogyasztása a szükségesnél) csökkenté-
se, a változatos, kiegyensúlyozott ét-
rend (a kívánatosnál nagyobb mennyi-
ségű állati eredetű fehérjék és zsiradé
kok mérséklése), a szezonális zöldségek, 
gyümölcsök fogyasztása egy kézzel-
fogható megoldás életminőségünk és 
környezetünk jobbítására.

ERDÉLYI-SIPOS ALÍZ 

TÁPLÁLKOZÁS 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
A	szív-	és	érrendszeri	betegségek,	valamint	ezek	hajlamosító	tényezWi,	mint	az	elhízás,	a	2-es	típusú	
cukorbetegség,	 a	magas	 vérnyomás,	 továbbá	 a	 daganatos	megbetegedések,	 jelentWs	mértékben	
függnek	a	táplálkozástól.	A	szív-	és	érrendszeri	betegségek	és	a	kevés	hal-	és	zöldség-,	gyümölcsfo-

gyasztás,	az	alacsony	rostbevitel,	a	túlsúly	és	az	elhízás	közötti	kapcsolat	már	bizonyított.
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KO N KO LY  T H E G E  M I K L Ó S  H A L Á L Á N A K  É V F O R D U L Ó J A

AZ ÓGYALLAI POLIHISZTOR

földmágnesességi intézeteket és a csillagászati mű
szereket gyártó műhelyek tevékenységét és gyárt
mányait is. Konkolyt elsősorban az asztrofizika ér
dekelte, melynek nagy előretörését a színképelem
zés csillagászati alkalmazása jelentette. Ekkoriban 
ismerkedett meg Herman Vogellel, a potsdami 
asztrofizikai intézet alapítójával. Elhatározta, hogy 

maga is egy kisebb asztrofizikai obszervatóriumot állít fel 
Ógyallán. Az első lépést már 145 évvel ezelőtt 1871 nyarán 
megtette, s erről így írt: „Egy 4 hüvelykes (11 cm-es) refraktor, né-
hány szerény óra s egy szextáns voltak az első m�szerek, amelyekhez 
egy r�vid időn belül egy délk�r is csatlakozott. E m�szerek az ó-gyallai 
lakóházam északi oldalán levő balkonon lettek felállítva… ”

Amikor azonban 1874ben egy 10,5 hüvelyk átmérőjű (26,6 
cmes) tükrös távcsövet hozatott Browningtól, kiderült, hogy 
a lakóház nem alkalmas a másfél tonnás műszer elhelyezésé
re. Konkoly ekkor a parkban lévő régi fürdőházat alakítot
ta át csillagvizsgálóvá. A távcsövek a kétszintes épület tete
jére emelt két, utóbb három kupola alatt kaptak helyet. Az 
évtizedek során az építményt sokszor átalakították, az 
1980as években „nagy port kavarva” lebontották a déli és 
a középső kupola alatti épületrészt, majd apróbb változta
tással újra építették, de végeredményben ez maradt a min
denkori csillagvizsgálótörzsépület. 

Száz	évvel	ezelWtt,	1916.	február	17-én,	életének	
74-ik	 évében	 elhunyt	Konkoly	 Thege	Miklós,	 az	
ógyallai	csillagvizsgáló	 intézet	alapítója	és	elsW	
igazgatója.	 Rengeteg	 címet,	 tisztséget,	 kitünte-
tést	szerzett,	halála	után	a	csillagvizsgáló	intézet	
tisztviselWi	kara	hosszú	bekezdéseken	át	sorolta	
ezeket	 gyászértesítésében.	 Sokoldalúságát	
mutatja,	hogy	letette	a	hajógépészeti,	hajóskapi-
tányi	és	a	mozdonyvezetWi	vizsgát,	mindemellett	
támogatta	az	akkor	kibontakozó	léghajózás	ügyét	
is,	és	az	elsW	magyarországi	léggömb	egyesület	
folyóiratának,	 az	 Aeroautának	 megjelenését	

saját	pénzébWl	fedezte.

Konkoly Thege Miklós a kitüntetéseivel

Browning-féle zsebspektroszkóppal 

történt villámészlelés

A sokoldalú kutatóra egyetemi tanulmányai során a 
legnagyobb benyomást a kísérletezés találékony 
mestere, a dinamó feltalálója, Jedlik Ányos fizika

órái tették. Tanulmányait 1860ban a berlini egyetemen 
folytatta, ahol természettudományokban J. H. Dowe (a mo
dern meteorológia egyik megalapozója), J. F. Encke (csilla
gász) és H. G. Magnus (elméleti fizikus) oktatták. Szülei 
akaratának engedelmeskedve egyben jogot is hallgatott, 
doktori diplomáját a jogi karon kapta 1862ben. Ezután 
egyéves tanulmányutat tett Európa legnagyobb csillagvizs
gálóiban (Göttingen, Heidelberg, Párizs, Greenwich), majd 
hazajövet 1863ban megnősült, és élte a korabeli magyar 
földbirtokosok megszokott életét. Szülei, rokonai kívánsá
gára 1867ben elvállalta Komárom megye alispáni tisztsé
gét, de pár év után lemondott, és 1870ben újabb európai 
tanulmányutat tett. A csillagvizsgálók mellett tanulmá
nyozta az akkoriban fejlődésnek induló meteorológiai és 
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nemzetközi sarki fény katalógusokba. Valójában a sarki 
fény az, ami összeköti azt a három szakterületet – a 
csillagászatot, geofizikát és a légkörfizikát – melyek 
fejlődéséhez Konkoly is nagyban hozzájárult. Ma már 
ismert, hogy a Föld légkörében keletkező sarki fényt a 
Napon végbemenő kitörések okozzák, de akkoriban 
ezek voltak az első felismerések azon a szakterületen, 
amit ma űridőjárásnak nevezünk.

K onkoly Thege Miklóst 1890. szeptember 21én ne
vezték ki a Meteorológiai és Földmágnességi Inté

zet élére. Az addig elhanyagolt intézetet igazgatósága 
21 éve alatt világszínvonalra fejlesztette. Tapasztalva, 
hogy Budapesten a környező zavaró hatások miatt már 
nem lehet földmágneses megfigyeléseket végezni, 
1893ban Ógyallára telepítette a mérő és regisztráló 
berendezéseket. Amikor pedig 1899ben elérte, hogy 
Ógyallán egy nagy meteorológiai obszervatóriumot 
építsenek, a saját birtokából adományozta a telket az új 
intézet céljaira. Ugyanitt rendezett be egy szeizmoló
giai obszervatóriumot amelynek műszereit maga ter
vezte, tökéletesítve az olasz Vincentiniféle szeizmo
gráfokat. Csillagászati műszerereinek is szinte csak az 
optikai alkatrészeit vásárolta külföldön, a távcsövek 
mechanikáját saját műhelyében maga tervezte és készí
tette el. Ógyallán készült el az 1881ben eladott Brow
ningrefraktor helyett az új főműszer, a 25,5 cmes 
refraktor, melyet számos átalakítás után az MTA Deb
receni Napfizikai Obszervatóriumában egészen a XX. 
század végéig használtak. Azután 1904ben egy 16 cm 

A csillagvizsgáló működése főképp a programszerű észlelé
sekre szorítkozott, nevezetesen a napfoltok és protuberanciák 
folyamatos megfigyelésére, a hullócsillagok (meteorok) és na
gyobb üstökösök vizuális és spektroszkopikus észlelésére. Ezek 
színképeinek tanulmányozása volt a munkaprogram egyik fő 
pontja. Ez irányban sikerült Magyarországon egy hullócsillag
észlelő hálózatot létesíteni, melyben részt vettek Budapest, 
Zágráb, Selmecbánya, Szatmárnémeti és Hódmezővásárhely 
is. Konkoly mint éles szemű megfigyelő, egyike volt az elsők
nek, akik az 1881. évi fényes üstökös színképében a sötét elnye
lési vonalakat és a nátrium emisszióját észrevették. Az üstökö
sök színképét különféle nyomású szénhidrogéngázvegyüle
tekkel összehasonlítva meghatározott egy „normál” üstökös
színképet, amelyet még jóval később is felhasználtak 
összehasonlítási anyagként. Később rendszeres megfigyelések
ké vált a bolygók felszíni jelenségeinek észlelése és rajzolása is. 
Főként a Jupiter sávjainak változásai és a Nagy Vörös Folt, va
lamint a Marstérképek szerkesztése keltette fel Konkoly és 
munkatársai érdeklődését. 

Igen jelentős tevékenység folyt Ógyallán a csillagok színké
pének tanulmányozása terén is. Konkoly talán a vizuális 

színképészlelés legtehetségesebb európai szakértője volt. 
Vogel javaslatára már 1875ben egy nemzetközi együtt
működés alakult az északi égbolt csillagainak színképtí
pus szerinti katalogizálására. Az 188386 között végrehaj
tott katalogizálás (legfőbb kivitelezője Kövesligeti Radó 
volt) 2095 csillag színképtípusát tartalmazza.  

Miután R. Wolf és mások az 1850es években kimu
tatták a naptevékenység 11 éves periódusának jelentke
zését egyes földi jelenségekben (sarki fény, mágneses vi
harok) a folyamatos napészlelés világszerte fontos fel
adattá vált. Ógyallán a rendszeres napészlelés 1872. má
jus 16án kezdődött. A kivetített napképet lerajzolták, 
meghatározták a napfelületen látható foltok helyzetét és 
területét, feljegyezték a rajtuk végbement változásokat 
és úgyszintén a napkorong szélén látható fáklyák számát 
is. Ezeket a megfigyeléseket Konkoly kezdetben az 
1872. május 10től vezetett Az Observatoriun na�lójában 
jegyezte fel. Ha nem is volt szakmabeli meteorológus, a 
légkörkutatás néhány kérdésével maga is foglalkozott. A 
naplóban erről számos bejegyzést találunk, például ami
kor a villám színképét tanulmányozta. Több különböző 
fénytünemény mellett az 1872. január 17én és február 11
én észlelt északi fényről is találunk a naplóban feljegyzést. 
Magyarországon Konkoly előtt és után is végeztek sarki 
fény megfigyeléseket, de Konkoly érdeme, hogy ezek 
spektroszkopikus megfigyelésével és az esemény leírásá
val az ógyallai észlelések bekerültek a szakirodalomba és a 

Egy protuberancia-spektroszkóp 

a csillagvizsgáló fQm_szerén, 
a 254 mm-es refraktoron

Konkoly-rajzok az 1880. évben észlelt 

legnagyobb napfoltokról
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átmérőjű fotografikus távcsövet is felszerelt a nagy ref
raktorhoz. Ez a távcső az 1960as évekig használatban 
volt az MTA budapesti csillagvizsgálójában, a Sváb
hegyen.

Gyermektelen ember lévén Konkoly tartott attól, hogy 
halála után intézete szétszóródik. Emellett azt is látta, 
hogy az egyre bővülő obszervatórium fejlesztése és fenn
tartása meghaladja anyagi lehetőségeit. Többszöri próbál
kozás után végül 1899ben mint országgyűlési képviselő
nek sikerült elérnie, hogy intézetét a magyar államnak 
ajándékként átadhassa. A megállapodást 1899. május 16
án írták alá. Ebben Konkoly kikötötte, hogy továbbra is 
az obszervatórium fizetés nélküli igazgatója marad, és a 
munkatársak kinevezésére ő tesz javaslatot. Javaslatára a 
M. kir. �onkoly-ala�ítmányú Asztro �hy si kai Obszervatórium 
aligazgatójává Kövesligeti Radó egyetemi tanárt, első 
obszervátorként Harkányi Béla magántanárt nevezték ki. 
Az első adjunktus Tass Antal, a második adjunktus Ter
kán Lajos lett. Konkoly 1916ban bekövetkezett halála 
után Tass Antal lett a megbízott igazgató.

Az első világháborút követően Ógyalla Csehszlovákiá
hoz került, neve Stará Ćala majd a mai Hurbanovo lett. 
A geofizikai obszervatórium (amely ma is a szlovákiai 
földmágnesességmérések központja) és a meteorológiai 
intézet a Szlovák Akadémia intézeteiként máig működ
nek. A csillagászati megfigyelések az 1938as esemé
nyek után megszűntek, és a csillagdát is „eltemették”. 
Majd 1962ben a Kultuszminisztérium oltalma alatt újra 
kezdte működését, mint Népi Csillagvizsgáló. Ma az 
1982ben átadott új épületben egy digitális planetárium
mal kibővülve Slovenská ústredná hvezdáreĖ, azaz Szlovák 
Központi Csillagvizsgáló néven működik, és ennek 
szerves része a 2006. április 13án itt létesített Konkoly 
Thege Miklós nevét viselő múzeum. Az „öreg” csillag
vizsgálóban is tovább folytatódnak az észlelések, legfő
képpen, Konkoly hagyományát követve, a rendszeres 
napfoltmegfigyelések. Az új, ma már 50 éves sorozat, 
Konkolyéval együtt fontos részét képezi annak a 160 
éves nemzetközi napfoltrelatívszám sorozatnak, mely
nek modern tudományos eszközök segítségével történő 
elemzésével a napfizikusok próbálják megfejteni a Nap di
namóműködésének titkait.

PASTOREK LÁSZLÓ

Az	elbevölW	fi	zika	és	más	gondolatok

A modern fizika, különösen a kvantumtérelmélet vagy 
a részecskefizika a kozmológiával karöltve nemcsak a 
fizikusokat bűvölheti el, hanem a tudományok iránt ér
deklődőket is. Feltéve, „ha kellő türelemmel és elszántság-
gal vannak felvértezve” ahhoz, hogy elmélyedjenek ben
ne. Szerencsére vannak olyan szakemberek hazánkban, 
akik nem csupán kutatják, hanem terjesztik is az ilyen 
témájú ismereteket. Patkós András fizikus négy évtizede 
teszi ezt, ami jó alkalom egy cikkgyűjtemény megjelen
tetésére. Az írások többsége a Természet Világában je
lent meg, de találunk előadásainak írott verzióiból is né
hányat. A tanulmányok nagy ré
sze a modern fizika kialakulásá
nak történetéről, a fizika és a 
fizikusok néha elbűvölő, néha 
nem is evilági miliőjéről szól.

Patkóst az emberi értelem bűvöli el, 
amely a világ sokféleségét egységes 
fizikai gyökerekhez vezeti vissza. 
Sokan osztoznak ebben a nézetében. 
Gondoljunk bele: az anyag legkisebb 
építőköveinek és az azokat összetar
tó, illetve létrehozó erők vizsgálatá
ból tudunk következtetni az Univer
zum legnagyobb alakzatainak létre
jöttére, szerkezetére! Az ősrobbanás 
vagy a táguló Univerzum kifejezés 
az elmúlt évtizedekben kulturális közhellyé vált. Persze sok
kal többről van szó, de ezek miatt is jelenti ki a szerző már a 
bevezetőben, hogy ismeretterjeszteni pedig szükséges! Be
szélni kell olyan dolgokról, mint például a vákuum, amely
ről ma már tudjuk, hogy nem semmi. Olyannyira nem, 
hogy mélyebb megismerését a XXI. század egyik legfonto
sabb feladatának tartják a fizikusok. Alapvető szerepe van 
ugyanis az elemi kölcsönhatások létrejöttében. Elbűvölő le
het a rejtőzködő szimmetriák keresése is, amelyre a sokáig 
megfoghatatlannak tartott neutrínók vizsgálatából lehet 
következtetni. Nem hiányozhat a kötetből a Higgsbozon 
felfedezésének története és jelentősége, és az új eredmények
ből következő lehetőségek elemzése sem. 

Patkós ismeretterjesztő tevékenységét az teszi egyedi
vé, hogy kiterjed olyan irodalmi alkotásokra is, ame
lyekben dominánsan jelenik meg a modern fizika. Ezek
ből az írásokból is jelent meg néhány a kötetben.

S ha már szó volt az ismeretterjesztésről, szólni kell az ok
tatásról is. Patkós András az MTA rendes tagja és több év
tizede tanít az ELTEn. Belülről látja a magyar egyetemek 
helyzetét, így hitelesen tud írni a felsőoktatás elképzelt és 
valós jövőjéről. Nehéz nem gondolni ezek kapcsán a nem 
igazán elbűvölő problémákra, az oktatást érintő folyama
tokra, de ahogy a fülszöveg fogalmaz a szerzőről, „…�n-
uralmát is dicsérhetjük, hiszen a fizikus racionalitásával tartja fé-
ken az állam�olgár szenvedélyét.” (Az elb�v�lt fizikus, 2015 
Buda�est, Ty�otex �iadó, 265 oldal, 3500 forint)

TRUPKA ZOLTÁN

KÖNYVSAROK

Az újjáépített ógyallai csillagvizsgáló
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PÉNZÜGYEINK

ZSEBRE MEGY 

A VILÁG PÉNZEI

Angol font

Minden családban, ahol gyermeket nevelnek, isko-
láskortól beszédtéma a zsebpénz. Általánosan 
elfogadott, hogy amikor a gyermek már bizto-

san tud számolni, ismeri a pénz fogalmát, de leginkább 
10 éves kortól szoktak a szülők zsebpénzt adni. A zseb-
pénz arra való, hogy a gyermek megtanulja kezelni a 
pénzt, ismerkedjen a pénz kereskedelemi értékével, el-
gondolkodjon, hogy mit szeretne megvenni, de elsősor-
ban azt szolgálja, hogy tudatosan felkészítse a felnőttkor-
ra, a pénzzel való gazdálkodásra. Arra, hogy megtanulja 
a beosztást és ránevelje a megtakarítás szükségességére is, 
a pénzzel megváltható jövőbeni célok elérése érdekében.  

Még mielőtt a szülő az első forintokat odaadná gyerme-
kének, talán a legfontosabb az, hogy folyamatosan avassa 
be, beszéljen a pénz fogalmáról, vigye magával vásárolni, vi-
tassák meg, mi mibe kerül, magyarázza meg az érték- és 
árarányokat a termékek és szolgáltatások között. Fontos, 
hogy a gyerek megértse, mennyibe kerül a kenyér, a tej, a 
müzliszelet, a nyalóka, de azt is, hogy mennyit kell fizetni 
egy tornacipőért vagy a focilabdáért. Tanítsa meg a gye-
reknek azt is, hogy legyen értékítélete, tegyen különbséget 
hasznos, fontos és haszontalan vagy felesleges dolgok kö-
zött, magyarázza meg az ’elégséges’ fogalmát.

Ugyancsak fontos, hogy a szülő megvilágítsa a zsebpénz 
elköltésének vagy éppenséggel megtakarításának célját: ha 
gyermekének szüksége van valamire, gondolja át, meg 
tudjae venni vagy inkább várjon, amíg összegyűlik az 
óhajtott dologra a rávaló. A szülő kérdezze meg, gyer-
meke mit gondol a zsebpénzről, mit venne abból, ho-
gyan szeretné elkölteni vagy éppen félretenni. Megfon-
tolandó az a szülői gyakorlat is, amely arra ösztönzi a 
gyermeket, hogy a felhasználható zsebpénzt eleve két 
részre bontsa: tegye egyik borítékba azt az összeget, 
amelyet az adott hónapban el fog vagy el akar költeni, a 
másikba vagy éppen a malacperselybe pedig az a rész ke-
rüljön, amelyet hosszabb idejű megtakarításként kezel és 
majd ebből talán egy értékesebb sporteszköz, egy kerék-

pár vagy egy sátor vásárolható meg a nyári vakáció kez-
detekor. Az is fontos, hogy a gyerek megtanulja: a zseb-
pénz nemcsak az ő céljait szolgálhatja, hanem gondoljon 
elköltésénél arra is, hogy testvérének, szülőjének, nagy-
szüleinek apróságokkal kedveskedhet névnapra, szüle-
tésnapra, karácsonyra, ha gondosan beosztja a költési ke-
retét. Fontos rámutatni: a zsebpénz elköltésének pontos 
célját ne mondja meg a szülő, hanem inkább terelgesse 
gyermekének gondolatait, hogy a felnőttek javaslatai, 
tanácsai, véleménye alapján a gyermek képes legyen meg-
tanulni a zsebpénz kezelését. 

Mennyi is legyen a zsebpénz összege? Ez sok mindentől 
függ: a gyermek korától, a szülők anyagi helyzetétől, a 
gyermek kapcsolatrendszerétől, iskolája, barátainak szo-
kásaitól. Talán az alapokkal kell kezdeni, hogy megértse 
a gyermek: a zsebpénz nem ’terem’, nem magától lesz, 
hanem a szülő azért megdolgozik, keresetét beosztja, és 
ebből különít el gyermekének egy keretet. Ha túl kevés 
a zsebpénz, akkor könnyű elkölteni és a gyermek talán 
kevésbé érti és szokja meg, hogy abból hogyan lehet fél-
retenni, megtakarítani. Ha meg a szülő könnyen méri a 
zsebpénzt, akkor a gyerek nem tanulja meg azt értékel-
ni, és ahogyan szokták mondani: könnyen jön és köny-
nyen is megy el. A szokásoknak megfelelően, általában a 
szülők havonta, fizetésük jóváírásakor adják a zseb-
pénzt, kis gyermeknek készpénz formájában, középis-
kolás vagy főiskolás gyereknek pedig inkább elektroni-
kus formában: a gyermek társkártyájának egyenlegére 
utalják azt. Felmerül a kérdés, hogy kelle erőfeszítést, 
netán munkavégzést előírni a zsebpénzért? Nem helyes 
feltételül szabni, hogy a családi munkamegosztásból a 
gyerekre jutó résznek elvégzéséért járjon zsebpénz. Az 
ilyen besegítéseket – bevásárlás, rendrakás, viráglocso-
lást stb. – a gyermeknek önzetlenül és fizetség nélkül el 
kell végeznie. Ösztönző viszont a zsebpénzt meghaladó 
’célprémiummal’ honorálni a gyermek kivételes teljesítmé-
nyeit: jó helyezést a tanulmányi vagy sportversenyben, si-
keresen letett nyelvvizsgát és hasonlókat. A honorálás ellen-
téte a megvonás. A szülőnek kell eldöntenie, hogy  helyese 
a zsebpénzzel is érzékeltetni, ha baj van a gyermek iskolai 
magatartásával vagy előmenetelével.  

A zsebpénz szó hallatán azt gyerekekhez kötjük, de vane 
zsebpénze a felnőtteknek? Igen van, csak nem így beszé-
lünk róla, mert kicsit másként működik: a havi bevételek jó 
részét számtalan helyre elköltjük: törlesztés, rezsiköltségek, 
élelmiszerek, szolgáltatások és hasonlók. Ha jól gazdálkod-
tunk, és megmarad valamennyi a kiadások után, akkor e 
változó keret az a sajátos zsebpénz, amelynek elköltésén, 
felhasználásán agyalhatunk: megvegyüke belőle a most 
hirdetett, új cipőt, vagy inkább tegyük félre a nyaralásra, 
esetleg váratlan kiadásokra.

PALLA GÁBOR
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

Pár napig létezett! De 
hogy volt, most már 

tudjuk, és nem felejtjük 
el. Időszakos természeti 
kincsünk. Persze, a ter-
mészetben szinte min-
den időszakos, de ezek 
az alakzatok akár éve-
kig nem léteznek, csu-
pán a lehetőségük van 
ott. Most már az emlé-
kük is. Ez a képsor, 
mint dokumentum je-
löli ki azokat a területe-
ket, amelyeket óvni 
kell, mert ott valami-
kor ismét elindulhat 
egy növekedés: míves 
csipkék, ragyogó ara-
beszkek, áttetsző osz-
lopsorok töltik ki az 
egyébként üres teret – 
ismét pár napra.

H. J.



2016/8  ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   249

Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olva-
sótársaival. Kérjük, hogy a digitális 
képet tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

Ferencz Gabriella (Pécs, 

galagonya.bokor@gmail.com) 

– A tél szobrászm_helyében – Hosszú 
idQ után részt vehettem egy igazi fagyos 
kiránduláson, ahol hihetetlen gyönyör_ 

formájú jégképzQdményeket sikerült 
fotóznom, ebbQl küldök ízelítQt. 

A képek a Kelet-Mecsekben, az Óbányai-
völgyben készültek. A kisebb-nagyobb 

vízlépcsQkkel tarkított völgy legérdekesebb 
természeti képzQdménye a CsepegQ-szikla, 
amely tavasztól Qszig folyamatosan csepeg, 

most pedig hatalmas jégcsapjaival úgy nézett 
ki, mint egy óriáscet fogsora. 
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

ÉlWsködWk	kínozták	 
a	rómaiakat

A rómaiak vízvezetékei, valamint az 
általuk kiépített csatornahálózat 

jelentős előrelépést jelentettek az őket 
megelőző idők higiéniai viszonyaihoz 
képest. Róma városában mintegy 400 
kilométernyi vízvezetékhálózat épült 
ki, amely naponta több mint 1 millió 
köbméter vizet szállított. A kiterjedt 

vízvezetékhálózat mellett több férő
helyes latrinák, valamint fűtött köz
fürdők szolgálták a polgárság kényel
mét. A rómaiak törvényi úton védték 
városaik tisztaságát: az ürülék, illetve a 
hulladék elhelyezésének szigorú szabá

kérdésnek. Ennek során 100 
és 3000 kelvin közti hőmér3000 kelvin közti hőmérközti hőmér
séklettartományban összesen 
4128 (részben porszemcse 
felszínére tapadó, részben gáz 
fázisú) atom kölcsönhatásait 
vizsgálták: az intézet szuper
számítógépén azt modellez
ték, hogyan alkotnak ezek 
szénben gazdag atomcsopor
tokat és molekulákat, akár 
tisztán gáz fázisban, akár a 
szemcsék felületén. Bár ilyen 
nagyszámú atom részvétele a 
folyamatokban a csillagközi tér sűrűség
viszonyai közt persze irreális, de a tren
deket illetően jó jelzéseket ad.

A szimuláció egyértelműen azt mu
tatta, hogy alacsony hőmérsékleteken 
a szemcse felülete katalizátor szerepet 
játszik, és felgyorsítja a folyamatokat a 
tisztán gázfázisban végbemenő reakci
ókhoz képest. A szemcse felszínének 
hőmérséklete ezen túl is meghatározó 
szerepet játszik a molekuláris szerke
zetek meghatározásában, különösen 
azok geometriai szerkezetének kiala

Szerves	molekulák	
keletkezése	a	világerben

A csillagközi tér galaxisunk tömegé
nek 510 százalékát tartalmazza, 

főként gáz (túlnyomórészt hidrogén) 
formájában, ám emellett porszemcsék 
(főként szilikátok) és kisebb mennyi
ségben különféle összetett széntartal
mú molekulák is előfordulnak benne 
(etán, benzén, metanol és más alkoetán, benzén, metanol és más alkoán, benzén, metanol és más alko, benzén, metanol és más alkoén, metanol és más alko, metanol és más alkometanol és más alko
holok, cianidok, egyszerű aminosa, cianidok, egyszerű aminosaianidok, egyszerű aminosa, egyszerű aminosaegyszerű aminosa
vak, továbbá nagyobb policiklikus 
aromás szénhidrogének, fullerének). 
A szénatomok száma némelyikük
ben az 50et is meghaladhatja. 

A csillagászat egyik máig nem tel
jesen megoldott kérdése: hogyan jön
nek létre ezek az összetett molekulák? 
Annyit már régóta sejtenek, hogy a 
kozmikus porszemcséknek, amelyek 
főként szilikátok, fontos szerepe van 
ezekben a folyamatokban.  

Most a HarvardSmithsonian Aszt
rofizikai Központ (CfA) kutatói, David 
Marshall és Hossein Sadeghpour számíszámí
tógépes szimulációval jártak utána a 

kulásában. Megállapították például, 
hogy a hosszú és elágazó szénláncokat 
tartalmazó molekulák, bár alacso, bár alacsobár alacso
nyabb hőmérsékleten is létrejöhetnek a 
szemcsék felületén, de nincs elég ener
giájuk ahhoz hogy rátapadjanak, ezért 
leválnak róluk, míg 1000 kelvinnél 
magasabb hőmérsékleten a felülethez 
tapadnak, és különálló nagyobb  atom
csoportokat alkotnak, amelyek idővel 
még bonyolultabb szerkezetté, például 
fullerénekké fejlődnek. 

(CfA)

lyai voltak. A higiéniai körülmények 
javítása ellenére azonban voltak olyan 
paraziták, amelyek száma nemhogy 
csökkent, hanem inkább nőtt az újítá
sok bevezetésével. Megszaporodtak 
többek között az ostorgiliszták és fo
nálférgek által okozott fertőzések és 
gyakoribb lett az Entamoeba histolytica 
okozta amőbiázis. A Cambridgei 
Egyetem Régészeti és Antropológiai 
Tanszékének kutatói által a Parasitology 

nevű szakfolyóiratban kö
zölt tanulmány az első, 
amely régészeti bizonyíté
kokkal is alátámasztotta 
azt a feltételezést, hogy a 
Római Birodalomban ki
épített víz és csatornahá
lózatnak nemcsak pozitív 
hatásai voltak a lakosság 
életminőségére. 

Piers Mitchell és mun
katársai római kori 

emberi maradványokat, valamint 
fosszilizálódott emberi ürüléket gyűj
töttek össze és vizsgáltak meg. Nem
csak azt sikerült bizonyítaniuk, hogy 
a rómaiak körében elterjedtek voltak a 
különböző bélben élő paraziták, hanem 

azt is, hogy – híres fürdőkultúrájuk el
lenére – a bolhák és a tetvek is gyakran 
okoztak nekik kellemetlenséget. A ré
gészek találtak olyan speciális fésűket, 
amelyeket minden bizonnyal a tetvek 
hajból történő kifésülésére használtak.  
A paraziták terjedésének egyik lehetsé
ges magyarázata az, hogy a közfürdők 
meleg, ritkán cserélt vize kedvezett az 
élősködők szaporodásának. A para
ziták terjedését az is segíthette, hogy 
a római időkben gyakran fekáliát al
kalmaztak a talaj termőképességének 
javítására, aminek következtében a 
petéik megjelentek a termesztett nö
vényekben is. A tanulmány egy olyan 
érdekességre is rámutatott, miszerint 
a halakat megtámadó galandféreg 
is meglepően elterjedt volt a Római 
Birodalomban. Ennek magyarázata 
Mitchell szerint a garum nevű, halból 
készült mártás nagy népszerűségében 
rejlik. Mivel a garumot nem főzés, 
hanem tengervízben való fermen
tálás útján állítják elő, a galandféreg 
petéi túléltek benne és a garummal 
történő kereskedés révén a birodalom 
minden részébe eljutottak. 

(EurekAlert)

Számítógépes szimuláció egy fullerénhez hasonló szerkezet_ 
molekula keletkezésérQl a szemcse felületén 3000 kelvines 

hQmérsékleten. (A képen vörössel jelölt atomok a gázfázisból, 
a fehérek a felületbQl származnak)
(KÉP: MARSHALL/SADEGHPOUR/CFA)
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A	világ	legkisebb	
mesterséges	rácsszerkezete

Német kutatók a világ legkisebb mes
terséges rácsszerkezetének elkészí

téséről számoltak be a Nature Materials
ban. A rácsot alkotó rúd alakú elemek 
üveges szénből készültek, hosszuk ke
vesebb, mint 1 mikrométer (1 �m), át1 �m), át), át
mérőjük 200 nanométer (200 nm). 
Elemi cellái a korábbi hasonló felépíté
sű metaanyagoknál 5ször kisebbek, 
ennek köszönhetően a sűrűségéhez ké
pest rekord értékű mechanikai szilárd
sággal bírnak. 

„��nny� szerkezeti anyagok, mint �él-��nny� szerkezeti anyagok, mint �él-
dául a fa vagy a csontok a természetben is 
előfordulnak – magyarázta a Karlsruhei 
Műszaki Egyetem (KIT) kutatócso (KIT) kutatócso kutatócso
portját vezető Jens Bauer, a cikk egyik 
szerzője. – Ezek k�nny�ségükh�z ké�est  
szinte csodálatra méltó teherbíró ké�ességgel 
és mechanikai szilárdsággal rendelkeznek, 
így egyfajta mintaként szolgálnak ha-
sonló tulajdonságú mechanikai szerkezeti 
metaanyagok kifejlesztéséhez.”

A metaanyagok olyan mestersége
sen készített szerkezetek, amelyeket 
a kristályrácsokéhoz hasonló perio
dikus elrendezésű modulok („elemi 

cellák”) alkotnak atomok vagy mole
kulák helyett. A metaanyagok elekt
romágneses vagy mechanikai tulaj
donságait alapvetően nem a modulok 
anyaga, hanem azok mérete és a peri
odikus rács állandói határozzák meg, 
így olyan fizikai tulajdonságokkal is 
rendelkezhetnek, amilyenek a termé
szetben nem figyelhetők meg, mint 
például a negatív törésmutató. Ilyen 
metaanyagokból készülnek a különféle 
hullámhossztartományokban (hang, 
hő vagy fény) működő „láthatatlan
ná tevő köpenyek”, de a különleges 
mechanikai tulajdonságú szerkezeti 
anyagok is, mint például a nyújtáskor 
mindkét irányba méretüket növelő 
(auxetikus) polimerek vagy a nagyon 
nagy mechanikai szilárdságú könnyű 
szerkezetek.

A képen látható világcsúcstartó szer
kezetet a kutatók két lépésben állították 
elő. Először egy számítógéppel vezé
relt 3D lézeres litográfiát alkalmaz
tak, ezzel azonban csak 5–10 �mes 
hosszat 1 �m átmérőt értek el. A má1 �m átmérőt értek el. A má átmérőt értek el. A má
sodik lépésben a szerkezetet pirolízis
sel 900 Celsiusfokos hőmérsékleten 
vákuumkályhában zsugorították a 
végső méretre. A pirolízis nyomán 

csak az üveges szén  maradt vissza a 
zsugorított szerkezetben, amelyet ezt 
követően mechanikai terheléspróbá
nak is alávetettek. A szellős, porózus 
szerkezet fajlagos teherbíróképessége 
a gyémántéhoz közelített!

Az így előállított mikroszerkezetű 
metaanyag a kutatók szerint fel
használható szigetelőként vagy rez
géscsillapítóként, kémiai folyama
tokban szűrőként, illetve – mivel 
elektromos vezetési tulajdonságai 
lényegében a grafitéval egyeznek – 
elektrokémiai folyamatokban elekt
ródként. 

(ScienceDaily)

A	kígyászkeselye	ereje

A kígyászkeselyű (Sagittarius serpentarius) 
erős rúgásait a kutatók már rég

óta „szemmel tartják”. A Madeleine 
névre keresztelt hím kísérleti alany 
egy hampshirei alapítvány tulajdo
na; az állatot arra képezték ki, hogy a 
közönséget szórakoztatva, hosszú lá
bával gumikígyókba rúgjon. A rúgá
sok erejének megállapításához a mű
állatokat álcázott erőmérő lemezekre 
helyezték, s így mérték le a madár 
erejét. Nos, Madeleine saját testtöme

gének ötszörösével rúg a kígyó fejére 
egy századmásodperc alatt.

A Current Biology tudományos lapban 
megjelent tanulmányuk szerint az ál
lati mozgás ilyen szélsőséges példáinak 
vizsgálata nagyban segítheti a gyors 
robotvégtagok vagy művégtagok ter
vezését. „Hasonló feladat lehet �éldául 
baseballt játszani m�kézzel, ami nagyon 
gyors, erős és �ontos kézmozgásokat kíván 
a dobáshoz és ütőkezeléshez” – jegyezte 
meg Monica Daley, a brit Királyi Állat
orvosi Főiskola oktatója. 

A kígyászkeselyűk Afrika déli részén 
élnek, mintegy 1,4 méter magasra 
nőnek, és kígyókkal, gyíkokkal, 
valamint kisebb emlősökkel táp
lálkoznak. Hatalmas erejű rúgása
ik meglehetősen látványosak Steve 
Portugal állatfiziológus, a Londoni 
Egyetem kutatója szerint:  „Elké-
�esztően dinoszauruszszer�ek, �ecke-
sen lé�delnek a síkságokon, mik�zben 
folyamatosan lefelé néznek. Megvár-
ják, amíg egy kígyó bukkan fel előttük, 
akkor hirtelen átgázolnak rajta, és el-
kezdik rugdosni a fejét.” 

A mérések szerint Madeleine 
egyetlen rúgásával mintegy 195 
newton erőt fejtett ki, miközben 

lába átlagosan csupán 15 ezredmásod
percig érintkezett a gumikígyóval. 
Összehasonlításképpen: az emberi 
szem pislogása mintegy 150 ezredmá
sodpercig tart. „Saját testt�megük �t-hat-
szorosát adják le tizedannyi idő alatt, amíg 
egy �islogás tart. Mindez eléggé megle�ő” 
– fogalmazott Steve Portugal.

Más madárfajok is képesek hasonló 
erejű csapásokra, például a gyöngy
bagoly saját súlyának több mint ti
zennégyszeresével sújt le karmaival – 
azonban nagyon kevés az olyan állat, 
amely a kígyászkeselyűhöz hasonlóan, 
nagyjából álló helyzetből, egyetlen 
lábbal rúg ekkora erővel.  A kuta
tó hozzátette: a kígyászkeselyű lába 
kényszerűségből nőtt szokatlanul 
hosszúra, hiszen csupán a másodperc 
töredéke áll rendelkezésére, mielőtt 
a mérges kígyó megfordul, ezért 
legfeljebb kéthárom rúgással le kell 
terítenie.  A faj jól bevált kígyóelle
nes ösztöne egyébként problémát is 
okozott a kutatóknak a mérések so
rán, mivel az első kísérletek egyikén 
Madeleine észrevette az erőmérő leme
zek kábeleit, és azokat kezdte elpusztí
tani a gumikígyó helyett.

(www.greenfo.hu) 

A világ legkisebb mesterséges 
rácsszerkezetének mikroszkópos képe

(KÉP: J. BAUER/KIT)



Kéregetni tudni kell

E rovatban már többször foglalkoz-
tunk azzal, miként lehet növelni an-
nak az esélyét, hogy egy megszólított 
személy pénzt adjon annak, aki kér 
tőle. Nemcsak azok az ősrégi, klasz
szikus módszerek célravezetőek, 
amelyekkel a kéregető igyekszik ma
gát minél elesettebbnek és szánalom-
ra méltóbbnak feltüntetni – a szélhá-
mos koldusok festett sebeiről már 
Victor Hugo is írt A párizsi Notre-
Dame című regényében. A mai kor 
pszichológusait sokkal jobban érdek
lik a finom, szinte észrevehetetlen 
kommunikációs fogások. S nem fel
tétlenül azért, hogy a tudományos 
kutatásokkal még hatékonyabbá te-
gyék a koldulást, hanem mert a kére-
getés a meggyőzés egy fajtája, és ami 
itt beválik, azt valószínűleg az élet más területein is 
hasznosítani lehet. Az emberek „megpuhítására”, a 
pénztárcák megnyitására számtalan hatásos kommuni
kációs módszer létezik. Nicolas Guéguen francia pszicho
lógus valódi élethelyzetekben, terepen végzett kísérlete-
iben korábban már több trükk hatékonyságát bizonyí-
totta, és a közelmúltban újabb eredményekről számolt be 
a Communication Research Reports című folyóiratban. Ez
úttal két, mások által már alkalmazott fogás együttes 
hatását vizsgálta.

Az egyik trükk lényege, hogy amikor valaki megszólít 
egy járókelőt az utcán és pénzt kér tőle, nem a szokásos, 
általános szöveget mondja – például: „Tudna adni egy kis 
aprót?” –, hanem egy pontos, és váratlan összeget kér: 
„Tudna adni 37 centet?”. A másik fogás az, hogy a kérés 
megfogalmazója nem szorítkozik csupán a pénzkérésre, 
hanem még valamilyen megjegyzést is hozzátesz a mon-
dandójához.

A Nicolas Guéguen és három munkatársa által végzett 
kísérletben 19–20 éves, tiszta és rendezett ruhát viselő 
egyetemista lányok voltak azok, akik az utcán pénzt 
kértek az éppen arra járó ismeretlenektől. Az összesen 
160 próba egyik felében úgy általában egy kis aprópénzt 
kértek, a többi esetben viszont 37 centet. Mindkét kérés 
után az esetek felében hozzátették: „Ez nagyon sokat segí-
tene nekem”. A kutatók természetesen feljegyezték, hogy 
a különféle helyzetekben a megszólítottak közül hányan 
adtak pénzt, és pontosan mennyi volt az átadott összeg.

Azt találták, hogy az általánosságban megfogalmazott ké
rés hatására a megszólítottak 18%-a adott valamennyi aprót, 
ha viszont a kérésben 37 cent szerepelt, ez az arány hatalmas 
mértékben megnőtt, és az embereknek 51%a volt hajlandó 
pénzt adni. Amikor pontos összegű kérés hangzott el, és a 
kéregető még azt is hozzátette, hogy a pénz nagyon sokat 
segítene neki, az adományok átlagos összege 37 cent volt, 
míg az összes többi esetben csupán 13–19 cent.

Miért van ilyen hatása a pontos összeg, méghozzá egy 
ilyen váratlan és érthetetlen összeg megemlítésének? 
Nos, ezzel kapcsolatban egyelőre csak feltételezések 
vannak. Az egyik magyarázat szerint mindenkinek 
megvan az előre elkészített, begyakorolt módszere arra, 
hogyan utasítsa el a kéregetőket. Ha azonban a kérés 
szokatlan formában hangzik el, az megtöri a rutint, az 
emberek kicsit összezavarodnak, és nem tudják olyan 
gépiesen lefuttatni a szokásos forgatókönyvet a kérés el-
utasítására. Egy másik elgondolás szerint a 37 cent emlí
tése felkelti az emberek kíváncsiságát, és egyúttal hitele
sebbé is teszi a kérést. A furcsa összeg azt sugallja, hogy 
nem egyszerű koldulásról van szó – a pénzt kérőnek bi
zonyára valamilyen határozott célra, egy konkrét prob
léma megoldására kell a 37 cent.

A kísérletből talán levonhatjuk azt az általános tanulsá
got, hogy ha nem akarunk rutinszerű elutasításban ré
szesülni, a szokványos kéréseket érdemes egy kis csavar
ral meglepővé tenni.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Stílusgyakorlat (SZ^CS ÉDUA RAJZA)

MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 0680444444, fax: 0613033440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, email: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2016-ra belföldre: 1/4 évre 3900 Ft, 1/2 évre 7800 Ft, 1 évre 15 600 Ft
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is jellemzi. 7. Latinos szokás! 8. Bilbaói. 9. Versbéli sóhaj. 14. Hosszú 
morzejel. 17. A tetejére hintés. 19. ElkészülQ (pecsenye, kalács). 22. 
Végtelen tér! 23. A görög ábécé 19. bet_je. 26. Gondol. 30. Autós 
csillagtúra. 32. A hallottaktól meglepQdQ angol nem hisz neki!!! 34. 
Debreceni Sportiskola, röv. 36. A hátára.

A 4-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: AMIKOR AZ 
ÖRDÖGÖK SZTRÁJKOLNAK, A B_NÖSÖK NYARALNAK. Tomasz 
Lem: Földközeli kalandok cím_ életrajzi kötetét (Typotex Kiadó) nyerte: 
Balogh Istvánné (Nézsa), dr. Csizmnadia Elek (Gyöngyös), Józsi 
Mihály (Nagykanizsa), Sári Edit (MezQcsát) és Smaza Anikó (Buda-
pest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

A Magyar Orvostörténeti Társaság gondozásában jelent meg a Háború 
és orvoslás cím_ tanulmánykötet, amelybQl 2 érdekes írás címét kérjük. 
A megfejtést beküldQk között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést 
kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második 
hét keddje, 2016. március 1-je. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 46. 
heti számunkban elkezdQdQ 13 hetes rejtvényciklusunk véget ért, a 
négyzetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy botanikával is foglal-
kozó költQnk nevét adják meg. A név beküldésének határideje szintén 
2016. március 1-je. A megfejtQk között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik tanulmány címe. 10. Ebro-parti város, 
Aragónia legnagyobb települése. 11. Szánkózás kelléke. 12. Becézett 
Etelka. 13. Friss szQlQlé. 15. Fia lehet, lánya nem! 16. Jászai Mari szü-
lQhelyérQl való. 18. Senora, röv. 19. Melléknév, röv. 20. Azonos magán-
hangzók. 21. A harmadik személyt. 22. Térbeli idom. 24. Wall Street 
Journal (New York-i napilap), röv. 25. A másik tanulmány címének 
befejezése. 27. Vége a pauzának! 28. Ahhoz tartozik, annak része. 29. 
Havas sáncról elrugaszkodó sportoló. 31. Helyet foglal. 33. Angolszász 
hosszmérték. 35. Arrafele! 37. Szundítás a bölcsQdében. 38. Nem sür-
gQs. 39. Olasz rendezQ, egyik sikerfilmje az ElQzés (Dino).

FÜGGQLEGES: 1. A másik tanulmány címének kezdete. 2. Búzaföld 
lángolása nagy területen. 3. Kisebb üzlet; trafik. 4. Önkényúr. 5. A 
végén kullog! 6. A gótikát megelQzQ építészeti irányzat, a jáki templomot 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2016. április 9.

Jelentkezési határidQ: 2016. március 7,. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 

honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
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Kedves Olvasóink!

2006 és 2014 között 
megjelent lapszámaink 
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200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztRségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Ki ne ismerné a középkori szelle-
miség összegzőjének, s egyben az 
itáliai reneszánsz első lírai költő-
jének, Dante Alighieri halhatatlan 
művét, az Isteni Színjátékot? Dan
te elbeszélő költeményét a világ 
szinte minden nyelvére, sőt a kép-
zőművészet nyelvére is sokan le-
fordították – hazánkban többek 
között Bencsik János, Borsos Miklós 

és Fáy Dezső is. A három alkotó műveiből állította össze 
legújabb kiállítását a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány 
Dante címmel, mely válogatás április 24-ig tekinthető 
meg a KOGART tihanyi kiállítóterében. 

A kiállításon bemutatásra kerülő há-
rom alkotó egészen eltérő értelmezés-
ben és technikával – litográfia, szita-
nyomat és fametszet – jeleníti meg 
Dante útjának egyes állomásait, oly-
kor egészen eltérő méretekben. Ahogy 
az eredeti műnek, úgy az egyes grafi-
kai sorozatoknak is a három a kulcs-
száma: a költemény három részből, az 
egyes részek 33 énekből, az egyes 
versszakok pedig három sorból állnak. Bencsik János há-
romszor 33, Borsos Miklós háromszor három, míg Fáy 
Dezső háromszor 13 lapon vizualizálja a középkori költő 
látomásait.

A XX. század minden téren a 
forradalmi változások időszaka. 
A tömegtermelés megjelenésé-

vel a reklám szerepe is fokozatosan nő. A hagyományos 
hirdetések mellett egyre újabb és változatosabb eszközök 
segítik az eladást, az új termékek népszerűsítését. A cégek 
mind többet költenek reklámnyomtatványokra. Plaká-
tokkal, számolócédulákkal, reklámkártyákkal, szóróla-
pokkal, árlapokkal, árjegyzékekkel, kirakati táblákkal di-
vatértesítőkkel, ajándékokkal igyekeznek megnyerni a 
vásárlók kegyeit. Legtöbbször neves festőművészek, gra-
fikusok tervezik ezeket a kiadványokat, 
amelyek gyakran ábrázolnak szép, ele-
gáns nőket. Így a divatlapok, filmek, fo-
tók mellett a reklámhordozók is értékes 
forrásai az öltözködés történetének.

A társadalmi és életmódbeli változások 
hatnak a kor szépségideáljára is. Szakíta-
nak az előző század női eszményképei-
vel. A naiv, ártatlan lányka és a szelíden 
bájos asszony helyébe sokkal többféle nőmodell lép. A 
végzet asszonyától és a kacér, csábos mondén nőalaktól a 
modern, sportos nőig nagyon széles a „választék”. A szá-
zad első felében rendkívül gyorsan, egy évtizeden belül is 
változik a divat és a hajviselet.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A pécsi Vasváry Házban látható A szépség és a rek-
lám című tárlat a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeumban őrzött reklámhordozókra 
épül. Plakátokon, aprónyomtatványokon, árucsomago-
lásokon keresztül mutatja be a divat XX. század eleji 
változásait, de egyegy jellemző ruhadarab, viselet és 
korabeli kirakati baba is megtekinthető az április 16-
ig nyitva tartó kiállításon.

Izgalmasnak ígérkező tema-
tikus kiállítás nyílt a Szom-
bathelyi Képtárban Akt 
címmel: a női és férfiakto-
kat bemutató tárlaton mint-
egy 150 művet láthatunk a 

múzeum saját gyűjteményéből a legkülönfélébb képző-
művészeti műfajokból válogatva.

A magyar művészettörténet egyik legsikeresebb kiállí-
tása az 1925ben a Műcsarnokban megrendezett Akt
kiállítás volt. Bár ezt követően egyéb tematikus kiállítá-
sokat is rendeztek, de akkora sikert egyik sem ért el. A 
mostani kiállításhoz többek között ez adta az inspirációt, 
vagyis hogy huszonegyedik századi szituációban is létre-
hozzanak egy hasonló kaliberű tárlatot.

Festményeken, szobrokon, fotón, grafikán és textilen 
tárul a látogatók elé a meztelenség. Az emberi testet a 
maga kendőzetlen valójában olyan alkotók munkáin 
szemlélhetik, mint Borsos Miklós, Derkovits Gyula, Feren-
czy Béni, Pátzay Pál, Márffy Ödön, Keserü Ilona, Konkoly 
Gyula vagy Szántó Piroska. A tárlat március 13-ig vár-
ja a látogatókat.

Korea now (Korea most) címmel 
nyitja meg első kiállítását a Koreai 
Kulturális Központ 2016ban. A 
12 koreai kortárs képzőművész al-
kotásait felvonultató tárlat márci-
us 12-ig lesz megtekinthető in-
gyenesen, az intézet nyitvatartási 
idejében.

A koreai nép több évezredes tör-
ténelme során számos alkalommal nézett szembe olyan 
politikai, kulturális és gazdasági folyamatokkal, melyek 
választ követeltek a koreai identitás mibenlétének és lét-
jogosultságának kérdéseire. A koreai személyazonosság 
fejlődése mindig is egyet jelentett a koreai művészet 
identitásának megerősödésével, mely lehetőséget biztosí-
tott arra, hogy ez a területét tekintve kis ország folya-
matosan a kulturális térképen maradhasson.

A mai változó kulturális körülmények ismételten meg-
követelik, hogy a koreai művészet újragondolja a „kore-
aiságot.” A kiállítás lehetőséget biztosít arra, hogy a mű-
vészek festményein, fotográfiáin, installációin keresztül 
megmutassák, mit jelent a „koreai identitás” a koreai 
kortárs művészetben.

„Isteni” látomások

M_vészi meztelenség

Hirdetett szépség

Koreaiság
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY
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Az Élet és Tudomány a Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Kulturális Alap, az NKFIH és
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

Újabb segítség a stroke-tól 
szenvedWknek
Az emberi beszédközpont az agy bal féltekéjében 
helyezkedik el. A stroke (szélütés) következmé-
nyeképpen ez a terület sérülhet, minek következ-
tében a páciens keresi a szavakat, nehezen érti a 
beszédet, vagy afáziássá (beszédzavarossá) vá-
lik. Jelenleg a betegek általános, nyelvet újratanító 
kezelést kapnak, mely a tüneteken alapul.

Kajmánhalak	Magyarországon
Magyarország Qslénytani leletanyaga számos 
olyan állatcsoport maradványait tartalmazza, 
melyek – noha nem t_ntek el a Föld színérQl – 
ma már nem élnek Magyarországon vagy akár 
egész Európában. A gerinces-Qslénytani 
szenzációiról széles körben ismert iharkúti le-
lQhelyen a kajmánhalak családja az egyik ilyen 
állatcsoport. 

Kódexek, írók, olvasók
Az ELTE Eötvös József Collegiumban m_kö-
dQ kutatócsoport, amelynek kereteit a Byzantium 
Központ biztosítja, tavaly novemberben közel 
száz elQadó részvételével immár negyedik al-
kalommal rendezte meg a Byzanz und das 
Abendland / Byzance et l’Occident konferen-
ciát.

KITAIBEL

E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny 
anyagát adó cikke:  Jó étket illatáról...

A hátlapon
Alt-képek Budáról

Kazinczy Ferenc legjelentősebb, 1828
as pesti látogatásának századik évfor
dulójára Budapest székesfőváros köny
vet adott ki. Kazinczy 13 év után elő
ször járt Pesten ekkor, s a városban vég
bement fejlődés kivívta csodálatát. Az 
1929ben megjelent emlékkötet ko
rabeli képekkel idézi meg az agg iro
dalmár Pestre vonatkozó naplójegy
zeteinek helyszíneit. 

A Lechner Tudásközpont szak
könyvtárában megtalálható kötet 
egyik illusztrációja az itt kis méret
ben látható, Kilátás Széchenyi ablaká-
ból címet viselő festmény, melyet az 
osztrák biedermeier művész, Rudolf 
von Alt készített. A képen a budai 
Vár szerepel, a pesti Vigadó mellől 
szemlélve az akkor még Lánchíd 
nélküli Dunát és a budai lankákat. 
Az alkotással illusztrált írói szavak 
azonban elbizonytalanítják a olva
sót: „A Börsével átellenben egy új 
négyszeg déli végén, homlokkal Budá-
nak, áll a Dunaferdőnek nevezett ház. 
(…) A ház fenekében, (...) egy nyári szo-
ba nyílik, előfal nélkül azok 
szolgálatjára, kik itt ferednek (…). – A 
ház Gyönyör lakja! - kiáltám, mert ak-
kor még nem tudtam, hogy a Dicsőségé. 
Széchenyi itt szállásol.”

Képünk tehát nem Széchenyi laká
sából pillant át Budára, hiszen a szö
veg tanúsága szerint ő a mai Széche
nyi téren az egykori Diánafürdő – 
Dunaferdő – épületében élt. A pesti 
Vigadó is csupán 1833ban, 5 évvel 
később nyitotta meg a kapuit. A hát
lapon látható alkotás – pesti látké
pünk mintegy felnagyított tükörké
peként  az Úri utca és a Szenthá
romság utca felől mutatja a korabeli 
Mátyás templomot. Az 1845ben ké
szült festményen a templom még a 
Schulek Frigyes vezette millenniumi 
újjáépítés előtti alakjában látható.

Szöveg: JUHÁSZ RÉKA
BelsQ kép forrása: Lechner Tudásközpont

Hátlapon látható kép forrása: wikiart.org
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