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… érdemes megszívlelnünk Assisi Szent Ferenc felszólí-
tását: ,,Nézzétek az ég madarait!"  A madarakat nézni, 
látni kell: változatosságukat, tolluk színét, röptük ívét, 
daluk és csivitelésük hangzását.
De ki kell egészítenem Szent Ferencet azzal: s nézzétek 
az embert is, mennyire becsüli meg az ég madarait! 
Ez a bölcselet-appendix a közelmúltban, Csopakon jár-
va jutott eszembe. A Balaton-felvidék egyik legfestőibb 
fekvésű településén, az ékszerdoboz szépségű  strand 
közvetlen szomszédságában idén tavaszra  felépült egy – 
helyi léptékkel mérve legalábbis – hatalmas lakópark.  
Hatalmas házakon még hatalmasabb teraszok – melyek 
tetején zörgős, csillogó műanyag és alufólia csíkokat 
lenget a szél. 
Fecskeriasztókat…

Riasztó kép néhány, újonnan vásárolt lakásába költöző tu-
lajdonos természet-szemléletéről: a balatoni panorámáért 
szívesen fizet, viszont a tó látványához szorosan hozzátar-
tozó élővilágot, a védett madarakat elűzi frissen foglalt élő-
helyéről. Pedig látszik, hogy a terasz tetejére szorgos csőrök 
már elkezdték felragasztgatni a sárcsepp-alapokat, de a 
pannon-magyar táj jellegzetes madara, úgy látszik, nem 
szívesen látott vendég egyik-másik újsütetű beköltözőnél.
Pedig fecske és ember békés együttélésére régóta adottak 
már a kisegítő eszközök: mesterséges fészkek, a kellemet-
len piszkot összegyűjtő fecskepelenkák. Egy kis plusz-
munka, minimális idő- és pénzráfordítás, s zavartalanul 
gyönyörködhetünk e kis madarak elegáns röptében.
Gerzson Pál, a Balaton egyik leghíresebb festője nem vé-
letlenül szentelt egész festményciklust a fecskéknek: ő 
pontosan tudta, a kis fekete madarak cikázása ívet  húz 
föld és ég között – de csak az látja, akinek szeme és szíve 
is van hozzá…

Gózon Ákos 
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A depresszió 
idegrendszeri háttere

A depresszió köznapi értelem-
ben a rossz hangulatot jelöli, 
amit könnyen kiválthat egy kelle-
metlen esemény. A klinikai vagy 
major depresszió azonban egy 
pszichiátriai zavar, aminek ele-
me a hosszú távú rossz, depresz-
sziós hangulat, de ezentúl jelen 

lehet inszomnia, téveszmék, illetve az 
örömérzet hiánya. Egy 2015-ös felmé-
rés szerint a világ népességének akár 3 
százaléát érintheti a betegség, ami az 
esetek 2–7 százalékában öngyilkos-
sághoz vezethet. A major depresszió 
kialakulása gyakran egy jelentős ne-
gatív életeseményhez köthető, illet-
ve úgy tűnik, hogy bizonyos gene-
tikai faktoroknak is fontos szerepe 
van benne. Kezelése leggyakrabban 
pszichoterápiával és antidepresszáns 
gyógyszerekkel történik, amik több-
nyire hatásosak, viszont nagyon sok 
esetben fordul elő visszaesés. 

A major depresszió hátterében álló 
idegrendszeri mechanizmusok egy-
előre kevéssé ismertek, azonban úgy 
tűnik, hogy a lateralis habenula nevű 
agyi struktúrának fontos szerepe lehet 
benne. A lateralis habenula a tobozmi-
rigy szárának közelében elhelyezkedő 
idegsejtcsoport egy része. A benne 
lévő neuronok fokozott aktivitást mu-
tatnak a jutalmak elmaradásakor és a 
büntetések bekövetkezésére, amiből 
arra következtethetünk, hogy a kel-
lemetlen események feldolgozásában 
játszik szerepet és újabban a major de-
presszióval is kapcsolatba hozták az ab-
normális működését. Egy kínai kuta-

tócsoport nemrég két tanulmányt is 
közölt a lateralis habenula és a dep-
resszív viselkedés kapcsolatáról.

Az első kutatás alapjául az a tény 
szolgált, hogy a major depresszió tü-
neteit számos esetben jelentősen javít-
ja a ketamin. A szer hatékonyságát 
a 2000-es években írták le: nagyon 
gyorsan (akár fél óra alatt) csökkenti a 
depresszió tüneteit, ismeretlen hatás-
mechanizmus által. A vizsgálatokhoz 
egy olyan patkánytörzset használtak, 
amelynek tagjai már születésüktől ki-
fejezetten depressziós viselkedésűek, 
vagyis például kevesebbet mozognak 
és kevesebbet érintkeznek társaikkal. 
A depresszív viselkedést két vizs-
gálattal mérték, az erőltetett úszás 
teszttel és a cukor preferencia teszt-
tel. Az erőltetettúszás-teszt lényege, 
hogy az állatokat néhány percre egy 
megfelelő mélységű vízzel teli edény-
be helyezik, amiben sem a végtagja-
ik, sem a farkuk nem ér le az edény 
aljáig. A tesztben mért kritikus érték 
a mozdulatlanul eltöltött idő, ami 
magasabb a depresszív viselkedésű 
állatoknál. A cukorpreferencia-teszt 

során az állatok szabadon 
hozzáférhetnek vízhez és 
cukoroldathoz is. A normá-
lis állatok több cukoroldatot 
fogyasztanak, mint vizet, a 
depresszív viselkedésű álla-
tok azonban nem.

A kutatók először kimutat-
ták, hogy minimális meny-
nyiségű ketamin lokalizált 
beadása a lateralis habenulába 
csökkenti a depressziós visel-
kedést ezeken a teszteken. A 
lateralis habenula idegsejtjei-
nek elektrofiziológiai vizsgá-
latával kimutatták, hogy egy 
bizonyos elektrofiziológiai 
profil gyakoribb a depresszi-
ós viselkedésű patkányok-
nál. A ketamin hatására 

ezeknek a sejteknek lecsökkent az 
aktivitása. Az elektrofiziológiai ada-
tok alapján más anyagokkal is meg-
próbálták lecsendesíteni a sejteket és 
azt találták, hogy ez szintén a dep-
resszív tünetek csökkenésével járt. 
Végül normális viselkedésű egerek-
nél növelték mesterségesen a lateralis 
habenula neuronjainak az aktivitását 
és ezzel depresszív viselkedést idéz-
tek elő az állatoknál. A másik tanul-
mányban a lateralis habenula sejtjei 
által kifejezett fehérjék összességét, 
a proteomot vizsgálták a kutatók. 
Az eredmények szerint a depresszív 
viselkedésű állatoknál egy bizonyos 
ioncsatorna nagyobb mennyiségben 
fordul elő a lateralis habenula sejtje-
inek membránjában. Immunfestés 
és szuperfelbontású mikroszkópia 
segítségével az is kiderült, hogy az 
ioncsatornák a lateralis habenula 
gliasejtjeiben fejeződnek ki. Az ion-
csatornák blokkolása agyszeletekben 
lecsökkentette a lateralis habenula 
idegsejtjeinek aktivitását, illetve az 
ioncsatornák számának mesterséges 
növelése depresszív viselkedést idé-
zett elő egereknél.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy 
a depressziós viselkedés hátterében a 
lateralis habenula idegsejtjeinek meg-
változott tüzelési mintázata áll, amit 
a gliasejtek ioncsatornái által létreho-
zott extracelluláris ionösszetétel idéz 
elő. A ketamin blokkolja az idegsejtek 
aktivitását, és így a megváltozott fel-
tételek mellett is normális aktivitásra 
bírja az idegsejteket, ami a viselkedés 
szintjén a depresszív tünetek enyhü-
léséhez vagy megszűnéséhez vezet. A 
ketamin hosszú távú hatásai egyelőre 
ismeretlenek és nem is elfogadott a 
depresszió kezelésére, viszont hatás-
mechanizmusának ismerete változ-
tathat ezen, vagy akár új gyógyszerek 
fejlesztését informálhatja.

ReichaRdt RicháRd
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A lateralis habenula hozzávetőleges elhelyezkedése 
az emberi agyban 

(FORRÁS: CENTRALX.ES)

A kutatók által felvázolt modell: balra a normális működés, középen a depresszió alatt jellemző, 
fokozott idegsejt-aktivitást előidéző állapot, jobb szélen pedig a ketamin hatásmechanizmusa 

(pirossal a sejtek membránpotenciálja, a függőleges vonalak akciós potenciált jelölnek) 
(FORRÁS: CUI ÉS MTSAI., 2018)

gliasejt 
nyúlványa

neuron 
sejtteste
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A mai képességeink, tudásunk 
jócskán meghaladta ezt a kishitű ál-
láspontot, bár a kívülről kifürkész-
hetetlen működésű fekete doboz to-
vábbra is jelen van a kutatásokban - 
még ha megjelenési formája jócskán 
meg is változott. A fekete dobozt 
ma már mesterséges intelligenciá-
nak, máskor mélytanuló algoritmu-
sokat futtató mesterséges neuron-
hálónak nevezzük. Ezek általános 
sajátsága, hogy a rendelkezésükre 
bocsátott tanulóminta segítségével 
bámulatos gondolkodási képessé-
geket sajátítanak el, ennek alapján 
pedig egyes részterületeken még az 
ember kognitív képességeit is meg-
haladó teljesítményre lesznek képe-
sek. Ugyanakkor az is igaz rájuk, 
hogy még tervezőik sem ismerik azt 
a konkrét döntéshozatali struktúrát, 
amelyet a komputer, a tanulás során 
maga a program alkot meg, kizáró-
lagos saját használatra.

Brit ideg- és komputertudósok 
a Nature hasábjain publikálták ta-
nulmányukat, amelyben az általuk 
tervezett mesterséges intelligenciát 
mutatják be. Az algoritmus feladata 
az volt, hogy egy virtuális labirin-
tusban tájékozódó szimulált patkány 
agyaként (pontosabban annak na-
vigációért felelős agyterületeiként) 
működjön. Két idegsejttípus műkö-
dését programozták az algoritmus-
ba. Az egyik ilyen neuron az úgyne-
vezett helysejt volt, amely akkor ak-
tiválódik a valós emlősök agyában, 
amikor  azok egy új helyre tévednek. 
A másik sejtfajta a fejorientációs sejt, 
amelyek akkor tüzelnek, amikor az 
állat feje egy meghatározott irányba 
néz. A rácssejteket viszont szándéko-
san kihagyták a programozás során, 
holott ezeknek központi szerepet 

Az agy GPS-ét utánozza 
a mesterséges 
intelligencia

Négy évvel ezelőtt Nobel-díjat 
osztottak a térbeli tájékozódás 
idegélettani hátterét feltáró há-
rom kutatónak. Kettejük – a 
Moser házaspár – a rácssejtnek 
nevezett idegsejteket fedezte fel, 
amelyek úgy tűnik, központi sze-
repet játszanak a navigációban, 
hiszen akkor tüzelnek (generál-
nak akciós potenciált), amikor 
az állat áthalad a mentális térkép 
szabályosan elhelyezkedő koor-
dinátapontjain. Most az angol 
Londoni Egyetem és a Google tu-
lajdonolta DeepMind tudósai 

mesterséges intelligenciával működő 
algoritmust terveztek, amely spontán 
létrehozta ugyanazt a hatszöges szer-
kezetű aktivációs rácsot, amely a rács-
sejtek sajátja.

A térbeli tájékozódás az idegtudo-
mányok évtizedek óta kutatott terüle-
te. A népszerű ábrázolásokon gyakran 
úgy jelenik meg az agykutató, mint 
egy fehér köpenyes, szigorú tekintetű 
tudós, aki patkányokat helyez az asz-
talra épített, miniatűr labirintusba, és 
figyeli viselkedésüket. Milyen gyorsan 
találnak ki az útvesztőből, milyen ha-
tékonyan találják meg a legrövidebb 
kivezető utat, és hogy reagálnak a 
korábban megtanult útvonalban be-
következő változásokra? A labirintus-
tesztek már a viselkedéskutatás korai, 
behaviorista időszakában is népszerűek 
voltak, amikor a kutatóknak még fo-
galmuk sem lehetett, hogy mi megy 
végbe a rágcsálók agyában, miköz-
ben az útvesztőben bolyonganak. A 
tudatot akkor afféle kiismerhetetlen 
„fekete doboznak” tekintették.

gyanítanak a navigációban. Arra 
voltak ugyanis kíváncsiak, hogy a 
tájékozódási feladat megköveteli-e a 
rácssejtek aktivitását jellemző, hexa-
gonális rendben elhelyezkedő pon-
tokból felépülő rács létrejöttét.

Maguk a rácssejtek is egymáshoz 
viszonyítva egyenlő távolságban 
(képzeletbeli hatszögek csúcsaiban, 
illetve középpontjukban) helyezked-
nek el az agy entorhinális kéreg nevű 
részében, amely a hippokampusz 
egyik fő beidegző régiójaként műkö-
dik. E neuronok fő feladata az, hogy 
folyamatosan számontartsák, hogy 
az állat éppen hol tartózkodik, merre 
mozog a térben. Ezért szokás őket az 
„agy GPS-eként” is jellemezni. 

A mostani mesterségesintelliencia-
kísérletben tehát a hely- és fej-
orientációs sejtek (a rácssejtek fő 
információforrásai) működését 
modellezték, és ismert virtuális la-
birintusokból származó adatokat 
biztosítva hagyták, hogy az algorit-
mus megtanulja, hogy hogyan ta-
lálhatja meg a legrövidebb kivezető 
utat. Még a tudósokat is meglepte, 
hogy milyen pontos hexagonális 
struktúrába rendeződő aktivációs 
mintázatot hozott létre spontán az 
algoritmus. Tehát a program, a fel-
adat optimális megoldását keresve, 
olyan virtuális rácssejteket terem-
tett magának, amelyek pontosan a 
valós analógiájukként értelmezhető 
rácssejtek működését utánozták.

A kísérlet második fázisában aztán 
e „rácssejt” algoritmusokat futtatták 
a labirintusban, kontrollként pedig 
olyan programokat is, amelyekben 
meggátolták a koordinátarács lét-
rejöttét. Az előzőek sokkalta sike-
resebbek voltak, különösen annak 
felismerésében, hogy egy újonnan 
megnyitott átjárón keresztül le le-
het vágni egy hosszabb kerülőt az 
útvesztőben. A kutatók mindebből 
arra következtetnek, hogy a rács-
sejtek létrejöttével az evolúció olyan 
navigációs eszközt alkotott, amely 
forradalmasította a tájékozódást. 
Másrészről az eredmények azt is 
megmutatták, hogy a mesterséges 
intelligencia a jövőben rendkívül ér-
tékes eszköz lehet az idegtudományi 
kutatásokban. Ehhez azonban még 
rá kell jönnünk arra, hogy hogyan 
nyerjük ki az algoritmusok belsejé-
ben lakozó fekete dobozból műkö-
désük féltve őrzött részleteit.

MolnáR csaba
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A rácssejtes és a rácssejt nélküli algoritmusok által követett útvonalak. Látható, hogy az 
előbbiek könnyebben megtalálják a kínálkozó útlevágásokat.

RAJT              CÉL
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A mononukleózis, mely onnan kap-
ta a csókbetegség elnevezést, hogy 
elsődlegesen a nyállal terjed, hetekig 
tartó rosszullétet okoz. Néhány évvel 
ezelőtt már kiderült, hogy az EBV 
összefügg a nyirokrák néhány ritkább 
típusával. Harley, a bőrfarkas (szisz-
témás lupus erythematosus-SLE) be-
tegség elismert kutatója, összefüggést 
talált a lupus és a vírus között is. A  
most publikált kutatás további bizo-
nyítékot szolgáltatott az EBV és a 
lupus, valamint hat másik betegség 
közötti összefüggésre.

A felfedezés olyan szerteágazó kö-
vetkezményekkel jár, melyeket éve-
kig tart majd számba venni. A kez-
deti eredmény azonban ígéretes jövőt 
jósol az új terápiáknak.

Normál esetben vírusos és bakte-
riális fertőzések hatására a test moz-
gósítja az immunrendszer B sejtjeit, 
hogy antitesteket küldjön a beto-
lakodók megsemmisítésére.  EBV 
fertőzés esetén azonban szokatlan 
dolog történik: az EBV egyenesen a 
B sejteket támadja meg, hogy átprog-
ramozza őket, és átveszi az irányítást 
a működésük fölött. A  Cincinnati 
Children’s Hospital kutatócsoportja 
rájött, hogyan is működik az EBV-
nek ez a képessége. Az emberi testben 
a genomunkon belül dolgozó transz-
kripciós (átírási) faktorok közül jelen-
leg körülbelül 1600 átírási faktort is-
merünk. Ezek apró fehérjék, melyek 
a DNS-ünkön mozognak, és géne-
ket kapcsolnak le vagy fel. Minden 
egyes sejt ezekből használ néhányat, 
hogy azzá váljon, ami. Ha azonban 

Egy vírus arcai

Az Epstein-Barr vírus (EBV) 
nevét leggyakrabban a mono-
nukleózis, más néven a „csók-
betegség” kapcsán szoktuk hal-
lani. Egy új kutatás kiderítette, 
hogy több másik súlyos betegség 
kialakulásánál is fontos szerepet 
játszik ez a vírus. A felfedezés 
óriási jelentőségű, hiszen a nyu-
gati világ lakosságában 20 éves 
korára az emberek 90 százaléka 

fertőződik meg az EBV-vel. A felfe-
dezés hosszú távon lehetőséget teremt 
arra, hogy egyetlen fegyver segítsé-
gével több súlyos betegséggel is haté-
konyan felvegyék a harcot.

A Cincinnati Children’s Hospital 
Medical Center (USA) munkatár-
sainak új kutatásából kiderült, hogy 
az Epstein-Barr vírus (EBV), mely-
nek eddig csupán a mononukleózis 
fertőzést tulajdonították, hét má-
sik súlyos betegség kialakulásá-
nak kockázati tényezője is. Az 
EBV a következő betegségekben 
működik közre: szisztémás lupus 
erythematosus, szklerózis multip-
lex, reumatoid artritisz, juvenilis 
idiopathias arthritis, gyulladá-
sos bélbetegség, coeliákia típusú 
gluténérzékenység, 1-es típusú cu-
korbetegség. Ezek együttvéve az 
Amerikai Egyesült Államokban 8 
millió embert érintenek.

A tanulmányban, mely a Nature 
Genetics folyóiratban jelent meg, a 
kutatócsoport vezetői – John Harley, 
Leah Kottyan, és Matthew Weirauch – 
arról számolnak be, hogy az EBNA2 
elnevezésű fehérje, melyet az EBV 
termel, több helyen kapcsolódik az 
emberi genomhoz, s ennek lehetnek 
következményei a fenti betegségek.

„Most olyan genomvizsgálati módsze-
reket tudunk igénybe venni, melyek 10 
évvel ezelőtt nem voltak hozzáférhe-
tőek. Így derült fény arra, hogy a vírus 
által termelt anyagok hatnak az emberi 
DNS-re azokon a helyeken, ahol a szó-
ban forgó betegségek kockázati tényezői 
növekednek” – mondta  Harley.

Az EBV egy hétköznapi vírus. Az 
USA és Nyugat-Európa lakosságát 
vizsgálva a fiatalok 20 éves korára 
90 százalékuk lesz EBV-vel fertőzött. 
A világ kevésbé fejlett részein a la-
kosság 90 százaléka még 2 éves kora 
előtt válik fertőzötté. A fertőzöttség 
kialakulása után a vírus élete végéig 
az egyénben marad.

az átírási faktorok megváltoztatják 
tevékenységüket, akkor a sejt nor-
mál működése megváltozik, ez ve-
zet a betegséghez. A kutatás során 
kiderült, hogy a vírusból származó 
EBNA2 átírási faktor segít megvál-
toztatni a fertőzött B-sejtek működé-
sét, és azt, hogyan válaszoljon a test a 
fertőzött sejtekre.

A fent felsorolt hét, látszólag össze-
függéstelen betegségben közös, hogy 
ugyanazok az átírási faktorok mű-
ködnek hibásan, és ezek mindegyi-
kére az EBNA2 fehérje volt hatással, 
mely az EBV-ből származik. Attól 
függően, hogy a genetikai kód me-
lyik részéhez kapcsolódnak az EBV-
ből származó  EBNA2 fehérjék, más-
más betegség rizikófaktora nő meg a 
fentiek közül.

További nagyszámú páciens vizsgá-
latán alapuló kutatást igényel annak 
megállapítása, hogy vajon a fenti be-
tegségek mekkora százaléka írható 
egy előzetesen bekövetkezett EBV 
fertőzés számlájára. Harley minden-
esetre valószínűsíti, hogy az SLE és a 
szklerózis multiplex esetében a megbe-
tegedéseket elsődlegesen az Epstein–
Barr vírus okozza.

Jelenleg a kutatás egyik legfonto-
sabb irányának azt tartják, hogy blok-
kolják az EBV által megváltoztatott 
transzkripciós faktorokat. Ezzel pár-
huzamosan folytatják az EBV további 
szerepeinek feltárását. Genetikai ke-
resztelemzés alapján máris gyanítják, 
hogy az Epstein-Barr vírus további 94 
betegséggel hozható kapcsolatba.

szilágyi-nagy ildikó
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Szaharai poranyag az észak-
afrikai forrásterületek felől 
évente számos alkalommal 

éri el Európát, és így a Kárpát-me-
dencét is. Az azonosított szaharai 
porviharos események idősoros 
elemzései alapján már korábban 
megállapítottuk, hogy a porviharos 
epizódok egy jellemző tavaszi–nyári 
szezonális eloszlással jellemezhetők 
és három jól elkülöníthető időjárási 
helyzethez köthetők. A tavaszi és 
nyári maximum megjelenése és a ha-
tározott téli minimum jó egyezés-
ben állnak a Száhel-övezet és a Sza-
hara legaktívabb forrásterületeinek 
szezonális jellemzőit ábrázoló, napi 
adatsorokból szerkesztett regionális 
havi átlagtérképekkel. Az időszakra 
jellemző  intenzívebb felszíni fel-
melegedés miatt a fokozódó fel-
áramlás és a termikus egyenlítő 
(összeáramlási zóna) északra tolódá-
sához köthető szélerősség-növeke-
dés során a szaharai légkör csaknem 
porral telítetté válik.

S Z A H A R A I  P O R  H A Z Á N K B A N

A hazánk területén azonosított po-
ros események döntő többsége a fel-
színről nem észlelhetők, különösen 
nem szabad szemmel, csupán a mű-
holdas mérési adatsoro kon ismerhe-
tők fel. Néhány esetben a kimosó-
dás elszínez he ti a csapadékot, mely 
a felszí ni tereptárgyakon lerakód-
hat. Egyes alkalmakkor szokatlan 
légköroptikai jelensé geket okozhat a 
sivatagi por jelenléte (például csök-
ken a légkör áteresztőképessé ge, ho-
mályosság, Bishop-gyűrű). Az el-
múlt években mégis egyre több 
alkalommal figyelhettünk meg 
ősz végi, téli és tavasz elejei jelen-
tős porkimosódással együtt járó 
epizódokat. Ennek hátterében az 
egyre nagyobb délies amplitúdójú 
magaslégköri áramlásokat sejtjük. 
Az alábbiakban néhány esettanul-
mány jellegű példán mutatjuk be 
ezeket a szokatlan szaharai porviha-
ros eseményeket.

Magaslégköri teknők 
Négy évvel ezelőtt, 2014 februárjá-

ban jelentős mennyiségű szaharai por 
által elszínezett csapadék hullott ha-
zánk területén. Egy, a magaslégköri 
futóáramlás ( jet-stream) szokatla-
nul délre lenyúló szárnyáról lefűző-
dött magassági hidegcsepp jött lét-
re, melynek következtében eső, hó- 
és porviharok alakultak ki Észak-
nyugat-Afrikában. Az északnyugati 
irányba mozgó alacsonynyomású 
rendszer hatalmas mennyiségű port 
juttatott a levegőbe algériai és tu-
néziai forrásterületekről. Mivel a 
rendszer további keleti irányú sodró-
dását blokkolta az Északkelet-Afri-
ka fölött elhelyezkedő magasnyo-
mású légköri központ, a porral telí-
tett légtömegek észak felé sodród-
tak tovább, és február 19-én érték 

el a Kárpát-medencét. A poranyag jel-
lemzően finom kőzetliszt (2–6,25 µm) 
és agyag frakciójú (<2 µm) szem-
csékből állt össze. 

Ehhez hasonló nagy térségű (szi-
noptikus meteorológiai hátterű) 
esemény alakult ki 2014 novembe-
rének végén is, melynek végered-
ménye nem a kimosódott poranyag 
miatt vált ismertté, hanem az elmúlt 
évtizedek legpusztítóbb ónos esője 
okán, melynek nyomait még ma is 
láthatjuk a Normafa környéki er-
dőkben. Ezzel egyidőben Marokkó-
ban áradások alakultak ki, majd a 
délnyugati áramlással megérkező, 
porral telített szaharai légtömegek 
jelentős meleg advekcióhoz: a légkör 
magasabb rétegeiben tapasztalható 
melegedéshez vezettek, melynek 
következtében túlhűlt cseppek ala-
kultak ki, s azok a felszínre hullva 
rögtön megfagytak.

Egy markáns 2016. február 21-i 
porkitörés hatására szokatlanul nagy 
mennyiségű por ülepedett ki Spanyol-
ország egyes régióiban. Mindennek 
hátterében ismét egy magaslégköri 
teknőről lefűződő hidegcsepp állt. En-
nek a kimélyült légköri központnak 
az előoldalán hatalmas mennyiségű 
poranyag került a légkörbe a Tell- és 
a Szaharai-Atlasz közt húzódó fel-
földi, időszakos sós tavak területéről. 
Két nappal később, 2016. február 
23-án érte el ez a légtömeg hazán-
kat, ahol rendkívül intenzív porki-
mosódás történt. A kiülepedő vörö-
ses-sárgás üledék a parkoló autókat 
és minden egyéb szabadon hagyott 
tárgyat belepett. A begyűjtött min-
ták szemcseméretét leginkább a 
mintegy 10 mikron átmérőjű szem-
csefrakciók dominanciája határozta 
meg, melyben a kvarc, kalcit és do-
lomit ásványok voltak uralkodók. 

HA LEFŰZŐDIK 
EGY HIDEGCSEPP

A behavazott szaharai homokdűnék képe körbejárta a világhálót. Sivatagi porral telített légtömegek 
száguldanak a Földközi-tenger fölött és lepik be az Alpok havas hegycsúcsait, majd mosódnak ki 
hazánk területén. Hóval borított Szahara – sivatagi porral befedett alpesi sípályák… Megfordult a világ? 

Észak-afrikai porfelhalmozódás 
a Kaukázusok hómezein 

(FORRÁS:  KATRIN.JD, 

MARGARITA ALSHINA, KSUSHA KNOPIK)
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minden. A szaharai porkitörések elő-
rejelzésére létrehozott számítógépes 
modellek remekül mutatták na-
pokra előre az események alakulá-
sát, és soha eddig nem tapasztalt 
értékeket jeleztek mind a légköri 
por mennyiségére, mind a kiülepe-
dett anyag tömegére vonatkozóan. 
A hatalmas mennyiségű poranyag 
később a Fekete-tenger északi régió-
it, a Kaukázus térségét és Oroszor-
szág távolabb fekvő körzeteit is elér-
te, ahol a műholdakról is megfigyel-
hető volt, hogy a hóval fedett terüle-
tek fehér felszínei bekoszolódtak, 
sötétebb tónusúakká váltak az ese-
ményt követő napokban készült felvé-
teleken. A rózsaszínes-sárgás árnyala-
tú sípályákról készült fényképek pedig 
egyenesen földöntúli hatásúak voltak.

Az újabb, 2018. áprilisi szaharai 
porviharos esemény hazánkat is el-
érte. Eleinte nagy mennyiségű, szá-
razon kihulló sárgás-barna apró-
szemcsés anyagot lehetett megfigyelni 
országszerte, majd április 13-tól több 
napon keresztül – a kisebb-nagyobb 
csapadéknak köszönhetően – csaknem 

egész Magyarország területéről ér-
keztek beszámolók és fényképek a 
mindent beborító sáros esőről. Az 
április 13–14-i kimosódás nyomait 
sokan idejekorán próbálták orvosol-
ni, és a 15-én este, majd főként 16-
án érkező újabb esők előtt lemosták 
autójukat, így bosszúsan tapasztal-
ták, hogy az eddigieknél csak még 
koszosabb lett. Az események hát-
terében ismét a ciklonális rendszer 
áll, mely Afrika felől érkező meleg 
légtömegeket terelt Közép-Európa 
irányába. A rekordmelegeket hozó 
áramlások hatalmas mennyiségű 
port is szállítottak. A porfelhal-
mozódás mértéke a megfigyelések 
szerint helyenként meghaladta 
négyzetméterenként az 1 grammos 
értéket.

Por-mérleg
A felsorolt események is rámutat-

tak, hogy egyes korábbi elképzelések 
a szaharai por hazai kiülepedésére vo-
natkozóan nagyságrendekkel alábe-
csülték annak mértékét. Magyaror-
szág területéről nem rendelkezünk 

Ugyancsak 2016 februárjában, 29-én 
egy újabb intenzív szaharai porkimo-
sódásos esemény érte el hazánkat. A 
sárgás poranyag algériai és tunéziai 
forrásterületekről, egy a Földközi-
tenger nyugati medencéje fölött el-
helyezkedő és szinte egy helyben ör-
vénylő mély ciklon előoldalán áram-
lott a Kárpát-medencébe. A döntően 
kvarcszemcsékből álló kiülepedett 
poranyag jellemző mérete 8 mikron 
körüli volt.

Sáros esők 
Az előbbiekhez hasonló események 

2018-ban sem maradtak el. A szaha-
rai porral telített légtömegek január-
ban és februárban is érkeztek, majd 
ismét nagymennyiségű porkimosó-
dással együtt járó eseményeknek le-
hettünk szemtanúi. A magaslégköri 
teknőről lefűződő hidegcsepp kö-
vetkeztében az algériai Ain Sefra 
városát 1979 óta harmadszor és ne-
gyedszer borította be a hó. Külön ér-
dekesség, hogy az ezt megelőző két 
„havas év” 2016 és 2017 volt. Ugyan-
ez a légköri rendszer hatalmas meny-
nyiségű poranyagot emelt a magas-
ba, mely a kelet felé mozgó ciklon 
előoldalán, annak délies áramlásával 
útját vette Európa felé.

Noha az elmúlt évek egyik legin-
tenzívebb szaharai poros epizódjai 
március második felében hazánkat 
csak alig érintették, a Földközi-ten-
ger keleti medencéjében lakóknak 
valószínűleg örökké az emlékeze-
tükbe vésték ezeket a napokat. A lá-
tástávolság néhány száz méteresre 
csökkent le Görögország, Törökor-
szág, Ciprus és a Közel-Kelet érintett 
térségeiben. A légkör a világsajtót 
bejárt képek tanúbizonysága szerint 
már-már nem is sárgás színezetűvé 
vált, hanem egyenesen vörös volt 

A 2018. március 22-i és 26-i földközi-tengeri szaharai porkifúvás megjelenése a NASA műholdfelvételein 
(FORRÁS: HTTPS://WORLDVIEW.EARTHDATA.NASA.GOV)

A szaharai eredetű poranyag kimosódása Budapesten 2016-ban és 2018-ban
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Földünk átlaghőmérsékletére vo-
natkozóan az 1880-as évek óta ren-
delkezünk megbízható műszeres 
mérési adatokkal, ez az átlag azóta 
csaknem 1 Celsius-fokot emelke-
dett. A melegedésnek a döntő 
többsége az elmúlt 10–15 évben 
történt és a térbeli eloszlása sem 
egyenletes; a sarki területek mele-
gedése többszöröse az alacsonyabb 
földrajzi szélességek hőmérséklet-
változásának. A mérsékeltövi cik-
lontevékenységért felelős Rossby-
hullámok alakulása a meridionális 
hőmérséklet függvényében változik: 

pontos, rendszeres mérési eredmé-
nyekkel a szaharai pofelhalmozó-
dásra vonatkozóan, ezért az epi-
zodikus kihullásokra, kimosódá-
sokra, i l letve modellezett érté-
kekre tudunk támaszkodni, 
melyeket a Földközi-tenger fel-
színi méréssorozataival történő 
összehasonlítás után, súlyozva 
használhatunk fel a számításaink-
ban. Az összehasonlítások alapján 
megállapítható, hogy a szaharai erede-
tű poranyag kiülepedése a Kárpát-me-
dencében 3–5 gramm/négyzetméter 
közé tehető évente. 

minél kisebb ez a különbség, annál 
lomhább, nagyobb amplitúdójú 
magaslégköri hullámok képződnek 
az arktikus amplifikáció miatt. 

Ha ez valóban így működik, akkor 
kettős következménye lehet a hazán-
kat érintő szaharai porviharos ese-
ményekre vonatkoztatva. Egyrészt a 
lassabb nyugat–keleti irányú mozgás 
révén tovább fennmarad a porviha-
ros epizód kialakulásáért felelős szi-
noptikus meteorológiai helyzet. 
Másrészt a nagyobb délies kilengése 
egy ilyen magaslégköri hullámnak 
nagyobb valószínűséggel vezet a 
teknőről lefűződő hidegcsepp létre-
jöttéhez, mely a legintenzívebb por-
viharos események hátterében áll. 

Milyen hatásai lehetnek?
A légköri por éghajlati és egyéb 

környezeti folyamatokban betöltött 
szerepe rendkívül szerteágazó. Ha-
tásai kiterjednek a Napból érkező 
sugárzás közvetlen szórására, elnye-
lésére, visszaverésére. Az óceánokba 
és tengerekbe hulló, vasban gazdag 
poranyag az elsődleges fitoplankton-
produkció katalizálása révén foko-
zottabb szén-dioxid-megkötést 
okoz, így a globális szénciklust mó-
dosítja. Továbbá a szárazföldeken 
felhalmozódott ásványi por a talaj-
képződésben tölt be kulcsfontosságú 
szerepet egyes térségekben, míg a 
jéggel vagy hóval fedett régiókban 
kihulló, kimosódó por a felszín 
fényvisszaverő képességét, albedóját 
módosítja. E legutóbbi folyamat az, 
amely a téli szaharai porviharos ese-
mények kapcsán szembeötlő hatású-
vá és minden korábbinál fokozottab-
bá tud válni a megfigyelt tendenciák 
folytatódása esetén. 

A Pireneusok, az Appenninek, az 
Alpok, a Kárpátok vagy éppen a ko-
rábbiakban is említett Kaukázus hó-
mezein felhalmozódó sötét ásványi 
szemcsék a napsugárzás visszaverését 
csökkentik, valamint több hőt is 
nyelnek el. Terepi mérések és kísér-
letek során a hóolvadás megindulását 
akár egy hónappal korábban is tapasz-
talták már kutatók hegyvidéki terü-
leteken, melyek a vízgyűjtőhöz tarto-
zó távolabbi térségek – így a Kárpát-
medence – árvíz-veszélyeztetettsége 
kapcsán is figyelmet érdemel a köz-
eljövőben.

Varga györgy

Az idei és a 2016. év hazai téli szaharai porkimosódásos eseményei: a porszállítás modellezett 
útja, műholdfelvétele és a magaslégköri futóáramlás alakulása

 (FORRÁS: NOAA EARTH SYSTEM RESEARCH LABORATORY; 

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER; NASA WORLDVIEW)

Szaharai por Krétán 2018. március 22-én,
(FORRÁS: FOKION CHORINOS ALISA RICE)
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A burgonya Dél-Amerikából 
származik, a mai Brazília, 
Peru és Chile térségében ter-

mesztették a terület egykori őslako-
sai. Európába a spanyolok hozták be 
a XV. században, a nagy földrajzi 
felfedezések időszakában. Hamaro-
san szállították az angolok is, később 
pedig megkezdődött a termesztése 
Angliában és Írországban is. Érde-
kesség, hogy a XVI. században még 
dísznövénynek tekintették, csak a 
XVII. századtól vált élelmiszernö-
vénnyé. Napjainkra az egyik leg-
értékesebb élelmiszernövény lett, 
ami azonban nemcsak az ember-
nek, hanem más élőlényeknek is 
tápnövénye.

A burgonyarák elterjedése
A burgonyarák jele, ha a gumókon 
különféle nagyságú és formájú du-
dorodások, kinövések és eltorzulá-
sok keletkeznek, majd e torz kép-
ződmények rothadni kezdenek. A 
földalatti részeken csak burgonya-
szedéskor észlelhető, amikor a vé-
dekezés már késő. A burgonyarák 
előidézője ugyanis egy gomba, mely 
a torzképződmények rothadásakor 
megfertőzi a talajt, melyben még 
évekig életképes marad.

A betegség az 1920-as évek köze-
pén még nem volt hosszú ideje is-
mert, nagyobb mértékben Ameri-
kában is csak az 1890–1900-as évek-
ben lépett fel. Európában legelő ször 
1887-ben végzett nagymérvű pusztí-
tást, ekkor azonban még Schilberszky 

Károly és Bertie Tho-
mas Percival Barker an-
gol mikológus alapku-
tatásai híján nem ismer-
ték a kórokozóját. A 
burgonyarák 1925-re – 
a magyar törvény elfo-
gadásának időpontjára – 
már az Amerikai Egye-
sült Államokon kívül 
Dél-Afrikát, Nyugat-
Európát, Skandináviát, 
Közép-Európában pe-
dig Németországot, 
Csehországot és leg-
utoljára Lengyelorszá-
got is megfertőzte. Az 
1900-as években Né-
metországban még ki-
zárólag a nagy ipari 
gócpontokon, a Ruhr-
vidéken, a Rajna mentén és 
Westfáliában volt jelen, de a hábo-
rú alatt már a szászországi határhoz 
közellévő csehországi Schluckenau-i 
iparvidékre is átterjedt. 1924-ben 
pedig már Lengyelországban is há-
rom kerület volt megfertőzve. Ma-
gyarország területe ekkor még fer-
tőzésmentesnek mondható, ámbár 
1896-ban – egyetlen esetben – a tri-
anoni békediktátummal később 
Csehszlovákiához került Trencsén 
vármegyében előfordult. A burgo-
nyarák rohamos terjedése az egyes ál-
lamok jogalkotását is lépésekre kény-
szerítette: 1922-ben Anglia törvény-
nyel, 1921-ben az Amerikai Egyesült 
Államok, Olaszország és Dánia, 

1922-ben Argentína, 1923-ban pedig 
Hollandia és Luxemburg is rendelet-
tel védekezett.

A kolorádóbogár  
európai megjelenése

A burgonyabogárnak kolorádóbo-
gár a másik népies neve, amely on-
nan ered, hogy legelőször az észak-
amerikai Colorado állam Sziklás-
hegységének vidékéről gyűjtötte be 
Thomas Say 1824-ben. A burgonya-
bogár őshazája azonban feltehetőleg 
Mexikó északi része és Új-Mexikó 
állam lehetett, tápnövényei pedig va-
lószínűleg a csucsor nemzetségbe tar-
tozó szárazságkedvelő gyomnövé-
nyek voltak eredetileg. E területeken 

A Z  1 9 2 5 .  É V I  B U R G O N YATÖ R V É N Y

KRUMPLI-ÜGY A 
NEMZETGYŰLÉS ELŐTT 

Az alábbiakban a Horthy-kori törvénytárnak egy különleges, „zöld” darabját mutatjuk be: a burgonyarák 
és a kolorádóbogár, valamint a burgonyatermesztést veszélyeztető egyéb betegségek behurcolásának 
és elterjedésének megakadályozásáról szóló 1925. évi XLIV. törvénycikket. Ekkor a magyar föld még 
fertőzésmentesnek volt mondható, és a nemzetgyűlés a Mayer János földművelésügyi miniszter által 
beterjesztett törvényjavaslat elfogadásával igyekezett is tenni azért, hogy megőrizze ezt az állapotot. 
Ameddig ugyanis a kártevők ellen nem kellett védekezni, a burgonya árának többszörösére emelkedé-

sét el lehetett kerülni. A fertőzésmentes állapotot azonban csak ideig-óráig sikerült fenntartani.

Krumplibogár szobor, Hédervár
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regisztrálták. Akkor még – komoly 
erőfeszítések árán – a kiirtása sike-
res volt, csakúgy, mint a tíz évvel 
későbbi, szintén németországi fel-
bukkanásakor. A fertőzött burgo-
nyatáblákat fűrészporral hintették 
be, benzinnel és petróleummal lo-
csolták le, úgy gyújtották fel. Az 
első járványt Angliában 1901-ben 
Tilbury vidékén okozta, a termő-
földeket szintén felégették a kiir-
tása céljából. 1922-ben Franciaor-
szágban, Bordeaux térségében sza-
porodott el járványszerűen, meg-
fékezése azonban ekkor már nem 
volt eredményes. Valószínű, hogy 
a háború alatt az amerikai kato-
nák élelmezése során hurcolták 
be a kártevőt a bordeauxi kikö-
tőn keresztül. Franciaországnak 
majdnem háromnegyed részét 
árasztotta el néhány év alatt, a rajnai 
megszálló katonaság pedig a Rajna 
vidékére is behurcolta.

A burgonyabogár legfőbb veszélye 
abban rejlik, hogy rendkívül szapora: 
egyetlen áttelelt bogárnak egy nyár 
folyamán harmincezerre tehető az 
ivadéka. Ráadásul a burgonyán kí-
vül megtámadhat más növényeket, 
például a paradicsomot is. Védekez-
ni permetszerrel lehet ellene, mely 
azonban Amerikában ekkorra már 
két-háromszorosára emelte a bur-
gonya árát. Nem véletlen, hogy a 
burgonyaráknál említett államok 
rendeletei kiterjedtek a kolorádóbo-
gár terjedésének visszaszorítására is. 

nagyon magas volt a bogarak termé-
szetes pusztulása a kevés csapadék 
miatt, így a faj egyáltalán nem számí-
tott gyakorinak. A XIX. század kö-
zepén a Sziklás-hegység mentén 
északabbra vándorló mexikói telepe-
sek által azonban átterjedt az Egye-
sült Államok északabbi részeire is, 
feltehetőleg Nebraska államban ta-
lálkozott a burgonyával, amit akkor 
már termesztettek itt. Új tápnövé-
nyén kezdett rohamos szaporodás-
nak indulni: 1865-ben a Sziklás-
hegység közelében fekvő államok-
ban már tömeges előfordulását 
jelzik, 1874-ben elérte az Atlanti-
óceán partjait is, 1879-ben pedig 
már elterjedt Észak-Amerika keleti 
partvidékének burgonyaültetvénye-
in. Amerikában állítólag olyan tö-
megben rajzottak a bogarak, hogy 
akadályozták a vonatközlekedést is, 
mert ellepték a vasútvonalat. 1875-
ben Franciaország a burgonya-beho-
zatalt megtiltotta Észak-Ameriká-
ból. 1876-ban Európa már nemzet-
közi egyezménnyel védekezett, 
melyben az Osztrák–Magyar Mo-
narchia is részt vett: eszerint Ameri-
kából burgonyát nem lehetett behoz-
ni a kontinensre.

A nemzetközi fellépés azonban elké-
sett, a kolorádóbogár ugyanebben az év-
ben megérkezett Európába, egy Texas 
államból jövő hajóval hajózott be Liver-
pool kikötőjébe. Első európai előfordulá-
sát 1877-ben a németországi Mühlheim 
közelében fekvő burgonyatáblákon 

A  magyar törvény indoklása külön 
kiemeli e tekintetben Németország 
1924-ben kibocsátott rendeleteit.

Magyarországi szabályozás
Az 1925. évi XLIV. törvénycikk 
egyrészt a burgonya magyarországi 
behozatalára, illetve az országon át-
szállítására hozott szabályokat, más-
részt kötelezettségeket állapított 
meg azok számára, akik magyar 
földön termesztettek burgonyát, il-
letve ipari feldolgozás vagy forga-
lomba hozatal végett raktározták. A 
törvény a szabályok be nem tartását 
szigorú büntetéssel sújtotta: kihágás 
miatt két hónapig terjedhető elzárást, 
valamint hárommillió korona pénz-
büntetést helyezett kilátásba. (A 
pengőt csak 1926-ban vezették be, 
az akkori fizetőeszköz, az Osztrák–
Magyar Monarchia idejéből szárma-
zó korona elértéktelenedésével is 
összefüggésben van e magas összeg.)

A behozatalra vonatkozóan a tör-
vény két fő rendelkezést tartalma-
zott: az egyik a hivatalos származási 
bizonyítvány megkövetelése, a má-
sik pedig az ország határán a hivata-
los vizsgálat bevezetése volt. Ekkor-
tól az országba behozatalra kerülő 
vagy az ország területén átvitelre 
szánt burgonyaszállítmányt az ille-
tékes külföldi szakközegnek hivata-
los származási és egészségügyi bizo-
nyítvánnyal kellett ellátni, amely-
ben a burgonya származási helyét, 

Természetrajzi levelezőlap

Csoportkép, 1934
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a vizsgálat időpontját, valamint a be-
tegségmentességét kellett feltüntetni, 
továbbá azt a tényt is, hogy nincs a 
termelőhely tíz kilométeres körzeté-
ben burgonyarák, húsz kilométeres 
körzetében pedig kolorádóbogár. A 
feladónak egyúttal a szállítmány Ma-
gyarországra érkezésének várható 
időpontjáról értesítenie kellett a Ma-
gyar Királyi Növényélet- és Kórtani 
Állomást is.

Miután a határszéli Magyar Királyi 
Vámhivatal (vagy annak kirendelt-
sége) a burgonyaszállítmány meg-
érkezéséről a növényélet- és kórtani 
állomást távirati úton értesítette, az 
utóbbi szervnek a helyszíni vizsgá-
latot – a földművelésügyi minisz-
tertől kirendelt szakközeg útján – 
haladéktalanul meg kellett szervez-
nie. Ha a szakközeg a fertőzésmen-
tességet megállapította, azt a 
fuvarlevélen tanúsította, ha azonban 
a szállítmányt fertőzöttnek találta, a 
fuvarlevélre felkerült a továbbítás 
tilalma. Ilyenkor a szállítmány a 
vámhivatal szigorú őrizete alatt 
maradt. A fertőzött szállítmány 
visszaszállításáról a feladónak nyolc 
nap alatt kellett gondoskodnia. Ha 
sem a feladó, sem a címzett nem in-
tézkedett, vagy ha a szállítmány oly 
mértékben volt fertőzött, hogy a 
belépő állomáson való veszteglése is 
a fertőzés terjedésének veszélyével 
fenyegetett, a szállítmányt a nö-
vényélet- és kórtani állomás semmi-
síttette meg.

Ha valaki Magyarországon bur-
gonyát termesztett vagy ipari fel-
dolgozás céljára üzemében, illetve 
forgalomba hozatal végett raktárá-
ban halmozott fel, és burgonyarák 
vagy kolorádóbogár fellépését ész-
lelte, azt a községi elöljáróságnak 
(városi tanácsnak) haladéktalanul 
be kellett jelentenie. Az elöljáróság 
a burgonyarák előfordulását a Ma-
gyar Királyi Növényélet- és Kórtani 
Állomással, a kolorádóbogár esetét 
pedig a Magyar Királyi Rovartani 
Állomással távirati úton közölte, ezt 
követően a helyszíni vizsgálatot a 
két említett szervnek – a földmű-
velésügyi miniszter által kirendelt 
szakközeg révén – haladéktalanul 
meg kellett szerveznie. A szakközeg 
a fertőzött területet a törvény értel-
mében zár alá helyezte, azaz onnan 
a fertőzött burgonyával érintkezés-
be került bármilyen tárgyat, trágyát 
elszállítani nem lehetett, továbbá 
nem volt szabad az ilyen burgonyát 
elvetni sem. Az állomásnak az ilyen 
burgonyakészletet főszabályként 
meg kellett semmisíttetnie.

A törvény arról is rendelkezett, 
hogy bár az érintett személy a meg-
semmisítés miatt az államtól kárta-
lanítást nem követelhetett, ha az in-
tézkedés végrehajtása az illető anya-
gi romlásához vezetne, kérelmére a 
földművelésügyi miniszter segély-
ben részesíthette. Továbbá a törvény 
értelmében a földművelésügyi mi-
niszternek ahhoz is volt joga, hogy 

ha valamely külföldi államból a bur-
gonyarák és a kolorádóbogár behur-
colásának veszélye fenyegető jelleget 
öltött, az onnan származó burgonya 
behozatalát átmenetileg eltiltsa, il-
letve ha már a belföldi fertőzés le-
küzdése miatt szükséges, akkor a 
fertőzött vidéken a burgonyater-
mesztést betiltsa vagy korlátozza.

A magyar föld elfertőződése
A második világháború éveiben 
azonban a hadtápellátás, majd a há-
borút követő élelmiszerhiány miatt 
már nem lehetett betartani a szigo-
rú szabályokat. A kolorádóbogár 
hazai elterjedésében a repülőgépek-
kel való terményszállításnak volt 
meghatározó jelentősége. Mind-
azonáltal kérdés lehet, hogy ha 
nincs háború, Magyarországon a 
burgonyabogár vajon mikor jelent 
volna meg, hiszen a kifejlett rovar 
ellen, amely a szél segítségével akár 
napi 60 kilométer megtételére is ké-
pes, a „jogi védekezés” bizonyára 
csak ideig-óráig lett volna eredmé-
nyes. Tény azonban, hogy Magyar-
országon legelőször 1947-ben, Hé-
derváron jelzik a csíkos bogarat, és 
mivel kártevését itt kezdte meg ha-
zánkban, az 1990-es évek végén 
bronzszobrot is állítottak számára. 
Mivel az egy-két év élettartamú ro-
varnak természetes ellensége nincs, 
minden igyekezet ellenére mai napig 
sem sikerült gátat vetni terjedésének.

Hollósi Gábor

Utcai árusok Budapesten 
1890 körül

Mayer János földművelésügyi miniszter
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A globalizáció és a folyamato-
san gyorsuló technológiai 
fejlődés egyre nehezebbé te-

szi a személyes adatok védelmét, mi-
vel ezen adatok gyűjtésének és meg-
osztásának jelentős mértékű emelke-
désével párhuzamosan az emberek 
kiszolgáltatottsága is növekszik.  Az 
adatvédelmi rendeletben az EU dön-
téshozói kinyilvánították, hogy a 
személyes adatok védelme alapvető 
jog, ezért a természetes személyek 
számára biztosítani kell a saját szemé-
lyes adataik feletti önrendelkezést. 
Mint minden szabadságjog, ez is 
csak bizonyos korlátozásokkal érvé-
nyes: a rendelet hangsúlyozza, hogy 
a személyes adatok kezelését az em-
beriség szolgálatába kell állítani, és 
léteznek olyan társadalmi érdekek, 
amelyek elsőbbséget élveznek az 
egyéni szabadságjogokkal szemben. 

Néhány fontos meghatározás
Tisztázzuk először az „érintett” fo-
galmát. Mindenkinek vannak rá jel-
lemző személyes adatai, de a rendelet 
szempontjából egy természetes sze-
mély akkor válik érintetté, ha bármi-
lyen személyes adata alapján őt – 
akár közvetlenül, akár közvetve – 
azonosítani lehet. 

Személyes adat a név, a születési ada-
tok, a különböző azonosító jelek, a 
helymeghatározó adat, az online azo-
nosítók, továbbá a testi, fiziológiai, ge-
netikai, szellemi, gazdasági, kulturális 
vagy szociális adottságokra vonatkozó 
adatok. A GDPR szerint „a természe-
tes személyek összefüggésbe hozhatók 
az általuk használt készülékek, 

A GDPR ÉS AZ IT-SZEKTOR

ÚJ SZINTEKEN AZ 
ADATVÉDELEM

alkalmazások, eszközök és protokol-
lok által rendelkezésre bocsátott on-
line azonosítókkal, például IP-cí-
mekkel és cookie-azonosítókkal”.

A GDPR hat olyan jogalapot ne-
vez meg, amely jogszerűvé teszi a 
személyes adatok kezelését: az érin-
tett hozzájárulása (ezt az érintett bár-
mikor visszavonhatja); szerződéses 
jogviszony (ha az érintett az egyik 
szerződő fél); az adatkezelőre vonat-
kozó jogi kötelezettség; közérdek; jogos 
érdek (ez esetben érdekmérlegelési 
teszt és írásbeli nyilatkozat kell); lét-
fontosságú érdekek védelme.

A személyes adatok kezelése során 
az alábbi feltételek mindegyikének 
együttesen kell érvényesülnie: az el-
járás csak jogszerű, tisztességes, átlátha-
tó és célhoz kötött lehet, fontos köve-
telmény az adattakarékosság, a pontos-
ság, a korlátozott tárolhatóság, az integ-
ritás és a bizalmas jelleg biztosítása, 
továbbá az elszámoltathatóság. 

Az alapvető jogok gyakorlására vo-
natkozó szabályok egységes és követ-
kezetes alkalmazását egyöntetűen kell 
biztosítani az Európai Unió területén. 

Adatkezelés, adatfeldolgozás
Adatkezelő és adatfeldolgozó pozíci-
ók között a GDPR funkcionális, 
függőségi és felelősségi viszonyokat 
állapít meg. Az adatkezelő határozza 
meg az adatkezelés céljait és eszköze-
it, ő hozza meg az adatkezeléssel 
kapcsolatos érdemi döntéseket, ő ke-
zeli (gyűjti, rögzíti, tárolja stb.) tény-
legesen a személyes adatokat, ame-
lyeket az adatfeldolgozó az adatkezelő 
nevében, az ő megbízásából kezel 

valamilyen konkrét, meghatározott 
céllal. Az adatfeldolgozónak az adat-
kezelő utasítása alapján kell eljárnia, 
nem dönthet önállóan az adatkezelés 
tárgyát képező személyes adatokról. 
Az adatfeldolgozó által végzett adat-
kezelésről a két félnek írásbeli szerző-
désben kell megállapodnia. 

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 
közötti tipikus feladatmegosztás, 
hogy ez utóbbi kezeli az előbbi hon-
lapját, könyveli bevételeit stb. A 
GDPR szerint: ha az adatkezelést az 
adatkezelő nevében más végzi, az 
adatkezelő kizárólag olyan adatfeldol-
gozókat vehet igénybe, akik vagy 
amelyek megfelelő garanciákat nyújta-
nak arra, hogy az adatkezelés megfe-
lel a rendelet követelményeinek, és 
arra alkalmas technikai, szervezési 
intézkedések biztosítják az érintettek 
jogainak védelmét. Az adatfeldolgo-
zónál a személyes adatok kezelésére 
feljogosított személyeknek titoktar-
tási kötelezettséget kell vállalniuk. 

Kikerülhetetlen lépések
A szervezetben legelőször át kell te-
kinteni az összes olyan folyamatot, 
ahol személyes adatokat kezelnek. A 
rendelet kötelezi az adatkezelőket és 
az adatfeldolgozókat a részletesen 
előírt tartalmú adatkezelési nyilván-
tartás vezetésére. (A rendelet megfo-
galmaz a 250 főnél kisebb létszámú 
szervezetekre vonatkozó kivétele-
ket, köztük az alkalmilag történő 
adatkezelést, de nehéz elképzelni, 
hogy egy vállalkozás a munkaválla-
lóinak az adatait csak alkalmilag ke-
zelné…) A nyilvántartásban rögzíteni 

Két éve lépett hatályba az Európai Unióban a személyes adatok védelméről szóló 
rendelet, amelyet 2018. május 25-étől kezdve az EU teljes területén alkalmazni kell. 
A GDPR (General Data Protection Regulation) néven ismert, az Unióban kötelezően 
érvényes jogszabály alapján nemcsak a határnaptól kezdődő, hanem az alkalmazás 
időpontja előtt megkezdett adatkezelést is összhangba kell hozni az előírásokkal. 
A komplex feladat az IT-szektor szereplőit szokatlanul nagy kihívások elé állítja.



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/21   653

választani, amely lehetetlenné teszi a 
személyes adatok visszaállíthatósá-
gát, és ezt az adatkezelő hitelt ér-
demlően tudja bizonyítani. 

A kellő jogalap birtokában tárolt 
adatok esetén a rendelet szól az álne-
vesített, illetve az anonim adatokról, 
amelyek között alapvető különbség 
van. A rendelet kifejezetten ajánlja 
az álnevesítést, ha az adatkezelés az 
érintettekre nézve vélhetően maga-
sabb kockázattal jár. A feltételek 
azonban szigorúak: az adatkezelő-
nek megfelelő technikai és szervezé-
si intézkedéseket kell hoznia, és biz-
tosítania kell, hogy azokat az in-
formációkat, amelyek birtokában 
az álnevesített adatokat egy adott 
érintetthez lehet kapcsolni, elkülö-
nítve tárolják. Az adatkezelő szer-
vezeten belül ki kell jelölni a fel-
adatra feljogosított személyeket. Az 
anonimizált adatokra a rendelet 
nem vonatkozik.

Ki kell nevezni egy belső adatvédelmi 
felelőst – vagy bizonyos esetekben 
adatvédelmi tisztviselőt –, akinek az 

elérhetőségét közzé kell tenni a 
nyomtatott és online adatkezelési tá-
jékoztatókban. Bármilyen adatkeze-
lési probléma esetén haladéktalanul 
értesíteni kell az adatvédelmi felelőst, 
mert ő köteles bejelenteni az illetékes 
hatósághoz az adatvédelmi incidenst.

A kockázatelemzés során meg kell 
jelölni a kritikus folyamatokat: az 
érintettek tájékoztatását, az adat-
igénylések kezelését, az adatok táro-
lásának módját és idejét, a törléshez 
(„elfeledtetéshez”) való jog biztosítá-
sát, az adattovábbítás feltételeit és 
körülményeit. 

Hatásvizsgálat és biztonság
A rendelet által meghatározott ese-
tekben, az adatkezelést megelőzően 
az adatkezelőnek adatvédelmi hatás-
vizsgálatot kell lefolytatnia. Az eljárás 
során az adatkezelő áttekinti a terve-
zett adatkezelési műveletek 
szükségességét és arányosságát, 
megvizsgálja az adatkezelésnek az 
érintettekre gyakorolt esetleges ha-
tását, felméri a kockázatokat és azok 

kell a kezelt személyes adatok kate-
góriáit, az adatkezelés jogalapját, a 
személyes adatok manuális és/vagy 
informatikai feldolgozásának mód-
ját, tárolásának idejét, az adatok 
szervezeten belüli áramlását, az eset-
leges adattovábbítás tényét stb.

Az „adatleltár” elkészítése után fel 
kell mérni a kockázatokat, majd 
górcső alá kell venni a rendelkezésre 
álló feltételeket, különösen az infor-
mációbiztonságra vonatkozó technológia 
szintjét és megfelelőségét. Az ISO/IEC 
27001 szabvány szerinti tanúsítással 
rendelkező szervezetek nagy való-
színűséggel megfelelnek a rendelet 
ez irányú követelményeinek.

Ki kell jelölni az adatkezeléssel 
ténylegesen foglalkozó munkatársa-
kat, akiket föl kell készíteni a rende-
let alkalmazására; számukra adatvé-
delmi oktatást, tréninget kell tartani. 
A rendelet által előírt tartalommal 
kell elkészíteni az új adatkezelési tájé-
koztatót, a különböző nyilatkozato-
kat, a sütikezelési tájékoztatót stb. 

Következik az adattisztítás kényes, 
nehéz feladata. A személyes adatokat 
tartalmazó, digitálisan és/vagy papí-
ron tárolt dokumentumokat, fájlo-
kat át kell nézni, és törölni vagy selej-
tezni azokat, amelyekre nézve nincs 
jogosultság. A célhoz kötötten őr-
zött állomány biztonságos tárolását 
meg kell oldani. 

Külön szólunk a törlésről, amely 
nemcsak a már meglévő, hanem a jö-
vőbeni adatokra is igaz. Amennyi-
ben a természetes személy hozzájáru-
lás alapján adta meg az adatait, bár-
mikor kérheti azok törlését. A törlés-
re olyan technikai megoldást kötelező 

GDPR-KOMPATIBILIS ADATKEZELÉS A SZIGET FESZTIVÁLON

Érdekes ügy olvasható a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (NAIH) 2017. évi beszámolójában. Többen kifogásolták, hogy 
a Sziget és a VOLT Fesztiválra beléptetés során a szervezők beszkennelik a vendégek fényképes személyazonosító igazolványát, és 
az érintetteket nem tájékoztatják arról, milyen célból, mennyi ideig kezelik az adataikat. 
A vizsgálat során megállapították, hogy az igazolvány beszkennelése a részvétel előfeltétele volt: a szervező rögzítette a látogatók 
személyes adatait, majd hozzárendelte azokat a belépésre jogosító karszalaghoz. A szervező a terrorcselekmények elleni védelem-
mel indokolta az intézkedését, így akarván biztosítani a fesztivállátogatók élethez való jogát, és megakadályozni a visszaéléseket. 
A NAIH a fesztivállátogatók biztonságának garantálását fontos és elfogadható célnak tekintette, amelyben egyszerre van jelen a köz-
érdek, az érintettek biztonsága és a rendezvényszervező gazdasági érdeke, ugyanakkor megállapította, hogy a hozzájárulás nem 
megfelelő jogalap, ha nélküle nem valósul meg a fizetség ellenében igénybe vehető szolgáltatás, továbbá, ha az érintettnek nincs va-
lódi választási lehetősége a beléptetéssel összefüggő adatkezelés során. A NAIH sem a választott eszközt, sem a módszert nem tar-
totta alkalmasnak és arányosnak. 
A hatóság utalt arra, hogy jellemzően állami feladat annak megállapítása és kimondása, hogy a fesztivállátogatók biztonságának ga-
rantálása közérdek, és az államnak kell gondoskodnia a védelem megfelelő szintjét biztosító intézkedésekről. A jogalkotónak kellene 
megfelelően szabályoznia a kérdést, és törvényes jogalapot teremteni a cél eléréséhez szükséges adatok kezeléséhez. 
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de még jobb automatikusan beállítani 
a munkaállomások zárolását, néhány 
perc inaktivitás után. Léteznek olyan 
megoldások, amelyek zárolják az 
okostelefonnal Bluetooth-on keresz-
tül párosított számítógépet, ha a mo-
bil eszköz hatótávon kívül kerül.

Ismert, széles körben alkalmazott 
megoldás a VPN-kapcsolat, az inter-
neten keresztül működő „virtuális 
magánhálózat”. Az újabb mobilesz-
közök képesek VPN-kapcsolat létre-
hozására, amely a személyes adatok 
védelmét is segíti, mert ez esetben a 
védett belső hálózatról nem kell ki-
vinni semmilyen adatot. A VPN to-
vábbi előnye, hogy a Wifi-hálózatok 
használata során jelentősen megnehe-
zíti az adathalászok dolgát.

Kódexek, szabályok
Végül egész röviden érintünk né-
hány további fontos elemet. A 
GDPR szerint az adatkezelő nem-
csak önállóan járhat el. A rendelet 
bevezeti a közös adatkezelő fogalmát, 
mely szerint a közös adatkezelők át-
látható módon, a közöttük létrejött 
megállapodásban határozzák meg a 
kötelezettségek teljesítéséért fennál-
ló felelősségük megoszlását.

A rendelet szorgalmazza a magatar-
tási kódexek kidolgozását annak ér-
dekében, hogy az egy szakterületen 
dolgozó adatkezelők vagy adat-
szolgáltatók pontosítsák a rendelet 

kezelésének módját, bizonyítja a ren-
deletnek való megfelelést, és mindezt 
dokumentálja. 

A következő körülmények fennállá-
sakor kell elvégezni az előzetes adat-
védelmi hatásvizsgálatot: vagy magas 
kockázatú adatkezelési műveletek esetén, 
vagy ha nagy mennyiségű személyes adat 
kezelése várható, vagy ha kiszolgáltatott 
személyek, például gyermekek adatait 
szándékoznak kezelni. Kötelező a 
vizsgálat akkor is, ha egyes személyes 
jellemzők automatizált adatkezelésen, 
profilalkotáson alapuló értékelése törté-
nik, és erre a természetes személy te-
kintetében joghatással bíró, vagy a 
természetes személyt jelentős mérték-
ben érintő döntések épülnek. Ugyan-
ezen kritériumok érvényesek a nyilvá-
nos helyek nagymértékű, módszeres meg-
figyelése, továbbá a különleges adatok 
kezelése során.

Számos olyan vállalkozás, intéz-
mény van, ahol eddig is maximálisan 
gondoskodtak az IT-biztonságról, de 
az ő számukra sem fölösleges áttekin-
teni, „GDPR-kompatibilis-e” az in-
formatikai rendszer működése.

Az első lépés lehet a kétlépcsős azono-
sítás bevezetése, amely két, egymástól 
fizikailag elkülönített eszközt hasz-
nál a belépéskori autentikációhoz. Jó 
megoldás a személyes adatokat tartal-
mazó állományok titkosítása vala-
mennyi adathordozón, tárolóeszkö-
zön. Kötelezettségként elő lehet írni, 

alkalmazását. A magatartási kó-
dexeket a felügyeleti hatóság 
hagyja jóvá. A rendelet ösztönzi 
továbbá olyan adatvédelmi tanú-
sítási mechanizmusok, adatvédelmi 
bélyegzők, jelölések létrehozását, 
amelyek azt bizonyítják, hogy az 
adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
adatkezelési műveletei megfelel-
nek a rendelet előírásainak. 

A felhőszolgáltatókra vonatkozó 
szabályok legfontosabb elemei: a 
felhőszolgáltatást nyújtó jogilag 
adatfeldolgozónak minősül, te-
hát vonatkoznak rá a fent leírt 
garanciális feltételek. Gyakran 
azonban nehéz megállapítani, 
hol működik a felhőszolgáltató – 
holott a GDPR szempontjából 
perdöntő, hogy az Unió terüle-
tén, vagy azon kívül zajlik-e az 
adatkezelés. A jogi megfelelőség-
hez és annak bizonyításához 
szükséges megoldások kialakítá-

sa elengedhetetlen, és hasznos, ha a 
felhőszolgáltató rendelkezik a nem-
zetközi információbiztonsági szab-
ványok auditjával. A legnagyobb 
felhőszolgáltatók már kialakítottak 
néhány magatartáskódexet, amely-
hez auditált módon lehet csatlakoz-
ni, és ezzel bizonyítani a GDPR-
megfelelőséget.  

Végezetül meg kell említeni a köte-
lező erejű vállalati szabályok alkalma-
zását, amely főleg azoknak a vállal-
kozáscsoportoknak fontos, amelyek 
egyes tagjai az EU-n kívül olyan or-
szágokban működnek, amelyek te-
kintetében nincs elfogadott megfe-
lelőségi határozat. A kötelező erejű 
vállalati szabályok alkalmazására 
csak akkor kerülhet sor, ha azt elő-
zőleg az illetékes felügyeleti hatósá-
gok – az egységességi mechanizmus 
keretében – jóváhagyták. 

A rendelet tisztázza az adatkezelés-
ben érintettek szerepét és felelősségi 
viszonyait. Bármilyen nehéznek tű-
nik némelyik előírás betartása, hosz-
szú távon előnyt jelent a világos sza-
bályozottság. A személyes adatok 
kezelésével foglalkozó szervezeteket 
összefogásra, integrációra készteti, 
és minden eddiginél erőteljesebben 
kikényszeríti a négy nagy szegmens: 
az üzleti, a jogi, az informatikai és 
az információbiztonsági területek 
együttműködését.

Tószegi zsuzsanna
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TÁRGYAK – TÖRTÉNETTEL

három hónap alatt keresztül-
szelte az országot, mely-
nek nyugati partvidéke tet-
te a legnagyobb benyo-
mást rá, minthogy az ott 
élő őslakos népek nyelvé-
ben és anyagi kultúrájában 
találta a legtöbb magyarral 
rokon elemet.

Útja során mintegy 450 ré-
gészeti leletet és néprajzi tár-
gyat gyűjtött, illetve akvarellt 
és gipszmásolatot készített 
olyan tárgyakról, amelyeket 
nem tudott eredetiben meg-
szerezni. A gipszmásolatok 
egy része eredetiről készült 
negatív, míg mások abból ön-
tött pozitívok. Lapos háta mi-
att ugyanezzel a technikával 
készülhetett az általunk be-
mutatott tárgy is, ám ennek 
anyaga kerámia, és Horti ké-
szen vásárolhatta.

Noha Horti nem volt a mexikói régészet szakértője, kétéves amerikai 
tanulmányai alapján látnia kellett, hogy hamisítványról van szó. Még-
hozzá egy különös hibrid hamisítványról. A tárgy érdekessége ugyanis 
az, hogy míg fejrésze jól megfeleltethető a Kr. e. 100 és Kr. u. 750 kö-
zötti közép-mexikói teotihuacáni szobrok arcmegjelenítésének és fej-
díszének, addig hasán az illat jelentésű kínai xiang írásjegy (香) tükör-

képe látható. Feltehetően egy 
olyan, sorozatban préselt szuvenír-
ről van szó, amelyre a jobb eladha-
tóság kedvéért került rá, valószí-
nűleg a sorozatgyártás következ-
tében átfordult kínai írásjegy.  Ez 
utóbbi alapján a szobrocska in-
kább Mexikóban, semmint Kíná-
ban készülhetett, ahol Horti mind-
össze néhány napot időzött, útban 
hazafelé. Haza azonban már nem 
érkezett meg, mert Mexikóban 
szerzett maláriás megbetegedése 
következtében 1907. május 25-én 
Bombayben meghalt. Gyűjtemé-
nyét az Iparművészeti Múzeum vá-
sárolta meg, ahonnan több részlet-
ben, immár „rejtélyes”, ismeretlen 
eredetű gyűjteményként a Néprajzi 
Múzeumba került. Ám mint láttuk, 
története visszafelé gombolyítva 
felfejthetőnek bizonyult.

Gyarmati János

A lighanem minden múzeum gyűjteményében akadnak rejté-
lyes tárgyak. Nem ismerjük az eredetüket, nem tudjuk, mi-
kor és kitől kerültek oda, esetleg azt sem, hogy eredeti 

vagy hamis tárgyról van-e szó. A szóban forgó emberalakos figura 
„halmozottan hátrányos helyzetű”. Jelenlegi azonosító száma 1970-
ből való, de visel egy olyat is, amelyet 1921-ben kapott, ugyanakkor 
felbukkan az Iparművészeti Múzeum által 1898-ban a Néprajzi Mú-
zeumnak átadott tárgyak listáján, noha csak 1907-ben került Ma-
gyarországra. Néha a kevesebb valóban több lehet, de ezen a tár-
gyon még további „azonosító” számok is szerepeltek. Végül ezek 
egyike vezette nyomra a muzeológust.

A tárgyat mintegy 250 társával együtt 1908-ban vásárolta meg az 
Iparművészeti Múzeum a tragikus sorsú Horti Pál (1865–1907) képző-
művész özvegyétől. A tragédia első felvonása az 1904. évi St. Louis-i 
világkiállítás volt, ahova Horti azzal a feladattal utazott, hogy a magyar 
kiállítás anyagát rendezze, melynek installációját is ő tervezte. A válasz-
tás nem véletlenül esett rá, hiszen az iparművészet számos ágában ma-
radandót alkotott. Ő volt az Art Nouveau egyik magyarországi úttörője.

A St. Louis-i világkiállítás mindazonáltal új irányt szabott érdeklődé-
sének. Az ott szerzett ismeretek fordították figyelmét a magyar őstörté-
net és őshazakutatás felé. Alighanem részben a korabeli diffúzionizmus, 
részben a magyarok eredetével kapcsolatos hazai viták hatása alá ke-
rülve, teljesen átadta magát a sumér–hun–magyar stb. rokonság el-
méletének, azzal kiegészítve, hogy a rokonság kiterjedt különböző 
észak-amerikai és mexikói, sőt perui népekre és kultúrákra is. E kap-
csolatrendszer kontinentális léptékű feltárása érdekében döntött úgy, 
hogy a világkiállítást követően nem tér haza, hanem Amerikában marad, 
hogy az „indiánus” háziipart, az azték művészetet és építészeti emléke-
ket tanulmányozza, majd Kínán, Japánon és Indián keresztül térjen ha-
za. 1906 júliusában szállt partra a mexikói Veracruzban, és mintegy 

HAMIS A BABA

(SARNYAI  KRISZTINA FELVÉTELEI)
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A z Év kiállítása pályázatot a 
Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület írja ki, 

8 éve. A kilenctagú zsűri szakembe-
rei  közül átlagosan öten néznek meg 
egy-egy kiállítást. Idén volt utazniva-
lójuk bőven a Soprontól Debrecenig, 
Szentendrétől Szegedig elnyúló terü-
leten. Tanulmányozzák a beadott, 

részletes pályázati anyagot is, a mú-
zeum saját jellemzését, a forgató-
könyvet, a rendezvények bemutatá-
sát, a sajtóvisszhangot, fényképeket. 
Van tehát bőségesen szempont, ami-
nek alapján értékelhetnek, ám a vé-
gén előfordul, hogy egészen apró kü-
lönbségek döntenek valamelyik kiál-
lítás mellett. Idén is több esélyes volt 

J Á T S Z VA  L E K Ü Z D Ö T T  É V S Z Á Z A D O K

DÍJNYERTES 
MACSKAKŐ

a 15 pályázó mezőnyében, végül elég 
egyértelműen nyert a Soproni Múzeum 
tavaly megnyílt Macskakő Gyerekmú-
zeum és Közösségi tér című kiállítása. 

Időutazásunk Sopron megkapóan 
épen megmaradt ódon belvárosában 
kezdődik. Itt csak egy a sok évszáza-
dos épület közül az, amelyik az 
Eggenberg hercegék tulajdona volt, 
s amelynek árkádos udvarára belép-
ve maga Eggenberg hercegné fogad 
minket, díszes ruhában, stílusos bú-
torai között. Persze nem saját szemé-
lyében, hanem az egyik ablakba ki-
tett nagy képernyőn foglalatosko-
dik, majd jobbra távozik. És amikor 
biztosan „kiment” (mi már egy má-
sik képernyőn látjuk), akkor balról (a 
konyhából?) kis cselédlány szalad be, 
és egy szem cukrot csen a kredenc-
ből.  Mire a hercegné visszatér, már 
hűlt helye van.
Ez a kis jelenetsor a maga eleganciá-
jával, bájával, ám huncutságával az 
egész gyerekmúzeumot jól jellemzi. 
Hasonló hangulatúak a kiállítótérbe 
vezető folyosón látható rövid videók 
is. A múzeum jelmondata: „egy gon-
dolatnyira vagy a BÁRMIKORTÓL”. 
Kicsit bonyolult, nyelvileg sem szok-
ványos szlogen, de hamar megértjük 
az indokát. Bevezetőül 4 képernyőn 
4 videót látunk egymás után, ugyan-
az a gyerekpár és macska szerepel, 
előbbiek egyre régebbi korok ruhájá-
ba öltözve játszanak el az adott korra 
jellemző jelenetet. De ezt sem kell 
komolyan venni, látszik az arcukon, 
hogy ők maguk is majd kipukkad-
nak néha a belülről feszítő nevetéstől.

A videók mentén megérkeztünk a 
„bármikorba”, a „bugyrokba rende-
zett” kiállításba. Az első bugyorban 
(Harcászat, és Öltözködünk) mindjárt 

láthatjuk a filmeken szereplő gyere-
kek némelyik ruhadarabját. És nem-
csak láthatjuk, akár fel is vehetjük, 
mi felnőttek is. Ki tudna ennek el-
lenállni, a sokféle leányka és női ru-
hának, sisaknak, páncélnak, habszi-
vacs fegyverzetnek? Van tükör is, 
ami előtt illegethetjük magunkat.

Iskola, tanulunk
Ez egy kis benyíló, a gyerekek hamar 
túlesnek a kötelező, sokak számára 
talán kelletlen témán, és nem is sejtik, 
milyen sokat fognak itt tanulni, anél-
kül hogy észrevennék. Aki szeretné 
megtapasztalni, milyen volt régen a 
fából készült, egymással szigorúan 
összeépített iskolapadokban ülni, ki-
próbálhatja. Itt ugyan díszes öntött- 
vasból van a pad váza, de ugyanolyan 
szűknek és szigorúnak tűnik, mint 
általában a régi gyerekbútorok. Ide 

E sorok (biológus) írójának harmadszor nyílik arra lehetősége, hogy az Év kiállítása pályázat győzte-
sét bemutassa az Élet és Tudomány olvasóinak. Először költőről (József Attila), majd operaénekesről 
(Simándy József) szólt a legjobbnak kimondott kiállítás. Most sem biológia a téma, de legalább min-
den szülő és nagyszülő számára ismerős: a gyermeki és felnőtt világ, a jelen és a múlt kapcsolata,  

amiben sokan otthon érezhetjük magunkat.

Szerző, aki „lement gyerekbe”. 
Már régen szerette volna kipróbálni, hogy 
milyen érzés egy súlyos láncinget viselni.

 Egész jó. Öt percig biztosan.

Ha jobban megnézzük, ez egy többféleképpen 
is állítható, hasznos szerkezetű iskolapad.
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és a középkor embere az idő múlását a 
természeti jelenségek szabályszerű vál-
takozása nyomán érzékelte. A nappal–
éjszaka; meleg–hideg évszakok, a növé-
nyek sarjadása, érése és hervadása alap-
ján osztották be munkájukat, pihenésü-
ket, ez határozta meg táplálkozásukat 
és öltözködésüket.” Nyugodtan el le-
het olvasni végig, és azután tudunk 
a gyerekekkel bennfentesen beszél-
getni róla, ha kívánják.

Mi történt addig a gyerekkel? Be-
bújt egy alacsony, sötét alagútba, ami 
szintén az idővel, az éjszakai napszak-
kal kapcsolatos foglalatosságokat kí-
nál neki. Kirakhatja az égbolt csillag-
képeit a mennyezeten, álmodozhat 
egy baldachinos ágyban heverészve, 
segítenek felidézni az álmait. Altató-
dalokat hallgathat, vagy épp a hajnal 
hangjait, kakaskukorékolást. Kis 
zacskókban olyan anyagokat tapogat-
hat, amikkel régen és ma matracot és 
párnát tömtek: lószőr, szalma, szi-
vacs, toll, szintetikus anyag.
A sötét alagútban három falióra szám-
lapjának mutatóit lehet ujjal állítgatni. 
Hány órakor szoktál lefeküdni? – kér-
dezik az alkotók az első óra mellett 
világló felirattal. Aztán: Hány órakor 
szoktál felkelni? És: Hánykor szeret-
nél? – áll a harmadiknál. Így, ilyen 
szabadon. Igaz hogy gyerekmúzeum-
ban vagyunk, igaz hogy itt senki, sem 
tanítónő, sem szülő nem látja, hogy 
egy gyerek elvégzi-e a kérdéssel rá 
testált feladatot, mégis talán működni 
kezd a teljesítési késztetés. A harma-
dik kérdés azonban mindjárt szóhoz 
engedi a bennünk rejlő dacos gyerme-
ket is. Az mindenkire csak magára 
tartozik, hogy mire gondol és az is, 
hogy hány órát állít be – ha van hozzá 

kedve. Bevallom, ennél 
a harmadik kérdésnél 
váltam ennek a múze-
umnak a rajongójává. 
Mert szívvel-lélekkel 
csinálták meg, a gye-
rekek szempontjait is 
figyelembe véve, ami-
kor a „komoly” mú-
zeumi tartalmat ösz-
szeállították. 

Az időmérés vitrinjé-
ben napóra és homok-
óra van (az 1700-as 
évek elejéről), üvegbúra 
alatti asztali óra és zseb-
óra az 1800-as évekből. 

És van egy filléres, gyerekeknek mű-
anyagból öntött, zöldalma színű 
karóra is a mi korunkból. Ugyanezen 
a falon van egy külön vitrin, benne 
fekete, talán ébenfa, és aranyozás bő-
séges felhasználásával készült, kandal-
ló tetejére szánt díszes óra, az 1700-as 
évek végéről. Két nagyon mívesen ki-
faragott szerecsen cipel egy nagy órát, 
aminek a tetején egy szerecsenkirály-
nő csücsül.
A látni- és kipróbálnivalóknak még 
nincs ám vége. És az elismerésre 
méltó, gyerekbarát (és felnőttbarát!) 
megoldásoknak sem. A Játszunk bu-
gyorban például álarcokat látunk és 
próbálgatunk, és a képzeletbeli gye-
rekszoba polcáról régebbi idők játé-
kait vehetjük le, próbálhatjuk ki. Ba-
baedénykéket, húzogatható bábut, 
búgócsigát – olyasmiket, amiket ma 
is lehet kapni. Hogy ezek nem olyan 
fontosak? „Csak a gyerekek tudják, 
hogy mit keresnek. (...) Időt vesztegetnek 
egy rongybabára, amitől egyszerre na-
gyon fontos lesz az a rongybaba…”
Antoine de Saint-Exupéry

Tisztálkodunk
Felnőttként fentről belátok abba a 
szűk térbe, amelyben szobavécé és 
zománcos bili is van. Gyerekként a 
lent lévő kis nyíláson lehet csak be-
kukucskálni, hiszen az illemhely 
egy intim hely. Szemérmesen elta-
karják az életnek ezt a részét. A bu-
gyorhoz tartozó szöveg azonban 
frappánsan végigvezet az elmúlt 
évezredek tisztálkodási szokásain, 
megint csak remek idézetekkel, például:

csak gyermek fér be, beülhet és pala-
táblát kap a kezébe. (Másutt egy pala-
tábla mellett ezt olvashatja: „Nagypa-
pa jelest kapott a szépírására a palatáb-
lán. Neked hogy sikerülne?”)

Mi pedig a kis iskolai kuckó külső 
falán a művelődés történetéről olvas-
hatunk, és jól vezetnek egyes idéze-
tek, amelyek alatt szöveges bemuta-
tás is van az adott kor tanulásáról, 
művelődéséről. 
Őskor-Ókor: „Egyetlen jó létezik 
csak: a tudás, és egyetlen rossz: a tudat-
lanság.” (Szókratész)
Középkor: „Mennyivel jobb bölcsessé-
get szerezni, mint aranyat, és értelmet 
szerezni, mint színezüstöt!” (Példabe-
szédek könyve 16,16)
Modern kor-újkor: „Sokat kell tanulnia 
az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, 
milyen keveset is tud.” (Széchenyi István)

Alszunk
A következő bugyor témája az idő-
mérés, világítás, alvás, álom, képze-
let. Tegyük fel, hogy a kedves Olva-
só a gyermekével vagy unokájával 
jött el ide (és máris javaslom, ha te-
heti menjen el). A gyerek eltűnt egy 
derékmagasság alatti nyílásban, és 
láthatólag esze ágában sincs előjönni, 
biztosan valami nagyszerű dolog 
van odabent. Az ember ilyenkor bá-
mészkodik, olvasgatna, de alig van 
mit, a vitrinekben lévő szép tárgyak-
hoz csak minimális információt kí-
nál a múzeum. Viszont ha az ember 
fogantyút lát, azt megragadja, meg-
húzza… És így a nagy vitrin alól, 
amelyben római mécsestől a ledes iz-
zóig többféle eszközt mutatnak, ki-
húzható egy polc, rajta felnőtteknek 
szánt szöveg. Így keződik: „Az ókor 

Csak jómódú emberek engedhették meg, 
hogy ilyen órájuk legyen

,,Sopron Vármegyei Korona őrző Nemes 
korabeli Vitéz" képe a kirakó egyik megoldása
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korabeli gyümölcs 
körítéssel (alma, körte, 
szőlő), Eggenberg her-
cegné terítékét (habán) 
és egy századfordulós 
uzsonnázó készletet, 
teáskannával, cukor-
tartóval, csészével, tor-
tával. Az ember nem-
igen érti, hogy a gaz-
dag király, Mátyás, mi-
ért csak egy tállal 
szerepel, amíg el nem 
olvassa, hogy egyetlen 
tál volt az asztalon, 
mindenki sorban vett 
belőle (de csak három 
ujjal volt szabad oda-
nyúlni, nehogy mohónak tűnjön a 
falatozó) és csak egyetlen pohár, 
amit viszont fenékig illett üríteni. 
Ugyanitt fűszernövények illatával 
ismerkedhetünk. És megint egy 
kedves ötlet: az erre szolgáló fado-
bozokat bababútor formájúvá készí-
tették, kis polcocskákat húzoga-
tunk (rajtuk a fűszer neve), kis fo-
gantyúval ellátott fedeleket emelge-
tünk (alattuk a fűszer amit 
szagolhatunk). Rákérdeztem a te-
remőrnél: megnyitás óta még nem 
törött el semmilyen porcelán itt – 
úgy érzem a gyerekekre is hat a ké-
szítők igényessége, óvatos játékkal 
hálálják meg. 

Bevonódunk
Ilyen bugyor már nincs a kiállítás-
ban, névvel elkülönítve, hanem egy-
szerűen minden egyes állomás anya-
gába bele van dolgozva valami, ami-
től a mai néző (és nemcsak a gyer-
mek) számára élővé, fontossá, 
érdekessé válnak a régmúlt tárgyai, 
ezáltal bevonódik a kiállítás befoga-
dásába, a jelenségek megismerésébe, 
feldolgozásába. Kétféle tárgy párosí-
tásával el lehet érni, hogy mai gon-
dolatainkkal körülfonjuk, ismerő-
sebbként kezeljük gondolatban a 
„muzeális kincseket”. Hiába írják 
oda egy felnőtt múzeumban a vit-
rinben lévő tárgy mellé, hogy porce-
lántányér valamelyik századból, ha 
nem terített asztalon van, akkor na-
gyon nehéz elképzelni, hogy arról a 
tányérról ettek valaha. De egy Hello 
Kitty-s tányérról? Egy másik, nem a 
legkifinomultabb, de markáns példa 
is jól szemlélteti ezt. A finom bőrből 

„Ezt nevezi maga piszkosnak? Mit 
szólna akkor, ha a lábamat látná?” Ezt 
Lady Mary Montague mondta a kora-
újkorban, még akkor, amikor a tisz-
tálkodás nem a mai igénnyel folyt. 
Ez a szöveg nyilvánvalóan felnőt-
teknek szól, szó- és szimbólumhasz-
nálata erre utal.

Eszünk-iszunk
A bugyor falába mélyesztett vitri-
nekben az étkezési edények evolúci-
ójával foglalkozunk. Kora vaskori 
cseréptál, óntál, habán kerámia, igen 
díszes barokk desszertes tányér – és 
Hello Kitty-s mai gyerektányér is. 
És a nagy szenzáció, a királyi teás-
készlet! IV. Károly megszállt itt egy-
szer 1921-ben, és a városi elöljáróság 
szétszaladt keresgélni, hogy a regge-
li teájukat királyi párhoz méltó por-
celánból fogyaszthassák el. Meg is 
találták valakinél a megfelelőt, aki 
azt azután sokáig őrizte, végül a 
Soproni Múzeumnak adta. És most 
kisgyermekek láthatják, hogy a ki-
rály meisseni porcelánból ugyan, de 
olyasmiből teázott, mint amiből mi. 
(Vajon a királyi pár úgy érezte a ma-
ga korában, hogy ilyen hellókittis 
porcelánnál azért jobbat is találhat-
tak volna nekik?)

Ha itt bebújunk a két lyuk valame-
lyikén, a vitrinek mögötti térben fel-
állva balról jobbra római lakomaasz-
tal terítékét látjuk, Mátyás király 
asztaláról egy tálat sült malaccal és a 

varrott cipellőről sosem jutott volna 
eszembe, hogy kétszáz éve, egész na-
pos viselés, egy nagy séta vagy rohan-
gászás után bizony az is büdös lehe-
tett, mint a mellette lévő mai torna-
csuka, amiről viszont tudom. Másva-
laki a fűzőjén csodálkozhatott volna 
el (nem rikító színű, mint a mai divat 
szerinti), vagy a szabásán (valahogy 
sokkal kisebbek voltak, vagy a maiak 
sokkal otrombábbak?). Mindenkinek 
más juthat eszébe. A helybelieknek 
pedig a sok-sok helyi vonatkozás is 
segíthet abban, hogy otthon érezzék 
magukat a múzeumban. Macskakő 
egy környékbeli rablóvár neve volt, 
Eggenberg hercegné házában va-
gyunk, a király itt reggelizett, a kira-
kósban soproni vitézzel játszottunk.

A készítők a kiállításon végig meg-
teremtették a tárgyaknak a mai 
kontextusát, amit a kiállítás-készíté-
si szakirodalom olyan melegen ajánl 
a laikus (felnőtt) közönség bevonása 
érdekében is. Nyilvánvaló, hogy fel-
nőtteknek is szól ez a tárlat. A pszi-
chológus Piaget tudományos mun-
kássága óta ismert tétel, hogy a gyer-
mekből szakaszosan felnőtté érett 
emberek szívesen mennek vissza ko-
rábbi fejlődéslélektani szakaszaikba, 
meghaladott állapotukba, így hát 
megengedem magamnak, hogy 
játsszak, mint egy gyermek, tologas-
sam a dedós (régimódi, szép) tologa-
tóst, kirakjam a nehezen kirakhatót, 
és ez bizony jónak bizonyul. Nem 
akaródzik itt hagyni ezt a helyet. 

Úgy képzelem, hogy az a gyermek 
aki itt megfordult, egészen más szem-
mel fog belépni a többi múzeumba.

Vásárhelyi Tamás

Álarcok és fülkék. 
Ötből kettő nincs üveggel fedve, 

játszhatunk a bennük lévő játékokkal.

Mátyás lakomás tálja és az illatdobozkák
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Nézzük, milyen berendezést nevezünk passzázs-
műszernek. Induljunk el egy jól ismert geodézi-
ai, csillagászati eszköztől, a teodolittól. Itt a 

távcső egy függőleges, és egy vízszintes tengely körül 
forgatható, az elfordulás szöge két nagyon pontos szög-
mérőről a vízszintes és függőleges körről olvasható le. 
Amennyiben távcsövünket úgy állítjuk fel, hogy csupán 
a meridián síkjában mozoghat (vagyis a vízszintes ten-
gely pontosan kelet-nyugati irányú, így csak a vízszin-
tes tengelyre és a függőleges körre van szükség), a 
meridiánkör nevű műszert nyerjük. Ha a függőleges 
kör is olyan kicsi, hogy csak beállításra jó, pontos szög-
mérésre nem alkalmas, az idő pontosítását szolgáló 
passzázs-műszert kapjuk. Két utóbbi műszer nagy 
pontosságot igénylő felállítása miatt csillagvizsgálókban 
volt használatos. A tatai csillagvizsgáló gyűjteményé-
ben egy Gustav Heyde által készített passzázs-cső talál-
ható, melyet Posztoczky Károly használt erdőtagyosi 

PASSZÁZS-MŰSZER 
ERDŐTAGYOSRÓL

Az atomórák megjelenése előtt csillagászati 
obszervatóriumok hálózata határozta meg a világ-
időt. Az erre alkalmas csillagászati műszerek 
egyike a passzázs-műszer, vagy régi nevén 
passage-cső. Segítségével egy csillag delelési 
idejéből óraszögének ismeretében állapíthatjuk 

meg a pontos időt. 

csillagvizsgálójában. Az eszköz a kupola épületéhez 
kapcsolódó kis szobában, egy, az épület szerkezetétől el-
szigetelt betonoszlopon kapott helyet. Három fő részből 
áll. Az öntöttvasból készült U alakú állvány három 
lábon áll, melyből az egyik finom menet segítségével ál-
lítható, ez a vízszint beállítására szolgál. Az állványon 
kapott helyet két finommozgató csavar a távcső beállí-
tásához, valamint a mutató a szögmérő leolvasásához.  
A második rész a távcső, amely egybe van építve a víz-
szintes tengellyel, ezen található a szögmérőkör is. A 
tengely az állvány felső részén kialakított „V” alakú ki-
vágásokba illeszkedik, hogy könnyen kivehető, és átfor-
dítható legyen a mérés folyamán. A távcső objektívát-
mérője 35 mm, fókusztávolsága 320 mm. Az okulár 
szálkereszttel van ellátva. Gyárilag nem látták el szálke-
reszt-világítással, ezt utólag oldották meg. A harmadik 
rész a libella, ennek segítségével a tengely pontosan víz-
szintbe hozható. A libellát a mérés folyamán el kell távo-
lítani, mivel akadályozza a távcső forgatását. 

Nagy SáNdor

Passzázs-műszerek Heyde árukatalógusában

(A
 S

ZE
R

ZŐ
 F

E
LV

É
TE

LE
)



660   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/21

Az egyetem után az OMSZ-nál 
helyezkedtem el, ahol az éghajlat-
változás városi hatásait vizsgálom. 
2015-ben ezzel a kutatási témával 
jelentkeztem az ELTE doktori isko-
lájába is. 2011 óta Szépszó Gabriella 
vezette az Éghajlati Osztályon műkö-
dő Klímamodellező Csoportot, majd 
tavaly augusztusban elnyert egy két-
éves külföldi munkát. Erre az időre 
én vettem át a csoport vezetését és 
lettem a KlimAdat projekt vezetője. 
– Mi a célja a KlimAdatprojektnek?
– Korunk egyik legnagyobb kihívá-
sa, hogy a gyors ütemben zajló ég-
hajlatváltozásra időben felkészüljünk 
és a várható hatásokhoz alkalmaz-
kodjunk. Az alkalmazkodás azonban 
csak akkor lehet eredményes és ki-
fizetődő, ha tudjuk, milyen változá-
sokkal kell szembenéznünk. Ezekre a 
kérdésekre objektív és tudományosan 
megalapozott, számszerű informáci-
ót adnak a klímamodellek és az azok 
eredményeit felhasználó hatásvizsgá-
latok. A hatásvizsgálói és egyéb fel-
használói igények kielégítésére mind 
hazai, mind nemzetközi szinten klí-
maszolgálatok alakulnak, melyek 
elsődleges célja a jó minőségű, rész-
letes, különböző ágazati igényeket 
kielégítő és felhasználóbarát módon 

közölt, mért és modellezett éghajla-
ti információk szolgáltatása. A pro-
jektben az OMSZ klímaszolgáltatási 
tevékenységének fejlesztése céljából 
létrehozunk egy éghajlati adatokkal 
feltöltött webes elérhetőségű térin-
formatikai rendszert. Az adatbázisba 
új klímamodell-szimulációkat fo-
gunk beépíteni, figyelembe véve az 
emberi tevékenység változását. 
– Úgy tudom, ez a legkényesebb, vagy 
mondjuk úgy, legvitatottabb része az 
egész klímaváltozási kérdésnek.
– Valóban nagy kérdés az emberi 
tényező szerepe, pontosabban az, 
hogy a gazdasági-társadalmi folya-
matok miként alakulnak a jövőben. 
Léteznek optimista és pesszimista jö-
vőképek például arra vonatkozóan, 
hogy az energiatermelésben meny-
nyire térünk át a megújuló energia-
forrásokra. Ezt a modellekben az 
üvegházhatású gázok (többek kö-
zött a szén-dioxid) kibocsátásának 
eltérő menetét leíró forgatóköny-
vekkel vesszük figyelembe. De több 
más okból sem egyszerű a model-
lezés feladata. A klímamodellek az 
éghajlat fizikai folyamatait írják le 
matematikai formulák segítségé-
vel. Tulajdonképpen egy bonyolult, 
többváltozós egyenletrendszert kell 

– Az éghajlatváltozás önmagában is 
izgalmas kérdéseket vet fel. Ezeknek 
az izgalmaknak a kedvéért válasz-
totta a témát?
– Tulajdonképpen véletlenül kerül-
tem erre a területre. Gimnáziumban 
döntöttem el, hogy meteorológus 
leszek. Érdekeltek a természettudo-
mányok, szerettem a matematikát 
és a földrajzot, annak is a légkör-
rel foglalkozó részét. Az ELTE-n 
földtudományi alapképzésre jártam, 
ahol a második év végén kellett 
szakdolgozati témát választanom. 
Az OMSZ-nál szerettem volna ku-
tatni, jelentkeztem is egy, az időjá-
rás előrejelző modelleredmények 
beválásával foglalkozó témára. De 
ez már foglalt volt, így azt javasol-
ták, hogy keressem meg Szépszó 
Gabriellát, aki éghajlati modellek-
kel foglalkozott. Tetszett a témája, 
és már az MSc-s kutatásomat is 
vele folytattam. Különböző ha-
zai és európai regionális éghajla-
ti modelleket vizsgáltunk abból a 
szempontból, hogy hogyan és mi-
lyen bizonytalansággal írják le az 
éghajlat és a szélsőségek jövőbeli 
alakulását főleg Magyarország te-
rületére. Gabriellától nagyon sokat 
tanultam, nem csak a szakmáról. 
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A globális klímaváltozás helyi hatásai az élet számos területét 
érintik, amire a gazdaságnak és a társadalomnak is fel kell 
készülnie. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ) 
2016 és 2020 között megvalósuló KlimAdat projekt keretében 
egy olyan mért és modellezett éghajlati adatokkal feltöltött adat-
bázist hoznak létre, ami segíti az éghajlatváltozás és hatásainak 
kutatását, így végső soron a változásokra való felkészülést. 
Zsebeházi Gabriella meteorológussal, a Klímamodellező Csoport 
vezetőjével a programról, a klímamodellezés részleteiről és az 

eredmények felhasználásáról beszélgettünk. 
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modellszimulációk eredményeit fel-
használva megvizsgálom, hogy az ég-
hajlatváltozás hogyan hat a városokra, 
például Budapestre és Szegedre. A 
mérések is bizonyítják, hogy a város-
ok éghajlata jelentősen eltér a környe-
ző természetes felszínekétől, de ezt 
a saját bőrünkön is érezzük: gondol-
junk csak arra, hogy nyáron éjszaka 
mennyivel melegebb van a belváros-
ban a vidéki területekhez képest. A 
városok éghajlatának módosulását a 
klímaváltozás következtében felszíni 
modellekkel vizsgálhatjuk, amelyek 
a városi felszínek speciális fizikai fo-
lyamatait írják le. Az eredményeket 
várostervezésnél lehetne felhasználni 
és lenne is rá igény. 
– Többször említette a hatásvizsgáló-
kat. Kik ők? Hol és mire tudják hasz-
nálni az Önök adatait a gyakorlatban?
– A hatásvizsgálók olyan szakembe-
rek, akik az éghajlatváltozás külön-
böző területeken kifejtett hatásait 
kutatják. A klímamodell-eredmé-
nyeket felhasználva különböző mo-
dellekkel és módszerekkel számsze-
rűen vizsgálható például az egyes 
gabonafajták terméshozamának, 
a Balaton vízkészletének, vagy az 
egészségügyi problémák előfordulá-
sának változása. Ezek az információk 
segítik az államigazgatási szervek, 
önkormányzatok, ágazati és területi 
döntéshozók munkáját, hogy milyen 
intézkedéseket hozzanak, hogy a 
negatív hatásokat mérsékeljék és a 
pozitívokat előnyünkre fordítsák. Ez 
jelenti az alkalmazkodást.

 Trupka ZolTán

2015-ben vásárolta az OMSZ, az 
másodpercenként 2,5x1012 műveletet 
tudott elvégezni. A mostani 14x1012-t. 
– Mit szeretnének elérni 2020-ig, 
vagyis a KlimAdat projekt végéig?
– Szeretnénk létrehozni a már em-
lített éghajlati információkkal fel-
töltött térinformatikai adatbázist. 
Ehhez el kell készíteni az új modell-
kísérleteket, azok eredményeit fel 
kell dolgozni és adatbázisba szervez-
ni. Ezen kívül fontosnak tartjuk a 
felhasználók (azaz a hatásvizsgálók, 
tervezők, döntéshozók) képzését, tá-
mogatását az éghajlati információk és 
különösen a valószínűségi informáci-
ók alkalmazásában, értelmezésében. 
Ezt kiadványok elkészítésével, vala-
mint szakmai rendezvények szerve-
zésével tervezzük megvalósítani. 
– Mi ebben az Ön szerepe?
– Egyrészt koordinálom a projek-
tet, másrészt a projekt egyik rész-
feladatán dolgozom. A létrejövő 

megoldanunk, aminek nem létezik 
pontos megoldása, azt csak közelíte-
ni tudjuk. Erre nincs egy általánosan 
elfogadott módszer, a különböző mo-
dellek más-más eljárásokat alkalmaz-
nak, ezáltal eredményük is némileg 
eltér. A modellek és a forgatóköny-
vek bizonytalanságai miatt a változá-
sok leírásánál nem támaszkodhatunk 
egyetlen modellszimulációra, hanem 
több forgatókönyvvel és több model-
lel elvégzett szimuláció eredményét 
együttesen kell tekintenünk, így a 
várható változások valószínűségéről 
kaphatunk információt. 
– Hogyan történik a modellezés a 
gyakorlatban? 
– A KlimAdat projektben például az 
OMSZ-ban alkalmazott két regio-
nális modellel és két (egy optimista 
és egy pesszimista) forgatókönyvvel 
végzünk szimulációkat. Egy há-
romdimenziós rácshálóval fedjük le 
Közép- és Kelet-Európát, a rácspon-
tok horizontálisan 10 kilométerre he-
lyezkednek el egymástól, vertikálisan 
pedig 31 szinttel dolgozunk az egyik 
modellünkben.  Az egyenleteket min-
den rácspontban időlépésenként oldjuk 
meg az 1951–2100 közötti időszakra 
vonatkozóan. Azaz 150 évet 6 perces 
lépésekre osztunk és a számításokat 
újra és újra elvégezzük. Egy-egy klí-
mamodell-szimuláció elkészülésére 
több hónapot kell várnunk.
– Év eleje óta működik Önöknél egy 
új szuperszámítógép. Ez mennyivel 
növeli a számítások gyorsaságát? 
– Sokkal gyorsabban el tudjuk vé-
gezni a számításokat, ami nem 
utolsó szempont akkor, ha egy 
szimulációegyüttes létrehozásáról 
van szó. A legutóbbi számítógépet 

Budapest átlaghőmérséklete nyáron, 1991-2000-ben egy regionális klímamodell alapján (balra) 
és egy felszíni modell alapján (jobbra). A városi területek magasabb értékekkel rajzolódnak ki.

Városi éghajlatváltozási hatásvizsgálat módszertana. 
Az 1 km-es felbontású felszíni modell (a városi rácspontokat piros pontok jelölik) finomítja 

a 10 km-es felbontású regionális klímamodell eredményeit.
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E VO L Ú C I Ó  É S  G E N E T I K A

A HAWAII
PÓKOK SZÍNEI

Hawaii szigetei igen távol találhatóak a szárazföldektől, ráadásul 
a szigetek születési sorrendben ülnek az óceánban, így a helyszín 
remek lehetőséget ad az ott megtelepedő és elterjedő fajok válto-

zásainak tanulmányozására.

A szigetcsoport egy vulkáni 
forrópont felett alakult ki, az 
itt feláramló magma mindig 

újabb helyen törte át a felette sikló 
földkérget - ezek a pontok lettek a 
vulkánok, amelyek a szigeteket felépí-
tették. A csoport nagy szigetei közt a 
legrégebbi Kaua’i 5,1 millió éves, a 
legfiatalabb a Big Island mindössze 
0,4 millió éves. A régebb óta létező szi-
geteken már megtelepedett fajok csak 
akkor tudtak a fiatalabb szigetekre át-
települni, amikor azok is a tenger fölé 
magasodtak, s lakhatóvá váltak.

Az Ariamnes nembe tartozó pó  kok 
őse Ázsia területéről jutott el Hawaii-
ra, mintegy 2-3 millió éve, ekkor 
még csak Kaua’i és Oahu szi gete i áll-
tak, itt kezdte meg az új élő hely be-
népesítését. E szigetek ről terjedt az-
után a továbbiakra, azon ban minden 
egyes helyszínen alkal mazkod ni kel-
lett a helyi viszo nyokhoz. A pókok 
ősének erede ti életmódja a más pó-
kok hálói ban talált zsákmányál latok 
elrablásá ból állt, azonban Hawaii-n 
nem sok er re alkalmas áldozat élt, így 
a szigete ken a háló kat megdézsmáló 

kleptoparazitákból szabadon járó-kelő 
pókok lettek. Jelenleg 15 fajuk él a szi-
geteken, ezek mind az elsőként érke-
zett pók egyenes ági utódai, azon-
ban küllemük és életmódjuk eltér, a 
környezetüktől függően. Egyes fa-
jok a ma már szintén a szigeteken 
élő endemikus vitorláspók-faj háló-
jában lakó s annak zsákmányait 
dézsmáló kleptoparaziták, legtöbb 
fajuk viszont nem a hálószövő pó-
kokhoz vonzódik, hanem aktívan 
járva vadászik.

A pókok genetikai elemzése alap-
ján felállították azt a sorrendet a szi-
geteket benépesítő fajok közt, ahogy 
a fajok kialakultak, s ez a sorrend 
egyezik a szigetek születési sorrend-
jével is. Kaua’i-ról terjedt át először 
a szomszédos Oahu-ra, majd ahogy 
az újabb és újabb szigetek sorra ki-
emelkedtek az óceánból, azokat is 
meghódította a pók, ám mindegyik 
szigeten át is alakult. A pókok eseté-
ben a faj biztos elkülönítése a hason-
ló, rokon fajoktól az ivarszervek 
alapján történik. Ennek összehason-
lítása a hawaii fajok esetében azt 
mutatta, hogy a pók viszonylag rö-
vid idő alatt terjedt el, s születtek 
belőle meg az újabb fajok.

A pókfajok közt vannak sötét, bar-
nás árnyalatúak, ragyogó sárgásak, s 
van két fehér faj is, ezek mindegyike 

Tarka mintás Ariamnes-faj Molokai szigetéről. 
FORRÁS: GEORGE RODERICK, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
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beszélünk. A rokonsági fok egy-
azon szigeten lakó barna és fehér faj 
közt sokkal közelebbi, mint az elté-
rő szigeteken élő fehér fajok közt.

Ez a típusú adaptív radiáció azon fa-
jokra jellemző, amelyek egyetlen ős-
ből alakultak ki, s így korlátozott ge-
netikai anyag állt rendelkezésükre az 
újabb változatok létrejöttében. Ha-
sonló változásokon ment át egy szin-
tén Hawaii-n élő állaspók is, amely-
nek kialakulását még 2005-ben ele-
mezték a jelen kutatás szerzői.

A pókfajok sokféleségét tárgyaló ta-
nulmány ma különösen nagy fontos-
ságú, mivel az emberi jelenlét okán a 
külön szigeteken kialakult fajok 
könnyedén átkerülhetnek másik szi-
getekre, s egy későbbi időpontban 
már nem a valós, eredeti elterjedé-
süknek megfelelő állapotot talál 
majd az akkori kutató.

Landy-Gyebnár Mónika
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másféle élőhelyet népesít be. A kuta-
tók korábban úgy vélték a fajok 
sokszínűségét látván, hogy az azo-
nos színűek közelebbi rokonai egy-
másnak, azonban a genetikai vizs-
gálat alapján kiderült, hogy egyál-
talán nem így van. Egy-egy új élő-
hely benépesítésekor a pókok, 
függetlenül attól, hogy az elsőként 
odaérkező ős milyen színű volt, az 
adott hely sajátosságainak megfe-
lelően változtatták meg a színei-
ket. Mivel a pókok mindegyike éj-
szakai életmódú, s nappal rejtőzkö-
dik, a színe azt tükrözi, hogy a bú-
vóhelyébe miként tud leginkább 
beleolvadni. A sárga fajok a növé-
nyek leveleinek alján, a barnák a 
sötét vulkáni sziklák közt, a fehé-
res (gyakorlatilag nagyon halvány 
zöldessárga) fajok pedig zuzmók-
kal borított fákon rejtőznek, füg-
getlenül attól, hogy mely szigetről 

Pókvariációk a hawaii szigetvilágból

Fehéres-zöldes 
pók Maui szigetéről
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2. fejtörő – Benked Anett feladványa

1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Megoldás: 
 

(Így egyszerre két olyan sort is kialakít  
(l. zöld, szaggatott vonalak), amivel nyerhet, és az X-szel játszó 

játékos egy lépésben csak egyet tud kivédeni.)

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: Kétségek között
 

3. fejtörő – Benked Anett feladványa 

Megoldás: az 1-es számú 

A számmal jelölt ábrák közül melyik illik a kérdőjel helyére? 

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános 
feladatmegoldó képességét teszik próbára.  
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók 
meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és 
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére 
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, ered-

ményes gondolkodást kívánunk!

Varázsolja elő a négyzethálóba rejtett ábrát a számoknak  
megfelelően! A számok azt mutatják, hogy a körülöttük lévő  

8 mezőből hányat kell besötétíteni. 

Minta: 

A minta alapján  
milyen betűk kerülnek  

a színes körökbe?
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Palliatív kezelés

A palliatív gondozás a súlyos, 
életveszélyes betegségben szen-
vedőknek és a hozzátartozó
iknak nyújtott ellátás, melynek 
célja az érintettek testi, lelki, szo-
ciális, kulturális és spirituális 
szükségleteinek mind teljesebb 
kielégítése. Az ellátás független a 
beteg korától, a betegsége stádi-
umától és attól, hogy a keze lés 
aktív vagy terminális. Épp ezért 
a helyszín is sokféle lehet: a be-
teg otthona, kórház, speciális 
gondozó vagy szakosodott in-
tézmény. Holisztikus jellegéből 
adódóan a gondozás csapatmun-
ka, melyben többféle egészség-
ügyi dolgozó együttműködése 
valósul meg: az erre szakosodott 
orvosokon és ápolónőkön kívül a 
háziorvos, a kórházi szakorvo-
sok, pszichológus, dietetikus, 
fizioterapeuta, gyógyszerész, szociális munkás és egyházi 
személy is részt vehet benne. A palliatív ellátás speciális 
formája a hospice, ami akkor veszi kezdetét, amikor a be-
tegség várhatóan rövid időn belül a beteg halálához ve-
zethet. Itt a legfontosabb céllá a tünetek csillapítása, a be-
teg életminőségének javítása és a pszichés gondozás válik.

A WHO becslései szerint évente körülbelül 40 millió 
embernek lesz szüksége palliatív ellátásra a Földön, 
azonban mindössze 14%uk jut hozzá a kezeléshez. Az 
igények és a lehetőségek közeledését több tényező is 
akadályozza. Jelenleg még sok esetben hiányzik a pal-
liatív kezelésre való nyitottság és tudatosság az egész-
ségügyi dolgozók körében, csakúgy, mint a megfelelő 
tréningekhez való hozzáférés lehetősége. Ugyanakkor 
a morfin és a palliatív ellátásban használt egyéb szerek 
használatának túlszabályozása is gyakran akadályozza 
a megfelelő kezelést. Az előrejelzések szerint pedig az 
ellátás iránti igény a Föld korosodó populációjában 
egyre nő majd, és a gondozás elterjedése tehermente-
síthetné az egészségügyi rendszereket, elsősorban a 
kórházi gondozást.

A kezelést igénylőknek jelenleg több mint kétharma-
da (69%a) 60 év feletti, negyede 15 és 59 év közötti és 
6%a fiatalabb 14 évesnél. A 15 évnél idősebbek között 
100 ezerből 377, a 15 évnél fiatalabbak között 100 ezerből 

Megrendelhető a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóságánál
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest Előfizetésben 
megrendelhető az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesítőknél, www.posta.hu 
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/),  e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu 
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen. 

63 válhat palliatív kezelést igénylővé évente a WHO szá-
mításai szerint. Ugyan a rászorulók többsége (78%a) ala-
csony vagy közepes jövedelmű országok lakója, fajlagos 
számuk a magas jövedelmű – jellemzően európai és észak
amerikai –  országokban magasabb (százezer lakosra 475), 
mint az alacsony jövedelműekben (százezer lakosra 305). 
A palliatív ellátást igénylő gyermekek közel fele Afriká-
ban, közel negyede pedig DélkeletÁzsiában él. 

Magyarországon 1991ben jött létre az első, haldokló 
betegeket hospice szemlélettel gondozó intézmény, a 
Magyar Hospice Alapítvány. Munkatársai részt vehettek 
az 1997es egészségügyi törvény megalkotásában, mely a 
haldokló betegek gondozásának külön fejezetet szentelt. 
2016ban Magyarországon 17 bentfekvő részleg 
működött 243 ággyal, 65 szolgálat pedig az otthon ápolt 
betegek ellátásában működött közre. Továbbá 4 kórházi 
támogató mobilteam és 4 palliatív járóbetegrendelés 
várta a hozzá fordulókat.

2016ban 5927 főt, százezer lakosra számítva 60 beteget 
ápolt a magyar hospice szolgálat. A 10 leggyakoribb be-
tegség – melyek döntő többsége rosszindulatú daganat – 
miatt ápolják a betegek 58%át. A legtöbb beteg a hörgő 
vagy tüdő (12%), a vastagbél (7,8%) vagy a mell (7,6%) 
rosszindulatú daganata miatt szorul ápolásra.

Jávorszkyné nagy anikó

A magyarországi hospice-ban ellátott betegek és az ápolási napok száma
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Úton az úszó  
atomerőművi blokk

Az Akagyemik Lomonoszo v
ot, a világon egyedülálló ú szó 

atomerőművi blokkot április  
végén indították útnak a szentpé
tervári Balti Hajógyárból, ahol 2009 
óta folyt az építése. A létesít mény 
végső célál lomása a csukcsföl di 
Pevek, amely Oroszoszág távolke
leti részén található. Az úszó 
atomerőművi blokk hálózatra kap
csolása után 2019től a világ első úszó 
atomerőműveként fog üzemelni.

A berendezést először Mur
manszkba, az orosz atomflotta ki
kötőjébe vontatják. A reaktorokba 
2018 őszén helyezik majd be a nuk
leáris fűtőelemeket. A reaktorok fi
zikai indítása után az létesítményt, 
fedélzetén a személyzettel, előrelát
hatólag 2019 nyarán vontatják át az 
északi hajózási útvonalon peveki 
állomáshelyére, majd lehorgonyzása 
után a hálózatra kapcsolják. Az úszó 
atomerőmű vontatási sebessége 3,5
4,5 csomó, azaz 78 km óránként.

szinthez képest évi 50 000 tonnával 
csökkentve a széndioxidkibocsá
tást. A hálózatra csatlakoztatása 
után az Akagyemik Lomonoszov 
lesz a világ legészakibb atomerő
műve. 

Az úszó atomerőművi blokk 
a kis teljesítményű, energia
termelést szolgáló szál l ítható 
atomerőművi blokkok prototípusa. 

Egy több ezer éves kultúra 
nyomában

Régész szakemberek bukkantak rá 
különleges rovátkákkal ellátott 

szarvascsontokra NyugatGalilea 
egyik barlangjában. A vizsgálatok 
szerint a maradványok feltehetően 
Európából származnak és valószínű
leg 35  38 000 évvel ezelőtt kerül
hettek a területre. 

A régészek az elmúlt hetekben tet
ték közzé azt a kutatást, melyben 
beszámolnak a Hayonim Barlang
ban talált szarvascsontokról. A lele
tek feltehetően valamely népcsoport 
használati eszközeiként funkcionál
tak. Az eddigi vizsgálatok alapján 
a csontokon található szimbólumok 
tulajdonságai meglehetősen hasonlí
tanak a levantei kultúrákhoz kötődő 
leleteken megjelenő motívumok
hoz. Azokat a maradványokat még 
korábban Izrael, Libanon, Jordánia 
és Szíria területein tárták fel. A ku
tatás egy nagy nemzetközi együtt
működés része, melyhez csatlakoz
tak a Francia Nemzeti Tudományos 

egyedi népcsoportról van szó. A 
szakemberek jelenleg további nyo
mok, többek között ruhamarad
ványok és ékszerek után kutatnak, 
melyek segíthetnek az azonos hely
színen letelepedett népcsoportok 
megkülönböztetésében.

A most feltárt leletek merőben 
másak, hiszen kevésbé kötődnek az 

Pevekben jelenleg zajlik az 
Akagyemik Lomonoszov fogadásá
hoz szükséges part menti infrastruk
túra kiépítése. Az úszó atomerőmű 
kikötéséhez és üzemeltetéséhez szük
séges létesítmények elkészülnek, mire 
jövőre  megérkezik az úszó blokk.  

Üzembe állítása után a Bilibinói 
Atomerőművet és a Csaunszki szén
erőművet fogja kiváltani, a jelenlegi 

Kutatási Központ, a Harvard Egye
tem és a jeruzsálemi Héber Egyetem 
Régészeti Intézetének munkatársai. 

A régészek a csontok kapcsolódási 
pontjainál fedezték fel a barázdákat, 
melyek feltehetően szimbolikus 
jelentésekkel bírnak. Több jel is 
arra mutat, hogy vélhetően egy 
újabb, korábban még nem vizsgált 

 A galileai Hayonim Barlangban talált szarvascsontok a rajtuk található barázdákkal 
(FOTÓ:COURTESY HEBREW UNIVERSITY)
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A majdani úszó atomerőműbe két  
KLT40C típusú reaktort építettek be 70 
MW összteljesítménnyel. Az erőmű egy  
100 ezres lakosságú várost képes villa
mos árammal és hőenergiával ellátni. 
Élettartama 40 év, amely meghosz
szabbítható 50 évre. A Roszatom 
már dolgozik az úszó atomerőmű
vek második generációján, amelyet 
optimalizált úszó atomerőművek
nek neveztek el. Ezeket két RITM
200M reaktorral szerelik majd fel , 
egyenként 50 MW teljesítménnyel. 
Noha a teljesítményük nagyobb 
lesz, méretükben mégis kisebbek 
lesznek, mint elődeik.

Az úszó atomerőművek az Orosz
országi Föderáció északi és távol
keleti, nehezen elérhető területei, 
az ott lévő kikötők, iparvállalatok, 
i lletve a tengeri olaj és gázkiter
melő berendezések energiaellátá
sát biztosíthatják. A létesítményt 
nagy szilárdsági tartalékkal mé
retezték, ellenáll a legmostohább 
természeti körülményeknek és ten
geri viharoknak is.

Kóti Lóránt

legtágasabb utastérrel rendelkező 
középkategóriás gépkocsitípusa volt. 
Műszaki újdonságai közé tartozott 
a teljes egészében alumíniumból 
készült motorblokk és hengerfej 
öntvény, a „középmotoros” hajtás
elrendezés, a generátor, valamint a 
villamos hajtású hűtőventillátor. A 
Renault 16 műszaki újításainak kö
szönhetően 1966ban elnyerte az eu
rópai autós szakújságírók által éven
te odaítélt Év Autója címet.

A Közlekedési Múzeum által most 
megszerzett példányt első tulajdo
nosa 1968ban Magyarországon 
vásárolta, és egészen 2014ig az ő 
tulajdonában volt. Műszaki vizsgája 
2000 végéig érvényes volt, ezután 
ideiglenesen kivonták a forgalom
ból. Korábbi tulajdonosának értő 
kezei alatt a kocsi megkímélt álla
potban maradt meg: a fényezés és a 
kárpitok kiváló állapotúak, a gép
kocsi gumiabroncsai is eredetiek és 
szintén gondosságról és óvó haszná
latról tanúskodnak. Korábbi tulaj
donosa a gépkocsi helyreállítását 
is elkezdte: az autót majdnem teljes 
egészében gyári állapotában sikerült 
rekonstruálnia.

tímár irén

olyan hétköznapi tevékenységek
hez, mint a vadászat, az ételkészí
tés vagy a bőrök feldolgozása. A 
levantei időszak létezését számos 
Nyugat és KeletEurópában talált 
maradvány, többek között kő és 
csonteszközök bizonyítják. A ré
gészek szerint előfordulhat, hogy 
ezek a népcsoportok vándoroltak át 
Európa területéről Galileába, ahol 
vagy viszonylag rövid ideig tartóz
kodtak, vagy beleolvadtak a helyi 
közösségekbe. 

„Az egymástól különböző csont-
maradványok és a rajtuk fellelhető 
barázdák vizsgálata tette igazán ér-
dekessé a kutatást – mondta Rivka 
Rabinovich, a jeruzsálemi Héber 
Egyetem munkatársa – Ezekhez az 
elemzésekhez pásztázó elektronmik-
roszkópot használunk, mely ma már 
elengedhetetlen eszköze a régészeti ku-
tatásoknak. A mikroszkóp segítségével 
láthatóvá váltak számunkra az egyes 
szimbólumok jellegzetességei. A kér-
désre azonban még nem sikerült pon-
tos választ találnunk. Valójában mire 
szolgáltak ezek az eszközök? A cson-
tok használata ugyanis jelenleg nem 
mutat párhuzamot a túlélési ösztön ál-
tal vezérelt emberi viselkedéssel.”

Kondor BogLárKa

Nyugati típus  
a keleti blokkban 

Az elmúlt hónapokban megszer
zett Ikarus buszok után a Közle

kedési Múzeum ezúttal egy külön
leges személygépkocsival bővítette 
gyűjteményét. A Renault 16os – 
melyből mindössze néhány példány 
lelhető fel Magyarországon – az 
1960as évek jellegzetes, technikai 
és műszaki újításokban bővelkedő 
modellje, ami az Év Autója címet is 
elnyerte. A megvásárolt, idén éppen 
50 éves darab az évtized végén ke
rült előző tulajához, akitől most a 
Közlekedési Múzeum gyűjtemé
nyébe vándorol. 

Ezt a típust 1965ben kezdték 
gyártani, és a gyártás befejezéséig, 
1980ig, majdnem 1 850 000 gép
kocsi készült a két franciaországi 
(illetve rövid ideig egy ausztrál) 
gyárban. A Renault 16os volt azon 
kevés nyugateurópai típusok egyi
ke (a Fiat 500–850, a VW bogár, 
a Renault 4 és a Renault 10 mel
lett), mely – a Lada, a 
Wartburg, a Trabant és  
más KGST gyártmá
nyok mellet – Magyar
országon elérhető és 
megvásárolható volt. A 
rendelkezésre álló ada
tok alapján a típusból 
összesen 400 darabot 
értékesítettek itthon, 
és azok vásárolhatták 
meg, akiknek kemény
valuta állt a rendelkezé
sükre, vagy egy összeg
ben kifizették a gépko
csi nem éppen alacsony 
vételárát. A szocialista típusokra 
való 4–5 éves várakozási időt a Re
nault 16os beszerzésének ideje meg 
sem közelítette – a vételár kifizetése 
után a gépkocsit rövid időn belül át
vehették tulajdonosai. 

A Renault 16os nem csupán a 
várakozási idő rövidsége miatt volt 
vonzó a kor autósai számára. A 
francia jármű műszaki színvonala 
messze meghaladta a keleti blokk 
autóinak minőségét, emellett fel
építésében is számos újdonságot 
mutatott. A Renault 16os volt az 
első ferdehátú „szedán” karosszériás 
autó. A felépítésnek köszönhetően 
a hátsó ülés előre hajtásával jelentős 
rakodótér volt kialakítható, egyút
tal a kor egyik legkényelmesebb, 
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Csókacsúfolódás:   
nem mindegy ki jelzi a veszélyt

Ha csókát egyre ritkábban is, feketerigót már 
mindannyian láttunk, amikor erős csattogó 

hangját hallatja. Sokszor ismétlődő, erős hang ez, 
egyre gyorsuló tempóban. A hangsort tipikusan 
akkor hallatják a rigók, ha veszélyforrást, például 
macskát látnak. A vészjelzés más madarakra is jel
lemző, így figyelmeztetik a fajtársakat és  egyben 
felhívást is jelent ez az úgynevezett csúfolódó vi
selkedésre. Ilyenkor  közös erővel rárepülnek a ra
gadozóra és megpróbálják elzavarni azt.

A Exeter Egyetem kutatói érdekes felfedezés
re jutottak nemrégiben csókák vizsgálata során. 
Kiderült ugyanis, hogy a csókáknál a külön
böző társak vészjele változó erősségű választ 
vált ki. A kutatók magnóra vett vészhangok 
elemzése révén kiderítették, hogy a csókák 
hangjelei egyediek, és a madarak meg is tud
ják különböztetni a társak hagjait. Felismerik, 
hogy a hangot egy csóka vagy egyéb rokon faj 
adja, hogy az adott egyed tojó vagy hím, és 
kolóniatárse vagy idegen. A kutatók külön
böző egyedek vészjeleinek visszajátszásával fi
gyelték a kolónia reakcióit, és kiderült, hogy 
a reakció akkor a legerősebb, ha a jel egy hím 
kolóniatárstól származik. Ilyenkor egy pozitív 
visszacsatolás is működésbe lép, egyre több 
egyed csatlakozik a csúfolódókhoz. Viszont 
idegen kolónia egyedeinek vészjelére, illetve a 
rokon dolmányos varjak vészkiáltására egyre 
csökkenő volt a válasz.

A kutatók szerint  a csúfolódás veszélyes akció, 
ezért az önvédelem is fontos, vagyis valóban érdemes 
megválogatni, kinek a vészjeleit veszik komolyan. 

BiLKó ágnes

ÉT-ETOLÓGIA
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A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
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honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

FÜGGŐLEGES: 1. Sereg. 2. Mindig kutyául érzi magát! 3. Módos, pénzes. 
4. Válaszol. 5. Az Oguz férfinév becézése. 6. Kémény szélei! 7. Hatvanperc-
nyi. 8. Az amatőr meteorológus utolsó egyházi szolgálatának helyszí-
ne. 11. Akrobatikus, röv. 13. Mozi közepe! 15. Arra a helyre. 16. Határrag. 
17. Cinlap. 19. A délutánt követő napszak. 22. Kellemes ...; jóízű. 23. Regény, 
novella szerzője. 25. Ütő végei! 26. Középkori hivatásos énekmondó. 29. 
Az Örök Város. 30. Szántóeszköz. 32. Szürkének, álmosítónak tart. 34. 
Becézett Etelka. 35. A latin mondás szerint nem vadászik legyekre! 37. 
Európa-kupa, röv. 39. Belbecs!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Hell József Károly, Mikoviny Sámuel

Pongrác, Szervác, Bonifác napjához, azaz a „fagyosszentek” idejéhez 
képest kicsit megkésve, de idén is megérkezett a kertészek által rettegett 
májusi lehűlés. A sok évszázados népi megfigyelésekkel alátámasztott 
jelenség a Kárpát-medencében a legjellemzőbb, mivel a tavasszal Európa 
északi-északkeleti területeiről betörő hűvös léghullámok nyomvonalán rend-
szerint itt észlelhető a gyakran talajmenti fagyokkal kísért légnyomás-mini-
mum. A téma jeles hazai kutatója egy alföldi plébános volt (vízszintes 1.), 
aki az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet felszerelésével 
1882-től végzett rendszeres hőmérsékleti, szélerősségi, csapadékeloszlási 
és egyéb meteorológiai méréseket. Észleléseinek java részét több évtizedig 
tartó utolsó egyházi szolgálatának helyszínén (függőleges 8.) tette. Az ő 
szorgalmazására állították föl az egyik első magashegyi meteorológiai állo-
másunkat Poprád közelében (vízszintes 20.). Jó fejtést kívánunk! 

Minden rejtvényünkben található egy-egy bekeretezett négyzet. A 
12. heti számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk végére 
a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva − egy 200 éve szüle-
tett, 130 éve elhunyt orvos, anatómus, antropológus nevét adják 
meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A kutatást végző plébános neve. 7. Drótvég! 9. ... Sámu-
el; Árpád-házi király. 10. Ilyen emelő a feszítővas és talicska is. 12. Zoltánka. 
14. Szándékozik. 15. Kortárs író, a Ténymásolatok című elbeszéléskötet 
szerzője (György). 16. Ivóedény, népiesen. 17. József Attila e verséből való 
az idézet: „Szeretlek, mint anyját a gyermek”. 18. Építőjáték-márka. 20. A 
magashegyi meteorológiai állomás helye. 21. A szeretet jelképe. 24. 
Sütemény, bizalmasan. 27. Francia területmérték; ár. 28. Márványmintával 
díszítő. 31. Dália is fejlődhet belőle. 33. ... Miki; Levente Péter korábbi 
szerepe. 34. Bogáthy Bogen ...; világbajnok vívónő (1906–2002). 36. A 
földszintnél magasabban levő. 38. Aromás ital. 40. Hajsza vége!

A HÓNAP KÉPE
MÁJUS

Dr. Barthó Loránd (Pécs, lorand.bartho@aok.pte.hu) – 
Kacsacsalád – című képe 18. számunkban jelent meg az 
566. oldalon.

11 csibe szép gyermekáldás. Zavartalan költés eredmé-
nye ekkora család, de a szerző egyes, szakértő ismerősei 
némi örökbefogadásra is gyanakodnak. Szerencse, hogy 
a récemenet csaknem párhuzamos a horizonttal, az erős 
zoom ellenére is éles valamennyi. A teleobjektív sűrítette 
a hullámokat, a kép akár japános metszet is lehetne. (H. J.)
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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

A képregény olyan önálló 
műfaj, amely sajátos forma-
nyelve révén még azt a jogot 
is kivívta magának, hogy a 
kilencedik művészetként 
emlegessék. Bár többféle el-
mélet létezik arról, hogy 
mikortól beszélhetünk kép-

regényről, és arról is, hogy mit nevezhetünk egyáltalán 
képregénynek, az irodalommal való kapcsolata tagadha-
tatlan. Különösen így van ez a műfaj magyar vonatkozása-
it illetően. Ennek apropóján az Országos Széchenyi 
Könyvtár és a Magyar Képregény Szövetség együttműkö-
désében megvalósuló KÉP-REGÉNY-TÖRTÉNET: 
A kilencedik művészet ikonjai Magyarországon ki-
állítás célja, hogy prezentálja, milyen a jó képregény, be-
mutassa a mestereket, betekintést nyújtson, mennyi mun-
kával is készül egy képregény, egyben rálátást adjon, hogy 
hol és hogyan használják fel ezt a műfajt. Ezen túl a ki-
állítás ízelítőt ad a Füles újság indulásával kezdődő, 
klasszikus irodalmi adaptációra épülő, magyar “szocia-
lista” képregény jellegzetes alkotásaiból is. Mindezek 
mellett pedig a különböző adaptációk alapjául szolgáló, 
eredeti magyar irodalmi művekre is ráirányítja a figyel-
met. A július 26-ig nyitva tartó tárlaton a kortárs alkotók 
munkái mellett olyan legendás rajzolók eredeti alkotásai is 
láthatók, mint Korcsmáros Pál vagy Zórád Ernő. Ezzel pár-
huzamosan a magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak 
különleges, illusztrált kiadásai is megtekinthetők.

A 150 éves független ma-
gyar postaszolgálat jubile-
umára a Postamúzeum pá-
lyázatot írt ki, hogy gyere-
kek, postások, művészek 
és lelkes amatőrök a vizua-
litás nyelvén mondják el 
véleményüket a múlt vagy 

a ma postájáról. A felhívás fontos kitétele volt, hogy a 
pályaműveket postai úton kellett eljuttatni a múzeumba. 
Érkezett is bélyegekkel teljesen beborított, lemezborító-
ból hajtogatott, fényképekkel, grafikákkal, madártollal, 
viaszpecséttel és bélyegekkel díszített boríték, színesre 
pingált vágódeszka és fiókoldal, maratott üveglap, bőr-
tokból kikandikáló postakürt, tejesdoboz…

A Kreativitás és humor - Reflexiók a 150 éves 
magyar postáról – képzőművészeti pályázatok 
tükrében időszaki kiállítás egyrészt ezen pályázatra ér-
kezett alkotások legérdekesebb darabjait mutatja be.

A kiállítás második része szintén a pályázatra készült 
gyermekrajzokból nyújt válogatást. A leendő művészek 
bámulatos éleslátással ragadják meg a posta lényegét, 
fantáziadúsan képzelik el jövőjét, és kreatívan, esztéti-
kusan öntik formába gondolataikat.

A harmadik szegmenst a vajai Vay Ádám Múzeum Bará-
ti Kör nyári alkotótáborán részt vett művészek akvarelljei, 
festményei, fafaragásai adják, amelyek a klasszikus képző-
művészet eszközeivel emlékeznek meg a másfél évszáza-
dos jubileumról. A tárlat szeptember 16-ig látogatható.

Vízválasztók címen nyílt kiállí-
tás az idei év egyik legizgalma-
sabbnak ígérkező szabadtéri kul-
turális helyszínén, a Rákóczi híd 
dél-pesti lábánál, a Valyo Kikötő-
ben a Robert Capa Kortárs 
Fotogárfiai Központ jóvoltából.
A Duna más magyarországi vi-

zekhez hasonlóan speciális közösségi élettér. A vízparti 
élményben osztozó közösség tagjai jó ideje fotókat is 
készítenek, amelyek egy része a tulajdonosok vagy 
azok leszármazottai révén egy másik speciális közös-
ségi térbe, a Fortepan bárki számára elérhető, online 
fotógyűjteményébe is bekerültek. Innen származnak 
a május 31-ig látható kiállításon lévő fotók, melyek ar-
ról tanúskodnak, hogy a magyarországi vízparti élmé-
nyekben régen is bárki osztozhatott. 

A Finn Intézet szervezésé-
ben Budapestre érkezett 
Finnország két nemzet-
közileg is meghatározó 
fotóművészének közös 
kiállítása, a Borderline 

– A legfontosabb kép. Stefan Bremer és Ahmed Alalousi 
fotóin a látogatók megismerhetik Finnország történel-
mét, a menekültek személyes történeteit és Moszul há-
ború előtti mindennapjait.

A május 31-ig látható kiállítás a finn fotóművész Ste-
fan Bremer elgondolása nyomán valósult meg. Bremer 
az elmúlt évek során menedékkérőkkel dolgozott, és fel-
tűnt neki, hogy a mindent maguk mögött hagyó embe-
rek közül sokak számára a mobiltelefonjukkal készített 
képek az egyedül megmaradt emlékek a múltból. Ebből 
indul ki a „legfontosabb kép” című része a kiállításnak. 
A tárlat második részének témája a horizont, a tenger és 
az égbolt találkozását ábrázoló képek, a harmadik vonu-
latát pedig a második világháború idején Finnország ke-
leti határán létesített Salpa-vonalat bemutató fotográfi-
ák adják. A mára mohával benőtt építmény felidézi a 
közelmúltat, és arra emlékeztet, hogy az akkor háború-
kat vesztett, szegény Finnország 400 000 karjalai mene-
kültet tudott befogadni és letelepíteni. 

Ahmed Alalousi 2016 júliusában kapott menedéket 
Finnországban. A  kiállításon művei egykori lakóhelyét, 
Moszul városát mutatják be 2013-2014 környékén, 
vagyis azelőtt, hogy az ISIS elfoglalta. Képein az odave-
szett hétköznapok és az elpusztult város szépsége látható. 

A kilencedik művészet

Duna-képek

Posta 150

Megmaradt emlékek
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Marsrengések
Május 5-én a NASA sikeresen elindí-
totta űrszondáját a Marsra. Az 
InSight küldetésének fő célja, hogy a 
vörös bolygóra egy geofizikai leszál-
lóegységet telepítsen, amely a Mars 
belsejét hivatott tanulmányozni, és 
hogy adatokkal segítse a csillagászo-
kat a bolygó összetételének megis-
merésében.

Egy	magyar	iparfejlesztő	
Magyarország XIX. századi gazda-
sági felemelkedéséhez számos kiváló 
képességű szakember járult hozzá, 
közülük is kimagaslott Edvi Illés 
Aladár, a kivételes tehetségű és intel-
ligenciájú gépészmérnök, a Magyar 
Királyi Állami Felső Ipariskola taná-
ra, iparfejlesztő, szakíró, aki sokat 
fáradozott a magyar műszaki nyelv 
megteremtésén is.

Proteomika	 
és	neurodegeneratív	
betegségek
A demencia okozója az esetek több 
mint felében az Alzheimer-kór, de 
ritkábban például a Parkinson-kór is 
állhat a hátterében. Egy új tanul-
mányban számos olyan fehérjét azo-
nosítottak, amelyek az idegsejt kap-
csolatok működéséhez szükségesek 
és a demens betegeknél lecsökken a 
mennyiségük.

A hátlapon
Asztúria

Az Asztúriai Hercegség (spanyolul 
Principado de Asturias) Spanyolor-
szág északi részén található. Nyu-
gatról Galícia, keletről Kantábria, 
délről az egyesült Kasztília - Leon 
határolja.  Asztúria jelentős hánya-
dát a variszkuszi eredetű terület – a 
Közép-európai-rögvidékhez hason-
lóan – a középidő végi, harmadidő-
szaki kéregmozgások során kiemelt, 
2000 métert meghaladó magasságú 
Kantábriai-hegység alkotja. 
Az óidei gránitból és mészkőből fel-
épülő hegységet ma is gerincek, csú-
csok és gleccserformák uralják. A 
hegyvidék éghajlata óceáni jellegű, 
és főleg a nyugati oldala kap sok 
csapadékot (évi 1500 milliméter). 
A hegység szinte beleszakad az 
Atlanti-óceánba, páratlan látványt 
nyújtva. A határt a partvidék (Costa 
Verde, azaz Zöld Part) alkotja, észak-
ról maga az Atlanti-óceán mossa 
partjait. Az óceán e Franciaország és 
Spanyolország között elterülő része a 
Viscayai-öböl. A kontinentális self 
mélyen behatol alá, élővilága gazdag, 
a cetek megfigyelésére igen kedvező 
hely Európában. Átlagos mélysége 
1744 méter, legmélyebb pontján eléri 
a 2789 métert. Ezt az öblöt szokás 
Kantábriai-tengernek is nevezni.
A szinte szakadékként leszakadó, 
mészkő sziklák az óceán által folya-
matosan ostromlottak, így létrehoz-
va ezeket a formákat. A partot lát-
ványossága miatt turisták tömege 
keresi fel, és itt halad el az El Camino 
Norte útvonala is, így gyakran talál-
kozhatunk ezeken a sziklákon turis-
tákkal és zarándokokkal.

Kép és szöveg:
 Pásztor Péter
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