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Szenzációsnak tűnő közvélemény-kutatás híre jelent meg a 
közelmúltban. Egy ismeretterjesztő tévécsatorna megbízá-
sából készült vizsgálat szerint minél iskolázottabb valaki, 
annál inkább hisz a földönkívüliekben: a felsőfokú végzett-
séggel rendelkezők körében nem kevesebb, mint 45 száza-
lék ez az arány. A csatorna reprezentatívnak szánt felméré-
séből kiderült az is, hogy bár a földönkívüliek létezésében 
csak minden negyedik magyar hisz, ám a kutatás adataiból 
azt vélik kiolvasni az elemzők, hogy a fiatalok sokkal in-
kább lehetségesnek tartják a létüket, mint az idősebbek.

Mielőtt azonban hirtelen valamiféle UFO-hívő társa-
dalom jövőképe bontakozna ki előttünk, érdemes talán 
árnyalni egy kicsit az adatokat.

A telefonos kutatás megkérdezetteinek a száma a rep-
rezentatív felmérések kritériumának az alsó határát érte 
el (500 fő). De nem szeretnék beállni a közvélemény-ku-
tatók munkáját eleve megkérdőjelező -- s emiatt gyak-
ran téves következtetésekre jutó -- zsurnaliszták sorába, 
tehát tegyük fel, hogy az eredmények helytállók. 

Még ha az adatok helyesek is, akkor sem következik 
belőlük egy ezotériára hajló fiatalság általánosító képze-
te. Hiszen mind több olyan komoly kozmológiai kuta-
tás, megbízható elméleti elemzés lát napvilágot, amely 
legalábbis nem  zárja ki az élet valamilyen elemi formá-
jának a létezési lehetőségét bolygónkon kívül. A többek 
között Almár Iván nevével fémjelzett szisztematikus ku-
tatás az űrbeli távoli kultúrák iránt (SETI) szintén egyre 
szélesebb körben válik ismertté. Nem lehetséges, hogy 
egyszerűen csak egyre tájékozottabbak a fiatal és tanult, 
olvasott válaszadók?

S figyelni kell az árnyalatokra: a felmérés csak azt tu-
dakolta, hogy hisz-e a válaszadó az idegen civilizációk 
létezésében, azt nem kérdezte, tehát nem árnyalta, hogy 
nem zárja-e ki. Pedig a kettő két különböző attitűd!

A vizsgálat ezen adatából – jó, belátom, talán kissé op-
timistán – én inkább egy, a tudományos újdonságok 
iránt nyitott nagyközönség képét vizionálom. Hogy az-
tán ezeknek a fiatal, diplomás érdeklődőknek a kíván-
csiságából elvakult UFO-hívők vagy a tudományos is-
meretterjesztés tud-e profitálni, az a jövő kérdése. S per-
sze, az ismeretterjesztők felelőssége! 

Gózon Ákos

Szerintem…
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szelekciós tényezőként a házi vere-
bek életében. Nem meglepő, hogy a 
faj azon egyedei sikeresebbek, ame-
lyek hatékonyabban tudják kihasz-
nálni az emberi települések nyújtotta 
lehetőségeket.

Az európai verébállomány több, 
egymással szoros rokoni viszony-
ban álló (és időről időre hibridizáló-
dó) fajból, illetve alfajból áll. A házi 
veréb, és alfajai (például a Közel-
Keleten és Közép-Ázsiában honos 
Passer domesticus bactrianus) mellett 

A veréb az ember 
legjobb barátja

Ha sorban megkérdezzük az 
embereket, hogy mely madár-
ral találkoznak a leggyakrab-
ban, túlnyomó többségük a 
verebet fogja említeni (ame-
lyen valójában a házi verebet 
értik). Ebből azt a következte-
tést vonhatnánk le, hogy a házi 
veréb szerte a világon, annak 
minden csücskében tömeges. 

Valóban szinte mindenhol megél, 
ahol találkozhatunk vele – ponto-
sabban csak ott, ahol gyakran ta-
lálkozhat az emberrel. A házi veréb 
ugyanis az évezredek során végle-
tesen emberfüggővé (szakkifejezés-
sel: antropodependenssé) vált: noha 
vadállat, mégis csak ott él, ahol ki-
használhatja az ember közelségét. A 
Proceedings of the Royal Society B 
szaklapban most közölt tanulmány 
pedig betekintést nyújt evolúciójá-
nak genomikai hátterébe is.

Olyannyira támaszkodik az ember 
közelségére, hogy ha egy-egy tele-
pülést végleg elhagynak lakói, akkor 
a háziveréb gyakran kihal a terület-
ről. Nem ő az egyetlen ember mellé 
szokott állatfaj, hiszen az egér vagy a 
patkány hasonló körülmények között 
él. Noha az ember tudatosan nem 
korlátozza szaporodásukat a saját 
céljai (például a kívánatosnak tartott 
tulajdonságok populációbéli elterje-
dése) érdekében, ez nem jelenti azt, 
hogy akaratlanul ne működnénk 

Olaszországban az olasz veréb, Spa-
nyolországban pedig a berki veréb az 
elterjedt. A bactrianus alfaj (amelyet 
egyes kutatók szerint fajszinten is il-
lene elkülöníteni) történetünk szem-
pontjából különösen érdekes, mivel 
még azelőtt leválhatott a többi veréb 
fejlődési vonaláról, hogy azok az 
ember mellé szegődtek volna. Ez az 
alfaj „tényleg” vadon él: nincs szük-
sége az embertől ellopott morzsákra 
a túléléshez. Ha tehát – okoskodtak 
az evolúciógenetikusok – összeha-
sonlítanánk a bactrianus genomját 
az antropodependens fajok génállo-
mányával, talán rálelhetnénk azon 
genetikai markerekre, amelyek az 
emberközeli életmód következtében 
jelentek meg.

Mark Ravinet és munkatársai, az 
Oslói Egyetem Ökológiai és Evolú-
cióbiológiai Központjának kutatói 
a veréb evolúciójának genetikai 
nyomai után kutatva 46 házi, 
43 berki és 31 olasz veréb genomját 
szekvenálták meg. Iráni és kazahsz-
táni kollégáikkal együttműködve 
19 P. d. bactrianus egyedtől is DNS-
mintát szereztek, így azt össze tud-
ták hasonlítani a másik három, em-
ber mellett élő típus génjeivel.

A Forbesnak nyilatkozó kutatás-
vezető elmondta, hogy a geneti-
kai analízis eredményei szerint a 
bactrianus alfaj 11 ezer évvel ezelőtt 
válhatott el a házi veréb leszármazási 
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A négy verébfaj (alfaj) elterjedése Európában (FORRÁS: RAVINET ET AL., 2018, PROC ROY SOC B)

A tanulmány egyik társszerzője egy befogott verébbel Kazahsztánban 
(FORRÁS: MARK RAVINET, OSLÓI EGYETEM)

olasz

berki
bactrianus

házi

házibactrianus berki mezei

introgresszió

házibactrianus berkiolasz
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génre a kultúrnövények magvaiból 
származó, megnövekedett mennyisé-
gű keményítő megemésztéséhez volt 
szükségünk. De nem csak nekünk: 
hasonló evolúciós változásra derült 
fény korábban a kutya genomjában, 
most pedig a verébében is.

Kovács MárK

Génterápia a Gaucher-
kór kezelésében

A Gaucher-kór egy gene-
tikai rendellenesség, ami a 
glükocerebrozidáz nevű enzim 
génjének mutációja miatt ala-
kul ki. Ez az enzim a vérsejtek 
membránjának karbantartásá-
ban játszik fontos szerepet. Az 
enzim működésének hiányában 

az abnormális sejtek és így a memb-
ránjaik anyagai felhalmozódnak 
például a májban és a lépben, amik 
akár normális méretük tízszeresére 
is megnövekedhetnek emiatt. A be-
tegség gyakran jár májkárosodással 
és vérszegénységgel, de neurológiai 
tünetek is előfordulhatnak. A leg-
több esetben 30 éves kor környékén 
diagnosztizálják, de a kettes típusú 
Gaucher-kórnál már csecsemőkor-
ban súlyos neurológiai tünetek je-
lentkeznek és ezek a betegek ritkán 
élik meg a 3 éves kort. A tünetek 
általában 6 hónapos kor előtt ala-

vonalától, és ez az időszak egybeesik 
azzal a korral, amikor a Közel-Ke-
leten az ember elkezdett áttérni a 
mezőgazdaságra. Ravinet azt is el-
mondta, hogy arra is találtak gene-
tikai bizonyítékokat, hogy mintegy 
hatezer évvel ezelőtt a házi verebek 
száma ugrásszerű növekedésnek in-
dult. Ez az eredmény is azt támaszt-
ja alá, hogy a házi verebek elterje-
dési üteme szorosan összefüggött a 
korai mezőgazdasági termelés ter-
jeszkedésével.

Ebből adódott a kutatók következő 
kérdése: vajon miként hatott a mező-
gazdaság megjelenése a házi veréb 
genomjára? Hogy hatott, az biztos. 
Ravinet elmondta, hogy számos 
olyan gént azonosítottak, amelyek-
re erős természetes szelekció hatott 
a házi verébben, ellenben e nyomás 
a vadon élő alfajnál nem érződött. 
Két ilyen gén egymás mellett foglal 
helyet a házi veréb 8-as kromoszó-
máján. Az egyik, Col11A jelű gén a 
koponyafejlődést szabályozza, míg 
a másik, az Amy2A a keményítő-
emésztésre van hatással. A Col11A 
gén hatása fenotípusosan is meg-
jelenik a házi verébben: koponyája 
robusztusabb, csőre hosszabb, mint 
a bactrianus alfajé. Noha evolúci-
ósan meglehetősen távol állunk a 
verébtől, az emberi genomban is 
megtalálható a Col11A gén homo-
lógja, és nálunk is a koponyafejlő-
dést irányítja. Abnormális működése 
a túlzott koponyavastagsággal járó 
Marshall-szindrómát okozza.

E morfológiai változást annak tu-
lajdonítják, hogy a házi verébnek 
étrendet kellett váltania: a vadon 
termő magvaktól áttért a mező-
gazdasági hulladékok elfogyasztá-
sára. E jelenség nem egyedülálló. 
Amikor egyes Darwin-pinty-fajok 
áttértek az emberi településeken, 
termőföldeken fellelhető hulladék 
fogyasztására, az ő koponya- és 
csőrmorfológiájuk is megváltozott 
(bár ott éppen ellentétes irányban: 
az ő csőrük, arckoponyájuk graci-
lisabbá vált).

Az Amy2A gén sem ismeretlen a 
humán evolúció kutatói számára. 
Az ember is rendelkezik ugyanis 
e génnel, másolatainak száma pe-
dig akkor növekedett meg fajunk 
genomjában, amikor elődeink át-
tértek a mezőgazdaságra, a neoliti-
kum idején, nagyjából 10 ezer évvel 
ezelőtt. Mindebből sejthető, hogy a 

kulnak ki: rendellenes szemmoz-
gás, merev végtagok, epilepsziás 
rohamok és a táplálkozás nehézségei 
jellemzők. A tünetek hátterében fel-
tehetően a glükocerebrozidáz mű-
ködésképtelensége miatt az agyban 
felhalmozódó anyagok állhatnak.

A Gaucher-kór legtöbb típusánál az 
enzimpótló kezelések igen hatéko-
nyak. A hiányzó glükocerebrozidáz 
enzimet intravénásan kell ada-
golni, élethosszig. Sajnos azonban 
az agy védelmét szolgáló vér-agy 
gát megakadályozza a vérbe adott 
enzim agyba jutását, így a ket-
tes típusú Gaucher-kór esetén ez a 
módszer nem hatásos. Egy új ku-
tatás génterápia alkalmazásával ért 
el bíztató eredményeket a betegség 
állatmodelljeiben. A kutatók gén-
kiütéssel állítottak elő olyan egere-
ket, amelyekben nem termelődik 
glükocerebrozidáz enzim. A mutáns 
egereknél a kettes típusú Gaucher-
kórra jellemző idegsejtpusztulást és 
az immunválasz lebonyolításában 
szerepet játszó sejtek aktiválódását 
mutatták ki, ami arra utal, hogy 
az idegsejtpusztulást az agyban fel-
halmozódó anyagok miatt beinduló 
immunválasz okozza.

A génmódosított egerek agyába 
még az embrionális fejlődés során 
fecskendeztek egy olyan vírust, 
ami a hibás enzim génjét hordozta. 

A glükocerebrozidáz enzim modellje. A különböző színek különböző alegységeket jelölnek, 
 a kék alegység felel a membránalkotók feldolgozásáért.

(FORRÁS: WIKIPEDIA.ORG).
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A vírus az agysejtekbe jutva ezen 
gén kifejeződését, vagyis a hiányzó 
glükocerebrozidáz enzim előállítását 
okozta. A kezeletlen mutáns egerek 
nem éltek tovább két hétnél, azon-
ban a vírussal kezelt mutáns egerek 
még a születés után 35 nappal sem 
mutattak súlyos rendellenességet. 
Ezek az egerek a 18 hetes kort is 
megélték (az ivarérettséget 6-8 hetes 
korban érik el), bár ekkor már szá-
mos mozgáskoordinációs feladaton 
kifejezetten rosszul teljesítettek és 
a boncolás után kimutatható volt a 
kettes típusú Gaucher-kórra jellem-
ző idegsejtpusztulás az agyukban.

A génterápia tehát jelentősen 
megnövelte a várható élettartamot 
ezeknél az egereknél, így a kutatók 
az emberi alkalmazhatóság kérdé-
sét kezdték vizsgálni. Két makákó-
embrió agykamrájába is beadták az 
enzim genetikai kódját hordozó ví-
rust, majd megvizsgálták az agyból 
készült metszeteken a vírust jelölő 
molekula jelenlétét. Azt találták, 
hogy az agy minden részére eljutott, 
tehát a vírus főemlősökben is haté-
konyan fertőzi az idegsejteket. Ez 
alapján feltételezhető, hogy ember-
ben is hasonlóan viselkedne és így 
elvileg az agy egészében megoldha-
tók lennének a glükocerebrozidáz 
hiányából adódó problémák. Mivel 
a kettes típusú Gaucher-kór sze-
rencsére ritka, 100 000 gyermekből 
csak egyet érint, ezért a betegség 
kutatásának finanszírozása problé-
más. Reméljük, hogy a bíztató ered-
mények segítenek a további vizs-
gálatokhoz szükséges erőforrások 
megteremtésében.

reichardt richárd

Vízjel

A NASA Sugárhajtás Labora-
tóriumában ( JPL) kifejlesztett 
ásványtani térképező berende-
zés mérési adatainak elemzése 
során a kutatók több olyan kö-
rülményre is fényt derítettek, 
amelyek egyértelműen a Hold 
felszínén lévő vízjégre utalnak. 

Az erről kiadott friss tanulmány a 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences című tudományos folyó-
iratban jelent meg.

A kutatócsoport a poláris régiók ár-
nyékosabb és alacsonyabb hőmérsék-
letű területeit vizsgálva jutott erre a 
megállapításra. A kutatók szerint 

a sarkokon összegyűlt, foltszerű-
en előforduló jégfelhalmozódások 
már ősidők óta jelen lehetnek. A 
déli pólus közelében a jég többsége 
a holdkráterekben koncentrálódik, 
míg az északi sarki jégfoltok kevés-
bé sűrűn helyezkednek el és jóval 
nagyobb területen, elszórtan talál-
hatók meg.

A vizsgálatok során, amely a 
Hawaii és a Brown Egyetem, vala-
mint a kaliforniai Szilícium-völgy-
ben található Ames Kutatóköz-
pont közreműködésével zajlott, a 
NASA Moon Mineralogy Mapper 
(M3) elnevezésű berendezése által 
gyűjtött adatokat dolgozták fel. 
A kutatómunka eredményeként a 
szakemberek olyan jellegzetes tu-
lajdonságokat ismertek fel, ame-
lyek igazolják azt a korábbi felte-
vést, miszerint a Hold felszínén 
vízjég található.

A műszer, melynek egyik fel-
adataként a szilárd halmazállapo-
tú jég utáni keresést tűzték ki, a 
Chandrayaan-1 űrszonda fedélzetén 
utazott égi kísérőnkhöz. Az űresz-
közt az Indiai Űrkutatási Szer-
vezet (ISRO) bocsátotta fel még 
2008-ban.  A pályára állást követő 
közel egy évig zajló adatgyűjtés so-
rán a berendezés nem csupán a jégre 
jellemző fényvisszaverődéseket, ha-
nem a vízjég molekuláinak infravö-
rös elnyelődési tulajdonságait is képes 
volt nagy pontossággal meghatározni, 
így képes lett volna akár a folyékony, 
gáz vagy szilárd halmazállapotú víz 
között is különbséget tenni.

Az újonnan felfedezett jég legna-
gyobb része a sarkok közelében elhe-
lyezkedő kráterek árnyékos területe-
in található, ahol a legmagasabb hő-
mérséklet sosem emelkedik mínusz 
157 °C fölé. Ehhez a Hold forgás-
tengelyének elenyésző ferdesége já-
rul hozzá, ami miatt a pólusok egyes 
területeit egyáltalán nem éri napfény.

Korábbi vizsgálatok során is talál-
tak már közvetett jeleket a déli sarki 
régióban a felszíni jég jelenlétére, ám 
ezeket először más jelenségekkel, pél-
dául a szokatlan fényvisszaverődést 
produkáló holdi talajjal magyarázták.

Ha elegendő jég volna a felszínen 
– mindössze néhány milliméteres 
vastagságú már annak számítana 
– a belőle kinyerhető víz könnyen 
hozzáférhető forrásként szolgálna 
a jövőben tervezett holdutazások, 
vagy akár a hosszabb távú holdi je-
lenlét fenntartásához. Ez gazdasági 
szempontból is előnyös lenne, hiszen 
a Hold felszín alatti vízkészleteinek 
kitermelésére szánt költségek a tö-
redékére esnének vissza, így ezeket 
más, a küldetések számára ugyan-
csak nélkülözhetetlen eszközökre 
lehetne fordítani. Ám ez még egy-
előre csak a jövő zenéje.

A jégfelhalmozódás eredetéről és 
holdi környezetben betöltött szere-
péről további vizsgálatok adhatnak 
majd információkat. Mindenesetre a 
mostani eredmények is bíztató jelnek 
tűnnek a Holdra való visszatérést ter-
vezgető és ott hosszabb ideig a lábát 
megvetni készülő ember számára.

szoucseK ádáM

A Hold felszíni vízjeget (világoskék pontok) tartalmazó déli (balra) és északi (jobbra) pólusáról 
készült felvétel (FORRÁS: NASA JPL)
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Az első űrhajósok nem véletle-
nül nevezték „kék bolygó-
nak” planétánkat, hiszen fel-

színének több, mint kétharmadát óce-
ánok borítják, melyek bizonyos érte-
lemben ma is felfedezetlenek. A Föld 
egy különleges bolygó, nem csak 
azért, mert nagy mennyiségben talál-
ható rajta víz, hanem mert ez a vegyü-
let mindhárom halmazállapotban – 
folyékony, szilárd és légnemű formá-
ban – jelen van. Mivel minden hal-
mazállapot-változás energiaváltozással 
jár, kihatással van az éghajlatra. Sőt, az 
óceáni áramlások nagyban felelősek a 
bolygónkra beeső napsugárzásból 
energia elosztásáért, szállításáért. Ah-
hoz, hogy jobban megismerjük Föl-
dünk globális éghajlatának változá-
sait, kiemelt figyelmet kell szentelni 
a hidroszféra – így az óceánok – mű-
ködésének, áramlási rendszerének 
jobb megértésére. (E sorok szerzője 
részt vett óceánkutató expedíciók-
ban, jelenleg az ELTE TTK Általá-
nos és Alkalmazott Földtani Tanszé-
kének oktatója -- A szerk.)

Az óceáni mélyáramlások fogalma 
jó húsz évvel ezelőtt került be a köz-
tudatba Wallace Smith Broeckernek 
köszönhetően, aki 1995-ben egy saj-
tókonferencián „nagy óceáni futó-
szalagnak” nevezte el bolygónk min-
den bizonnyal legnagyobb léptékű 
rendszerét. Valójában Broecker be-
jelentése előtt is sokan sejtették az 
áramlási rendszer létezését, mert 

FÖLD KÖRÜLI ÚTON AZ ÓCEÁNI ÁRAMLÁSI RENDSZERREL

LEÁLLHAT-E A NAGY 
FUTÓSZALAG?

noha közvetlen bizonyíték nem volt 
rá, szerencsére rengeteg közvetett 
kémiai adat gyűlt össze az óceáni 
kutatóexpedícióknak köszönhető-
en a három nagy óceáni medence sa-
játos tulajdonságairól, amely alapján 

kikövetkeztethető az áramlási rend-
szer. Ezek a sajátságok sok más mel-
lett a tengervíz savasságára (pH), 
produktivitására (mennyi algát tud 
eltartani a víz) vonatkoztak, ame-
lyek az Atlanti-óceán medencéjé-

A földtudományi adatok alapján legalább 13 millió éve működnek bolygónk 
hatalmas tengeráramlásai. E bonyolult keringési rendszerről – és sérülékeny 
pontjairól – mind több összefüggés lát napvilágot a tudományban. A napokban 
zajlik az UNESCO égisze alatt Párizsban a klímaváltozás és az óceánok működé-
sének egymást befolyásoló kapcsolatával foglalkozó nemzetközi konferencia…

W. J. Schmitz óceánonként veszi külön a bonyolult áramlási rendszert, az ezeket összekötő, 
Antarktisz körüli áramlási rendszert az ábra központjába állítva

(FORRÁS: WOODS HOLE OCEANOGRÁFIAI KUTATÓINTÉZET, 1996.)



Él e t É s  tu d o m á n y   2018/37  1159

Feröer-szigetek térségében olyannyi-
ra sóssá és egyszerre hideggé válik, 
hogy sűrűsége meghaladja az alatta 
lévő vízét, így képtelen már a felszí-
nen folytatni további útját, lesüllyed 
az Atlanti-óceán fenekére. Az 
óceanológusok, akik a jelentősebb 
víztömegeket önálló névvel illetik, 
ezt az immár mélyvizet nevezik North 
Atlantic Deep Waternek (NADW), 
azaz Észak-Atlanti Mélyvíznek.

Az Észak-Atlanti Mélyvíz – miu-
tán lesüllyedt az Atlanti-óceán aljza-
tára – délnek halad tovább a Dél-At-
lanti-óceánban. A Déli-sark felé halad-
tában egy része találkozik az Antarkti-
szi Fenékvízzel (Antarctic Bottom Water, 
AABW), amely sokkal hidegebb és 
sűrűbb az előbbinél, mivel az Antarktisz 
körül jeges, hideg a víz. Ennek követ-
keztében rétegződni fognak: az Ant-
arktiszi Fenékvíz kerül alulra és közvet-
lenül fölé pedig az Észak-Atlanti Mély-
víz. Az Antarktiszi Fenékvíz tömegé-
nek ez az atlanti ága lassan észak felé 
kezd haladni a fenéken a Dél-Atlanti-
óceánban, amíg el nem keveredik.

A délnek tartó Észak-Atlanti Mély-
víz és a helyben képződött hideg 
Antarktiszi Fenékvíz nagy része az 

Antarktisz közelében csatlakozik az 
Antarktiszt körbefolyó Cirkum Ant-
arktiszi Vizekhez és egy része az In-
diai-óceánba, a másik része tovább 
haladva a Csendes-óceánba kerül 
mélyvízként. Mind az indiai-óceáni, 
mind pedig a csendes-óceáni mély-
vizek a felemelkedve felszíni vízzé 
válnak, és szép lassan visszajutnak az 
Atlanti-óceán északi részébe, ahol 
újra mélyvízzé válhatnak, bezárva 
ezzel a körforgást. Egy vízrészecske 
útja az Észak-Atlanti-óceánban való 
mélyvízzé válástól egészen addig, 
míg ugyanide visszaér, nagyjából 
1400–1600 évet vesz igénybe. 

Algaeső
Mi történik a mélyvízzel a fél Földet 
bejáró útja során az Atlanti-óceántól 
a Csendes-óceánig? Miért változik 
szabályszerűen egy irányba az összes 
nagy kémiai átlag, például a savasság 
vagy a produktivitás a három nagy 
óceáni medencében?

Nos, a Föld nem csak a kék bolygó 
névre szolgált rá, de a zöldre is, 
mégpedig a növényekben található 
zöld klorofill miatt. Az óceánokban 
a legtöbb növény apró, egysejtű 

től az Indiai-óceánon át a Csendes-
óceánig a nagy átlagokat tekintve 
egyformán változtak, medencéről 
medencére nőttek vagy csökkentek. 
A trend egyik véglete az Atlanti-
óceán volt, amely kiindulópontja le-
het a mélyvíz képződésének, s onnan 
átkerül a mélyben az Indiai-óceánba 
és végül a Csendes-óceánba. Csak-
hogy ha ez egy egyirányú folyamat 
lenne, akkor egyre több és több víz 
gyűlne a Csendes-óceánba, tehát kell 
hogy legyen egy visszatérő ág, amely 
felszíni vízként visszatér az Atlanti-
óceánba. 

Ahol a mélyvíz 
nagyrészt születik

Az Atlanti-óceánnak kitüntetett sze-
repe van az áramlásban, hiszen itt 
képződik az atlanti mélyvíz, amelyet 
vegyünk kiindulópontnak. Ez a víz-
tömeg, mielőtt mélyvízzé válna, fel-
színi vízként kezdi pályafutását a 
Karib-tenger térségében. A trópuso-
kon nagy a párolgás, ebből adódóan a 
felszíni víz sósabb lesz, s ezt a sósabb vi-
zet viszi északkeletre a Golf-áramlás. 
Egyre északabbra jutva fokozatosan 
lehűl, mígnem Grönland, illetve a 

A nagy óceáni futószalag első ábrázolása, ahol kék nyilak jelzik a mélyvizet, pirosak pedig a felszíni víz áramlását (Broecker nyomán) 
(FORRÁS: IPCC, UNEP, WMO, CAMBRIDGE PRESS UNIVERSITY, 1996)
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óceánig tartó útja során a felszíni vízből 
„beleesőző” szerves anyagot, a mélyvi-
zeket tápanyagban gazdaggá téve. 
Ezért útja kezdetén, az Atlanti-óceán-
ban a mélyvíz még kevés tápanyagot 
tartalmaz, az Indiai-óceánba érve már 
jóval többet, a Csendes-óceánban pe-
dig egészen dús tápanyagban. 

planktonikus alga. Az óceánok 
felszíni vizében élő algák tápláléka 
a nitrogén, foszfor, vas stb. Ha sok 
a táplálék és fény, akkor az algák 
virágzásnak indulnak, és amíg 
adottak a kedvező feltételek, egy-
re többen és többen lesznek. Az al-
gák tömeges „teste”, a biomassza 
tulajdonképpen a szervetlen táp-
anyagok és a fény együttes jelenlé-
tével, szinte a semmiből jön létre. 
Az élet egyik csodája, a fotoszin-
tézis során termelődött szerves 
anyag az ökoszisztéma alapja, így 
óriási fontossággal bír. De hogyan 
kapcsolódnak a fotoszintetizáló al-
gák a mélyvíz-történetünkbe? 

Az óceánokban csak 2-300 méterig 
hatol le olyan fény, amely alkalmas arra, 
hogy az itt élő tengeri algák 
fotoszintetizálni tudjanak. Ebből kö-
vetkezik, hogy csak ebben a felső vízré-
tegben képesek létezni az algák. El-
pusztulásuk után – a gravitációnak kö-
szönhetően – elindulnak utolsó útjukra 
az óceánfenék felé, mint az eső. Eköz-
ben a lebontó szervezeteknek köszön-
hetően a szerves anyag részben elbom-
lik, és szervetlen tápanyaggá alakul át, 
amelyek a mélyvíz részévé válnak. 

A mélyvíz mint egy futószalag a 
tenger fenekén, a mélyben „gyűjti 
be” az Atlanti-óceántól a Csendes-

Ezért amikor a felszínre ér a mély-
víz ezekben az óceáni medencék-
ben, akkor a felszíni vizet különbö-
ző mértékben „trágyázza” meg. 
Legkevesebb algát az Atlanti-óceán 
tud „eltartani”, hiszen itt a mélyvíz 
fiatal még, csak ekkor kezdte Föld 
körüli útját. Az Indiai-óceánba ér-
ve a mélyvíz már régebb óta úton 
van, ezért több szerves anyag 
hullott bele, míg legtöbb szerves 
anyag és elbomlott szerves anyag 
a Csendes-óceán mélyvizeiben ta-
lálható. Ennek megfelelően ren-
geteg biokémiai paraméter válto-
zik medencéről medencére a 
mélyvíznek az Atlanti-óceántól a 
Csendes-óceánig tartó útja során. 
Az egyre több lebomló szerves 
anyag miatt – több más paraméter 
mellett – nő a víz oldott CO2-
tartalma, egyre savasabbá válik 
(csökken a pH-ja), benne egyre 
több a tápanyag (foszfor, nitro-
gén), amely egyre több algát tud 
eltartani a felszíni vízben.

A nagy óceáni futószalag tehát 
nemcsak a tengervíz kémiáját és 
biokémiáját határozza meg a nagy 
átlagokat tekintve, hanem hatással 
van a tengerek mélyén képződő üle-
dékekre is. Ha megnézzük, hogy 
milyen üledékek képződnek manap-
ság az óceánok medencéiben, azt ta-
pasztaljuk, hogy az Atlanti-óceántól 

A változó paraméterek vázlatos ábrázolása nagy óceáni medencéről medencére 
a mélyvíz útja során. Az Atlanti-óceánban a mélyvíz még fiatal, majd útja során 
idővel a Csendes-óceán felé egyre gazdagabb lesz tápanyagban, meghatározva 
ezzel Földünk óceáni medencéinek alapvető kémiai, biokémiai tulajdonságait. 

(A SZERZŐ ÁBRÁJA)

A felszíni víz az észak-atlanti térségben és kisebb mértékben az Antarktisz körül a legnagyobb 
sűrűségű, ahol lesüllyedve a mélyvíz képződik belőle a nagy óceáni futószalagon 

(FORRÁS: NASA, SVS, 2009)
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a Csendes-óceán felé csökken az üle-
dékek mésztartalma. Az Atlanti-
óceánban még sok helyen találunk 
mésziszapot, az Indiai-óceán me-
dencéjében már kevesebbet, a Csen-
des-óceánban pedig még jobban 
visszaszorult az üledékek CaCO3-
tartalma. Ez annak köszönhető, 
hogy az idősebb vízben több szerves 
anyag van, amely elbomolva egyre 
savasabbá teszi a mélyvizeket.

Holnapután
Az itt bemutatott – a kutatók által 
termohalin jelzővel illetett – áramlási 
rendszer már a középső-miocén óta, 
mintegy 13 millió éve bizonyítottan 
működik. A mélytengeri üledékek 
megőrizték ezt az információt 
számunkra – mindegyik nagy 
óceáni medencében kimutatható 
az egész Földet körbefolyó hideg 
mélyvíz jelenléte stabil oxigénizo-
tópos vizsgálattal. Arra azonban 
nem is gondolnánk, hogy a globá-
lis felmelegedés mindenhol érezteti 
hatását, így az Atlanti-óceán északi 
részén is, ahol az Észak-Atlanti 

Mélyvíz képződése zajlik. Ha a 
Golf-áramlással érkező felszíni 
víz nem tud kellőképpen lehűlni, 
hogy sűrűsége elérje, sőt megha-
ladja az alatta található víztöme-
gek sűrűségét, akkor nem tud le-
süllyedni a mélybe. Ez viszont ve-
szélybe sodorja a mélyvízi körzést, 
ami jelenlegi tudásunk szerint 
meghatározza Földünk éghajlati 
rendszerét. 

Ez a leállás – ahogy azt a tudomá-
nyos modellek is bizonyítják – nem 
történhet meg egyik pillanatról a má-
sikra, ahogy a Holnapután című (The 
Day After Tomorrow, 2004) filmben 
láthattuk. Arra viszont jó volt ez a 
katasztrófafilm, hogy emberek milli-
óinak figyelmét hívta fel az óceáni 
áramlások és a globális éghajlat kö-
zötti igen érzékeny kapcsolatra, míg 
sajnos a tudományos munkáknak 
csak igen szűk közönsége van.

A modellszámítások szerint
A tudósok modellszámításai szerint 
sem fog az áramlási rendszer leállása 
ilyen hirtelenséggel bekövetkezni, 

sőt remélhetőleg elkerülhető. Ha be-
legondolunk abba, hogy milyen 
hosszú az 1400–1600 év, amely alatt 
az áramlás „körbejárja” bolygónkat, 
azaz a rendszer „visszacsatolódik”, 
és hogy milyen nagy idő a 13 millió 
év, amióta működik ez a rendszer, 
akkor sejthetjük, hogy a leállás sem 
lehet pillanatszerű. Ám ezekhez az 
időtartamokhoz képest meglepően 
rövid az elmúlt 200–300 éve tartó 
tagadhatatlan felmelegedés, amely-
nek okozói, tanúi és egyben elszen-
vedői vagyunk.

Az óceáni futószalag leállása – bár 
valószínűtlen, de bekövetkezése ese-
tén – szinte visszafordíthatatlan ka-
tasztrófa lenne, amely a tengeri és 
szárazföldi élet nagyarányú vagy tel-
jes kihalásához vezetne, ezért a 
probléma nem elhanyagolható a jö-
vőnk szempontjából. Rövid, embe-
ribb időmércével mérve, sajnos köz-
vetlenebbül érint minket az óceánok 
elsavasodása, az úszó műanyag sze-
méthegyek vagy a korallzátonyok 
„kifehéredésének” jelensége.

Báldi Katalin

Mélytengeri üledékek eloszlása az óceánfenéken (FORRÁS: DAVIES, T. A., & GORSLINE, D. S.,1976)
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Wernher von Braun peene-
mündei rakéta-telepének 
fejlesztésével párhuzamosan 

Max Kramer mérnök Berl in-
Adlershofban 1938-ban vizsgálatokat 
kezdett egy 250 kilogrammos rádióve-
zérlésű gravitációs bombával. Irányítá-
sához – korábban Németországban 
szokatlanul – kereszt alakban elhelye-
zett spoilereket tervezett. 1940-ben a 
munkálatokat kiadták a brackwedei 
Ruhrstahl A. G.-nek, és nekiláttak egy 
bevethető változat kialakításának az 
SD 1400 páncélátütő bomba bázisán. 
Ez az X-1 típus azon kevés légi fegyver 
közé tartozott, amelyeket a német légi-
erő 1943–1944-ben tömegesen bevetett. 

Rádióvezérlésű gravitációs 
bomba 

A szabadesésű bombát főleg a hajók 
elleni irányított fegyverként használ-
ták. Próbái 1942. március–áprilisban 
kezdődtek az olaszországi Foggiában 
és négy hét alatt be is fejeződtek. Be-
bizonyosodott, hogy a bombavetést 
legalább 4000 méteres magasságból 
kell végrehajtani. Irányítását a megfi-
gyelő végezte egy kis vezérlőkarral, 
úgynevezett célfedésben. Központi 
bombatestét az SD 1400 páncélátütő 
bomba alkotta. Hajtóművel nem ren-
delkezett, a hordozó repülőgépről sza-
badesésben indították el. Rádióirányí-
tása a Kehl–Strasbourg FuG 203/230 
típusú készülékkel, URH-sávban, 18 
csatornán történt. A Ruhrstahl által 
gyártott 1362 kilogrammos, 3,32 
méter hosszú bombát 5000 méter 
magasból dobták le.

2.
rész

MŰSZAKI FEJLESZTÉSEK A HARMADIK BIRODALOMBAN

A CSODAFEGYVEREK 
KIRÁLYSÁGA

Sorozatgyártása 1943 elején indult, s 
augusztus 29-én követte az első beve-
tés a Földközi-tenger felett. Legna-
gyobb sikerként a modern olasz csata-
hajó, a Róma 1943. szeptember 14-i, 
három telitalálattal való elsüllyesztését 
könyvelték el. Összességében a Fritz X 
sikeres volt, de bevetését gátolták a 
hordozóként kiszemelt He-177-es re-
pülőgép hiányosságai. A Dornier Do-
217 K-2 és M-11 speciális átalakítása is 
csak szükségmegoldás maradt. 

Elektromos meghajtású 
tengeralattjáró

A kétburkolatú, nyílttengeri tenger-
alattjáró jó víz alatti menettulajdon-
ságokkal rendelkezett. Az 1621 ton-
nás, 76x8x6,20 méteres hajót 2 MAN 
dízelmotor és 2x55 wattos elektro-
motor (plusz 1 elektromotor a lopako-
dó üzemmódra) kombinációja hajtot-
ta, s felmerülve 4000 PS, lemerülve 

4200–4800 PS+226 PS teljesítmény 
leadására volt képes. Legnagyobb 
sebessége a víz felszínén 15,5 ten-
geri csomó, lemerülve 17,5 csomó, lo-
pakodásban 3,5 csomó volt. 57 fős 
személyzete 10 csomós sebességnél 
15 500 tengeri mérföld megtételére 
volt képes. Elöl 6 darab torpedó-vető-
csővel és 23 torpedóval (vagy 17 torpe-
dó és 12 akna), s 4 darab 3 centiméteres 
ikerágyúval rendelkezett.

Dönitz admirális 1943 júniusában 
jóváhagyta az építési tervet, s 200 ha-
jó megépítésére adott utasítást; ké-
sőbb több mint 1300 hajó építését ter-
vezték. Az első hajó, az U 2501 1944. 
június közepén lépett szolgálatba.

Hosszanti irányban a törzset nyolc 
szekcióra osztották. Minden szekció-
részt komplett módon más üzemben 
gyártottak, s az összeszerelő műhe-
lyekben gyorsan összeszerelhetők 
voltak. Különösen nagyszámú, új, 

A nácik 1933. évi hatalomra jutása után az országban maradt mérnökök Hitler szolgálatába álltak, s 
tényleges technikai előnyüket a rakétatechnikában és a repülésben (torlósugaras hajtóművek, delta-
szárnyú repülőgép) és a páncélos- és tengeralattjáró-építésben (orrtechnika, hajócsavar zajcsökken-
tés) érték el. A kezdeti katonai sikerek és a „villámháborús” stratégia miatt kezdetben szüneteltették 
az új fegyverrendszerek fejlesztését. Később pedig Hitler főleg a támadófegyverek fejlesztését szor-

galmazta, s elhanyagolta a védekező rakétarendszerek kiépítését.

Sandra Blakely előadása
(FORRÁS:  EMORY EGYETEM))

A Rajna lánya a kilövőállványon
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A szövetségesek a zsákmányolt ha-
jókat betagolták haditengerészetük-
be, s kísérleteztek velük. Az U 2518 
a francia haditengerészetnél 1958-ig 
volt szolgálatban. 1957-ben a néme-
tek kiemelték az U 2540-et, s 1960–
1971 között Wilhelm Bauer néven a 
német haditengerészetnél szolgált.

A Rajna lánya
A kétfokozatú légvédelmi rakéta való-
színűleg a második világháború idején a 
kategóriájában kifejlesztett legsikere-
sebb konstrukció volt. Tervezése 1942 
szeptemberére nyúlt vissza, jelezve, 
hogy a fejlesztést végző tábornokok 
rugalmasan kezelték Hitler tiltását a 
légvédelmi rakétákat illetően. Ezt úgy 
tették, hogy a fejlesztési költségeket az 
érintett cégekre hárították át; a Rajna 
lánya esetében a Rheinmetall-Borsig 
cég két hónapos rekordidő alatt be-
nyújtotta a rakéta tervezetét. A len-
gyelországi Rumbke rakétalőtéren a 
rakéta két variációját próbálták ki: a 
6,3 méteres, R1 névre hallgató alaptí-
pust, amelynek második fokozata, a 
tulajdonképpeni rakéta 2860 millimé-
ter hosszú, 540 milliméter átmérőjű 
volt; robbanófejének súlya pedig 25-
től 150 kilogrammig terjedt. A rakétát 
a földről rádióval irányították, de fel-
szerelték gyújtószerkezettel is, amely 
megközelítésre lépett működésbe. A 
Rajna lánya ugyan nem kapott hiva-
talos megtorló-számozást, de mégis 
azokhoz kell sorolnunk, mivel a szi-
lárd hajtóanyaggal működő hosszú tá-
vú rakéta rivalizálási kísérletet jelen-
tett a V1-el és a V2-vel szemben.

A rakéta mindkét fokozatát hat hen-
geres acél rakétahajtóművel látták el: 
az első fokozat csak 0,6 másodpercig 
volt üzemben, s feladata mindössze 
annyi volt, hogy a rakétát a kilövőáll-

ványon felgyorsítsa. Ezután levált az 
első fokozat, s 2,5 másodpercre bein-
dult a második hajtómű, amely 1300 
kilométer/óra sebességet biztosított 
számára; hatótávolsága pedig 40 kilo-
méterig terjedt. 1944 második felében 
több tucatot lőttek ki kísérleti céllal. 
R-3-as típusa már 14 700 méterig 
emelkedhetett, jelentősen felülmúlva 
az angol és amerikai repülőgépek re-
pülési magasságát. De már ez is későn 
érkezett ahhoz, hogy megváltoztassa a 
katonai erőviszonyokat. 

A rakéta-repülőgép
A 6,5 méteres és 2200 kilogrammos lö-
vedéket a légelhárító rakéta egyfajta 
típusaként kezelték, jóllehet pilóta 
irányította. A rakéta-repülőgép 
nem került gyártásba, éspedig kato-
nai használhatóságának kétségei, 
főleg a fegyver fél-öngyilkos jelle-
ge miatt. A pilóta ugyanis hátul, 
közvetlenül a robbanó rakéták mö-
gött ült, amelyeket négy- vagy hat-
oldalú keretbe építettek be. A repü-
lőgép tűzerejét növelendő néhány 
repülőgépfajtába a tipikus fegyver-
zet (33 darab R4-es rakétalövedék, 
illetve 24 darab 73 milliméteres 
Föhn-rakéta) mellé még két MK-108 
típusú 30 milliméteres ágyút is be-
építettek. A pilóta védelmére eléje és 
mögé szilárd, páncélozott falat emel-
tek, amelyek megvédték a bombázók 
fegyvereitől. A Kígyó irányítása pedá-
lokkal történt. A műszerfalon két nyo-
mógombbal lehetett kilőni a rakétá-
kat, illetve a pilótának katapultálnia.

A repülőgépet majdnem függőle-
gesen álló, 24 méter magas kilövőáll-
ványról lőtték ki, amelynek rakétáit a 
repülőgép farkához rögzítették. 2 per-
ces repülési ideje alatt 1000 kilométer/
óra sebességet ért el.

A negyedik csodafegyver
Amíg a Wehrmacht hagyományos 
fegyverekkel győzött és majdnem egész 
Európát meghódította, addig nem volt 
szükség semmiféle „csodafegyverre”. 
Ugyan a tapasztalt katonák az 1941. 
decemberi moszkvai vereség után, 
majd igazából az El Alameinnél és 
1943 elején Sztálingrádnál elveszített 
csaták után gyanították, hogy a há-
ború többé nem nyerhető meg, de 
óvakodtak erről nyíltan beszélni. 
A katonai helyzet még 1943-ban is 
kézben tartható volt, de a szövetségesek 

szuperkönnyű, nagy teljesítményű 
akkumulátort alkalmaztak. A fő-
motorok mellé – a lopakodó járatra 
– beépítettek még egy 226 lóerős 
elektromotort is. 250 tonnányi tüze-
lőanyaga több mint öt hónapos tá-
volléteket is lehetővé tett, s belső ki-
alakítása annyi kényelmet teremtett, 
amennyi csak lehetséges volt.

Figyelemreméltó volt a XXI. típus 
elektronikai és akusztikai felszerelt-
sége is. A XXI. típus radarral ren-
delkezett, amelynek „süllyeszthető” 
antennáit a parancsnoki toronyban he-
lyezték el, továbbá két periszkóppal s 
egy akusztikus távolságmérővel láttak 
el. A teleszkópfejet szintetikus gumival 
burkolták, hogy elnyelje a rövidhullá-
mú radarkészülék által kibocsátott ke-
resőimpulzusokat. A rendkívül érzé-
keny víz alatti lehallgatókészülék 
(szonár) 48 mikrofonnal rendelkezett, 
amelyeket az orrban kör alakban he-
lyeztek el a torpedók vetőcsövei alatt. 
Két készülék pedig habzó állapotot 
idézett elő a környező vízben az ellen-
séges szonárok visszhangjának megza-
varására. A víz alatti fegyverzetet a ha-
jóorrban elhelyezett hat torpedóve-
tőcső (3-3 minden oldalon) alkotta. Al-
ternatívaként különböző számú aknát 
is vihetett magával, amelyeket a torpe-
dócsövön keresztül bocsájtottak ki. A 
víz feletti fegyverzetet 4 darab 3 centi-
méteres löveg alkotta. 

1944. június 27-étől az európai há-
ború végéig a Német Birodalom 118 
darab XXI. típusú tengeralattjárót állí-
tott szolgálatba. 1945 májusáig a légitá-
madások számos hajót összeszerelési 
stádiumban romboltak le. 1945 máju-
sában a szövetségeseknek csak 13 hajót 
adtak át; 88-at saját személyzetük 
semmisített meg, több mint 30 hajó 
pedig légitámadások áldozata lett.

A Kígyó. Rétegelt falemezből készült rakéta-sorozatvető.
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de mégsem akart lemondani a csoda-
fegyver propagandájáról. Mivel a repü-
lőbombák és rakéták időközben beveté-
sük során korlátozott sikert értek el, a 
náci hívek újabb fegyverekre vártak.

Hitler a rakéták bevetését szorgal-
mazta, s pontosan felismerte korláto-
zott katonai jelentőségüket, amíg azo-
kat hagyományos robbanófejekkel sze-
relik fel. Ezért a rakétafegyver és az 
újonnan kifejlesztett „szuper-robbanó-
anyag” kombinációjában reményke-
dett. 1944 közepétől erről különféle kö-
dös kifejezésekkel beszélt. 1944. július 
20-án, az ellene elkövetett merénylet 
után néhány órával Mussolininek a V2 
elnevezésű rakétát említette, amellyel 
„Londont a földdel teszi egyenlővé.” A 
magyar Dálnoki Miklós Béla tábor-
noknak is új megtorló fegyverekről be-
szélt: a V1 repülőbombáról, a V2 raké-
táról, a V3 szuperágyúról és a V4-ről. 
De vajon mit értett utóbbi alatt? 
1944. augusztus elején szintén az „új 

robbanóanyagról” beszélt a román 
Antonescu marsallnak. Ezt csak akkor 
vetnék be – mondta –, ha egy csapásra 
befejezné a háborút, mert fennáll a ve-
szély, hogy az ellenség 8–10 hónapon 
belül szintén rendelkezhet ezzel az 
anyaggal. „A négy fegyver egyikének 
olyan erős a hatása, hogy a becsapódási 
helytől 3–4 kilométeres körben minden 
emberi életet megsemmisít” – folytatta.

Vannak kutatók, akik szerint a ko-
rábbi történeti irodalom állításaival el-
lentétben létezetett német atomprog-
ram. A sokak által vitatott Rainer 
Karlsch német kutató 2002–2004 
között bepillanthatott a szovjet csa-
patok által zsákmányolt iratokba, s 
HitlersBombe. Die geheime Geschichte 
der deutschen Kernwaffenversuche című 
monográfiájában romba döntötte a 
korábbi megállapításokat. Németor-
szágban az uránegyesület, a szárazföldi 
hadsereg, a birodalmi kutatótanács 

légi offenzívája a német hadigazdasá-
got a rombolás és az újjáépítés körfor-
gásába taszította. Előre látható volt, 
hogy a szövetségesek a háborút na-
gyobb gazdasági erejük révén előbb-
utóbb a maguk javára döntik el.

Miután Albert Speer 1942 tavaszán 
fegyverkezési miniszter lett, új fegy-
verek fejlesztését szorgalmazta, hogy 
az ellenfél számszerű fölényét ki-
egyenlítse. A rakéták mellett főleg a 
sugárhajtású vadászgépek, tenger-
alattjárók, távirányítású bombák, ne-
hézpáncélosok, nagy erejű robbanó-
anyagok és harci anyagok fejlesztése 
folyt. Valamennyi területen úttörő 
jellegű projektek kezdődtek. A legna-
gyobb problémát azonban az időhi-
ány jelentette, mivel az új fegyverek 
sorozatgyártásáig hosszú út vezetett. 
Az összes fronton elszenvedett csapá-
sokat a náci vezetés kitartásra buzdító 
jelszavakkal és új, titkos fegyverek 
bevetésének ígéretével igyekezett el-

lensúlyozni. A náci állam vezetése 
tudta, hogy a lakosság nagy részében 
az egyre erősödő szövetséges légitá-
madások miatt elterjedt a megtorlás 
gondolata. Még az atombomba kü-
szöbön álló bevetéséről is fantáziáltak, 
amelyről a biztonsági szolgálat már 
1943 júliusában jelentett.

Goebbels propagandaminiszter tisz-
tában volt azzal, hogy a rendszernek a 
helytállás erősítése érdekében szüksége 
van a csodafegyver propagandájára, de 
annak veszélyével is, hogy a megtorlás 
fogalmát nem lehet lejáratni. Ezért 
propaganda-apparátusának fékezésére 
kényszerült: a passzív optimizmust ak-
tív kitartásba igyekezett alakítani. 
Amikor a propaganda túllőtt a célon, 
akkor kiábrándultság követte. Ezért 
Speer 1944. szeptember közepén egye-
nesen Hitlerhez fordult, akit óvott a 
túlhajtott propagandától. Hitler állító-
lag négyszemközt igazat adott neki, 

mellett a haditengerészet, a légierő, 
a birodalmi posta és az oktatási minisz-
térium is – kutatók tucatjaival – szétap-
rózott nukleáris kutatásokat folytatott. 
A német uránprojekt kezdettől fogva 
nem alkotott zárt, egységes kutatási 
programot: kezdetben közel 100 tudós 
19 különböző intézetben dolgozott. 
Mindez nehezítette a tudományos véle-
ménycserét és lassította a projekt mun-
kálatait. 1944-re a német hadsereg 
mindhárom fegyverneme rendelkezett 
a taktikai atomfegyver ismeretével. 
1945. március elején Himmler a „min-
dent eldöntő csodafegyverben”, az 
atombombában reménykedett, amelyet 
majd hordozórakétákra szerelnek. A 
közeli túlélők szerint 1945. március 
3-án és 12-én a Türingiában fekvő 
Ohrdruf katonai gyakorlótéren két kí-
sérleti robbantásra került sor; a robban-
tások kísérleti alanyai az ottani kon-
centrációs tábor foglyai voltak, akiknek 
holttestét utána máglyákon égették el. 

A szovjet hírszerzésnek egészen kö-
zeli, részletes információs forrása volt 
a türingiai német atombomba-kísérle-
tekről. Ivan I. Iljicsov altábornagy, a 
katonai felderítés (GRU) vezetője a 
Kremlben bemutatta a jelentéseket 
Igor Kurcsatovnak, a szovjet atom-
program tudományos vezetőjének, 
amelyben Iljicsov ezt írta: „A robbanás 
centrumától 5–600 méterre kidőltek a 
fák. A kísérletek számára felállított erődít-
mények és épületek erősen megrongálód-
tak. A robbanás centrumában lévő hadi-
foglyok meghaltak, és semmi nyomuk sem 
maradt. Más hadifoglyok, akik távolabb 
tartózkodtak a robbanás centrumától, ar-
cukon és testükön súlyos égési sérülést 
szenvedtek, amelynek mértéke a cent-
rumtól való távolságtól függött. […] A 
bomba feltehetően U–235-öt tartalmaz, 
súlya pedig két tonna.[…] A golyó formá-
jú bomba átmérője 130 centiméter.”

1945-ben az Egyesült Államok és a 
Szovjetunió egyaránt intenzíven 
kutatott a német tudósok és doku-
mentumaik után; számos fejlett né-
met fegyverrendszer dokumentáci-
ója a kezükbe került, bizonyítva 
Németország technikai fölényét. 
Rövidesen beigazolódott, hogy a há-
ború utáni első évtizedekben a mind-
két oldalon internált német tudósok, 
mérnökök és technikusok nagy befo-
lyással voltak az amerikai és a szovjet 
repülő- és rakétagyártásra.

Németh IstváN

A Fritz X (X 1) rádióvezérlésű gravitációs bomba



India sajátossága, varázsa és egy-
ben a külföldiek számára való ért-
hetetlensége, sőt idegensége ab-

ban áll, hogy India masszívan őrzi 
múltját, s egészen egyedi módon 
sodródik a világban. Követ bizonyos 
trendeket, de a mindennapokban ott 
van „az élő középkor” is. Egy másik 
mondás szerint: India – háromszáz 
év egyben, de a szám fokozható: In-
dia – háromezer év egyben. Míg az 
ókor és a középkor nagy civilizációi, 
Mezopotámia, Egyiptom, a görög 
városállamok, a klasszikus Róma, a 
közép-amerikai indián városálla-
mok, a khmer birodalom stb. eltűn-
tek, csak romjaik maradtak fenn, ad-
dig India mindent túlélt: mogulokat, 
iszlamizációt, angol gyarmatosítást, 
feszítő belső konfliktusokat. A belső 
konfliktusokat jelzi, hogy XX. szá-
zadi karizmatikus vezetőik szinte 

mindegyike merénylet áldozata lett 
(Mahátma Gandhi, Indira Gandhi, 
Radzsiv Gandhi). Nehéz feladat In-
diát vezetni. A másik sajátossága: In-
dia úgy fogható fel, mint egy föld-
rész, területe sem egyértelmű (Bang-
lades, Pakisztán, Srí Lanka, Tibet, 
Nepál az utóbbi időben vált le róla). 
India kulturális hatása messze túlnő 
határain. Az indiai kormányzat ké-
nyes a határokra, csak a hivatalos tér-
képek használhatók. 

India helyett jobb lenne azt monda-
ni: Indiák. Etnikai, vallási, nyelvi, 
kulturális szempontból és a hinduk 
közötti kasztrendszer alapján élesen 
elválasztott világokból áll India. Az 
indiai kasztrendszer egy külső szem-
lélődőnek felfoghatatlan. A kaszt 
(szanszkrit: dzsáti) azt jelenti: az vagy, 
aminek születtél. A dzsáti egy bonyo-
lult hálózat előre megszabott egyetlen 

pontjára helyezi az embert, meghatá-
rozza gazdasági, magánéleti, szellemi 
és földrajzi hovatartozását, ebből kö-
vetkezően az étkezés és házasság 
rendszerét. Az indiaiak túlnyomó 
többségben ma is „elrendezett (össze-
hozott) házasságokban” élnek. A vá-
lás ritka. S bár a nagyvárosokban, 
egyetemeken és politikai mozgal-
makban folyik a küzdelem a kaszt-
rendszer felszámolására, a társadalom 
mélyén kőkeményen élnek ennek írat-
lan törvényei. India nagyvárosai jó-
részt élhetetlenek, míg Goa akár egy 
kis „meghagyott Európának” is te-
kinthető. Az eredmény: százarcúság, 
számtalannyelvűség, sokfelé szabdalt-
ság, civilizációkra, kasztokra, csopor-
tokra, vallásokra osztottság (a hindi 
és muszlim mellett dzsáin, szikh, pár-
szi, buddhista stb.). India: a különbö-
zőségek egysége. 

S Z Á Z A R C Ú  I N D I A

HÁROMEZER ÉV 
EGYBEN

Az indiai ember balról jobbra bólint, mintha azt üzenné: nem is tudom. Hagyományosan jobb kézzel 
eszi az ételt. Nem kedveli a kutyát, a tehenet viszont tiszteli. Nem iszik alkoholt és vegetáriánus. Ma 
már szinte mindenkinek van okostelefonja, ők is imádnak szelfizni – különösen fehér emberekkel. 

Szerzőnk e világba vezet minket 2011., 2014. és 2018. évi expedíciója nyomán.
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felsőtestű, tarka ágyékkötős férfiakat 
– mintha Adzsanta kétezer éves bar-
langfestményeiről léptek volna elénk. 
És az sem teljesen véletlen, hogy 
Kalkuttában, a vasútállomáson egy 
teljesen hindunak kinéző ember 
úgy mutatkozott be, hogy ő katoli-
kus pap – s csodálkozásomra, iga-
zolásul mobiltelefonjából elővará-
zsolta elsőáldozásos nyájának képeit. 

Ha India jelképe a Delhitől nem 
messze található Tadzs Mahal, akkor 
legalább annyira jelképei a délre található 
hindu templomvárosok (Tirucsirapalli, 
Madurai) egekbe szökő, színes figu-
rákkal agyonzsúfolt gópuramjaikkal 
(templomgúláikkal, bejárati tornyaik-
kal). A muszlim mecsetekbe és a hindu 
templomokba csak mezítláb szabad be-
lépni (fehér embereknek olykor úgy 
sem). Indiában tájak és vallás szerint más-
képp öltöznek. A hinduk könnyen felis-
merhetők színes népviseletükről. A nők 
tarka népviseletükről (női szári: a var-
rás nélküli öltözködés, dhóti: férfi fe-
hér ruha), ékszereikről (lánc, fülbe-
való, karkötő; derékon, bokán viselt 
lánc, átszúrt orr), homlokjelükről. 
A hinduk egyik vallási megnyilatko-
zása a homlokjel (tilak), a „legmaga-
sabb” felé nyíló „harmadik szem” 

Szent emberek, szent városok
India ősi hagyományai tehát a jelen-
ben élnek. Indiát elsősorban hindu or-
szágnak tartanánk, a tipikus indiai 
leginkább hindu. De India legalább 
olyan mértékben muszlim is: például 
India jelképe, a Tadzs Mahal egy 
muszlim síremlék. És India egy kicsit 
buddhista is, nemzeti szimbólumaik 
között ott van a buddhizmust támo-
gató Asóka király oszlopáról származó 
csakra (kerék). India buddhista „gyű-
rűben” fekszik. Északon, a mai nepáli 
határnál született Buddha, Sarnatban 
(Varanaszi közelében) prédikált elő-
ször; a Himalája hegyeiben erős a 
buddhista (lámaista) hagyomány, 
buddhista barlangkolostorok vannak 
Közép-Indiában. Az adzsantai bar-
langtemplomok őrzik India legrégeb-
bi falfestményeit. Ma is látni meztelen 

szimbóluma. A modern indiai nők 
többsége homlokán felragasztható 
szépségpontot (bindit) visel. Szinte 
minden napra esik egy-egy színes fel-
vonulás (tjohar: vallásos felvonulás, 
fesztivál, méla: tömeges zarándoklat). 
Minden sarkon van egy kis szentély 
(mandir), ahol imádkoznak, spontán 
áldozatot mutatnak be, vagy egy szent 
fa, amelynek ágaira apró csomagocs-
kákat aggatnak fel áldozati ajándék 
gyanánt. Európai szemmel érthetetlen 
a hinduk lingam-kultusza – szent he-
lyeiken Síva fallikus szimbólumát lo-
csolják olvasztott vajjal (ghível) és szór-
ják be rizzsel, virágokkal. Az áldozat 
kelléke a virágfüzér is. A templomok-
ban félmeztelen papok vezetik a szer-
tartást. Khadzsuráhó a muszlim rom-
bolást túlélt, eltűnt, majd a dzsungelből 
előkerült hindu templomváros dom-
borművein tantrikus (a magasabb létbe 
való eljutást szexuális energiákkal elér-
ni akaró) erotikus jelenetek találhatók. 
A Kámaszútra, Káma törvényeinek 
kidolgozása is Indiában született. 

Az indiai településeken megszokott 
látvány a rituális fürdés. Részben 
egészségi okból, hiszen a legtöbb he-
lyen ismeretlen a fürdőszoba, részben 
vallási okból: megtisztulást jelent a 



Gangesz vagy mellékfolyóinak, esetleg 
a települések víztározóinak nem éppen 
tiszta vizében megmerítkezni, kis ara-
nyozott vagy ezüstös csészében a vizet 
a nap felé locsolni, majd tisztálkodni, 
(sokszor ujjal) fogat mosni… Eleven 
szokás a halottégetés, rendszerint a ri-
tuális fürdés közvetlen közelében. Aki 
teheti, hozzátartozójának elégetett 
hamvait a „szent folyó”, a Gangesz vi-
zébe szórja. Szerencsére a Gangesznek 
sok-sok ága van, s hitük szerint bárme-
lyik megfelel ennek a célnak. India tele 
van szent emberekkel, gurukkal, 
szádhukkal (tanítók, alsóbb fokú 
szentek). Utóbbiak rongyos ruhák-
ban, hosszú szakállal és bottal a ke-
zükben járják az országot, tiszteletnek 
örvendenek. Reggelente a házak elé a 
homokba virágmintákat rajzolnak 
(homokrajz, kollam), ezek a nap folya-
mán eltűnnek, de a következő reggel 
újból elkészítik. 

Számszára 
Az európai ember mindig választ: 
igen-nem. A görög filozófiából táp-
lálkozó európai racionális (kétérté-
kű) gondolkodás a logikai vagy-
vagyra épül. Az ázsiai gondolkodás, 
s benne a hindu alapállása: az is. 

A Rigvéda így fejezi ki: Tad ekam 
tvan (te magad vagy az Egy), nem 
vétheted el az utat, minden úton 
megközelítheted az egyetlen reali-
tást. Ebből következik, hogy Indiát 
(csakúgy mint a hagyományos Ázsi-
át) a mellérendelés, „egymás mellett 
ezrével keletkező, változó formák” 
világa uralja. Az indiaiak felfogása 
szerint az ember folyamatosan újjá-
születik (számszára, a körforgás). 
Ebből csak visszahúzódással, félreál-
lással lehet szabadulni. Az indiai tü-
relmesség mélyen gyökerezik az idő-
ben és a indiai vallásokban. 

Ökrösszekér és BMW-szalon
Mindennapos kép: a BMW-szalon 
mellett a járdán főznek, a földön al-
szanak. India leküzdötte az éhínséget, 
a „nyomorközeli” India látványa 
azonban mindennapos. A vidéki In-
dia tipikus képe a bádoggal vagy hul-
lámpalával fedett viskó, de a városok 
is tele vannak nyomortelepekkel, az 
utcán élés mindennapos.  A felüljáró-
kon tehén- és bivalytrágyát szárítanak 
tüzelőnek, rajzanak a patkányok és a 
mókusok. Az utcán tüzet raknak, 
mindent elégetnek, ami éghető. Köz-
ben India hihetetlen erővel moderni-

zálódik: a nagyvárosokban metrók 
épülnek, lakótelepeket húznak fel, vi-
lágszerte keresik az indiai egyeteme-
ken végzett informatikusokat. A mo-
dern India a „BMW-k szigete az ök-
rösszekerek országútján” szokták jel-
lemezni. India lakossága az elmúlt fél 
évszázadban megduplázódott. A mo-
dernizáció és a nyomor nyomasztó el-
lentéte, a népességrobbanás, a környe-
zetszennyezés megoldhatatlansága a 
jövő Indiájának nagy kérdése. 

India üzen a világnak. A XX. század 
anyagiasságával megfosztotta az embe-
reket életük értelmétől. Kényelmet 
adott az önmegvalósítás öröme helyett. 
„India feladata, hogy megmentse a világot. 
Az indiai filozófia messzebbre jutott a lé-
lek, az ember ismeretében. Szellemiségével 
helyrebillentheti az anyagi és a szellemi ér-
tékek között megbomlott egyensúlyt.” 
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(Részlet Ligeti Vilma könyvéből) 
India ősi, természetes hagyományai 
vonzzák a nyugati világ kiábrándult-
jait, az önmagukat keresőket: általá-
ban a meditáció, az asráma (aktivitás 
nélküliség, elvonulás), Krisna-tudat, 
Osho, zen, Szai Baba, Maharishi 
guru, vegetarianizmus, ájurvéda. 
A turisták „átvágása” szinte nép-
szokás. Kezdődik a repülőtéren, 
folytatódik a taxisoknál, riksásoknál.  
A baksist (adomány) kikövetelik, és ha 
megkapják, ugyanolyan elégedetle-
nek, mint azelőtt, azért, mert ez „jár”. 
A turisták legföljebb az „aranyhá-
romszöget” (Delhi, Agra, Dzsajpur) 
keresik fel, de a leginkább ki sem 
szállnak a légkondicionált autóbusz-
ból. Ez olykor életmentő, mert Delhi 
levegője olyan, hogy egy-két nap 
alatt fullasztó köhögési roham fogja 
el az embert. Az utcán folyamatos a 

„látszatsöprés”, ami még nagyobb port 
eredményez. A nagyvárosokban sé-
tálni, gyalogolni alig lehet. Nincs 
járda, ha van járda, akkor oda ki-
települtek, ott élnek, állandó a tül-
kölés, az utcán esznek, alszanak, 
kutyák hemperegnek, kecskék ki-
kötve, és esetleg egy szent tehén is 
arra imbolyog. A majom is szent 
állat, ezért szaporodik, és olykor 
megtámadja a turistákat. Delhi él-
hetetlen, Kalkutta vagy Mumbai 

óvárosa barátságosabb. Csennai 
(Madras), Varanaszi és Hyderabad 
alig bejárható. A Hospet melletti 
Hampi középkori romvárosa viszont a 
kambodzsai Angkorral vetekedne, ha 
tudnának róla. És Indiában még számos 
fölfedezhető romváros van. Az indiai 
vonatozás meghatározó élmény lehet, az 
indiai vasút jól szervezett, de nagyon kell 
ismerni a szabályait. Ám a szegénység, a 
szenny, a rendezetlenség, a szolgáltatá-
sok bizonytalan volta miatt (a vasúti 
jegy váltása például óriási kaland) India 
valószínűleg sohasem lesz kedvelt turis-
tacélpont. Ez rossz is, meg jó is. Rossz, 
mert a turizmusból bevétel lenne, de jó 
is, mert India így megmarad egyedinek, 
különlegesnek, a kevesek meghatározó, 
sőt egyéniséget átformáló élményének. 
„India-éhségnek” nevezhetjük ezt az ál-
lapotot. 

Balázs Géza

KÖNYVEK INDIÁRÓL
A cikkhez felhasznált irodalom:
Folk György: India – a végletek birodal-
ma. HVG Könyvek, Budapest, 2007.
Kłodkowski, Piotr: A Kelet csodálatos 
zamata. Typotex, Budapest, 2008.
Ligeti Vilma: A Gangesz partján. Gon-
dolat, Budapest, 1969.

(FOTÓK A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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amelyek valutájuk, devizájuk árfolyamának összeomlását 
okozná. Márpedig jócskán van arra is példa, hogy egy ko-
rábban erősnek vagy legalábbis kikezdhetetlennek vélt de-
vizaárfolyam egyszer csak megtántorodik, mert az adott 
ország politikusai rossz döntést hoztak vagy éppen egy nép-
szavazás eredménye megzavarja a korábban megszokott ér-
tékrendeket. Így ingott meg a legutóbbi időben az angol 
font is, mert az ország tervbe vette, hogy kilép az Európai 
Unióból. E döntés nem kicsi fejfájást okozott és okoz ma is 
elsősorban azoknak a brit polgároknak, akik a spanyol ten-
gerparton szoktak nyaralni, ugyanis angol fontjuk külföl-
dön sokkal kevesebbet ér, mint a népszavazást megelőzően. 

A mai pénz, a kézzel fogható valuta és a számlapénz, az-
az deviza tulajdonképpen ténylegesen egy fedezet nélküli 
lebonyolító, közvetítő eszköz, törvényi keretek között 
mozogva, melynek mennyiségét, értékállóságát a jegy-

bankok állapítják meg és szabályozzák, 
figyelve a piaci mozgásokat és nem 
megfeledkezve a stabil árfolyam védel-
méről sem. Ezt a pénzt ténylegesen még 
meg lehet tapintani, fogni, pénztárcába 
tenni, árura, szolgáltatásra költeni, te-
hát fizikailag létezik és testet ölt. Ám a 
kereskedelem és a pénzpiacok fejlődésé-
nek szinte nincs korlátja, így az elmúlt 
években felbukkantak olyan pénzek is, 
amelyeket nem tudunk kézbe venni, de 
ennek ellenére pénzként viselkednek. 
Elég csak bizonyos nagyáruházak, ben-
zinkutak és hasonlók pontgyűjtéssel já-

ró ügyfélszerző és -megtartó eszközeire gondolni: ha vá-
sárolunk, akkor a kifizetett tényleges pénz, a vásárlás ér-
téke jutalompontokkal jár. E pontok pedig a legközelebbi 
vásárláskor pénzként viselkednek, beválthatók, csökkent-
ve a ténylegesen a pénztárosnak átadott készpénzt vagy 
enyhítve a kártyaterhelés összegét. E virtuális pénzek mai 
világunkban digitálisan, számítógépen vannak nyilván-
tartva, folyik a vita, hogy nem lenne-e helyesebb inkább 
digitális pénznek hívni őket. Van azonban a virtuális 
vagy digitális pénzeknek egy újabb irányvonala: míg kez-
detben e pénzek a valós, a megfogható pénzek árnyéká-
ban keletkeztek, abból nem is léptek/lépnek ki, mert a va-
lós pénzekkel együtt költjük el őket, addig a bitcoin és a 
hasonló virtuális pénzek keletkezése teljesen független a 
hagyományos kereskedelemtől, ám ennek ellenére lehet 
velük árut, szolgáltatást vásárolni. Az idő és a gyakorlat, a 
kezelhetőség fogja eldönteni, hogy ez utóbbiak át tud-
ják-e venni a hagyományos pénzügyek szerepét. 

Palla Gábor

PÉNZÜGYEINK

AZ ARANYPÉNZTŐL 
A VIRTUÁLIS PÉNZIG  

Már az általános iskolában a történelemórán megta-
nultuk, hogy az árucsere, a kereskedelem lebonyo-
lítása során a pénz tulajdonképpen elsősorban egy 

közvetítőeszköz, mégpedig a különböző értékek tulajdon-
váltását segíti elő. A közvetítőeszköznek tehát olyan értéket 
kell képviselnie, ami egyenértékű az eladott áru értékével és 
árával. Az ősidőkben ehhez drágakövet, nemesfémet, ezüs-
töt és aranyat használtak. A kereskedelem fellendülése és vi-
lágméretű kiteljesedése kikövetelte, hogy a pénz jól kezelhe-
tő, kisebbre-nagyobbra váltható és mindenki számára elfo-
gadható legyen. Ez alapján az ezüst és az arany győzedel-
meskedett, sőt még később egyértelműen csak az arany. 
Ám az aranynak is visszavonulót fújtak, mert az aranypénz 
előállítása, tárolása, használata technikai korlátokba (bányá-
szat, kopás, őrzés, biztonság) ütközött. A megoldás az lett, 
hogy a pénzhelyettesítők, a fémpénz és a papírpénz lépett az 
arany helyébe. Ezek elfogadhatósáságának 
volt viszont egy fontos feltétele és egyben 
bizalmi alapja is a törvényi szabályozáson 
túl: a fémpénz/váltópénz és a papírpénz ér-
tékét az aranyhoz kötötték, azaz rögzített 
aránya volt a sárga fémhez. Tehát a bankok 
kérésre bármikor aranyat adtak vagy adhat-
tak a fémpénzért vagy papírpénzért. A 
pénztörténet ezt a folyamatot aranystandard 
rendszernek nevezi, és közelítőleg 200 évvel 
ezelőtt alakult ki az akkori vezető országok 
(Nagy-Britannia, Egyesült Államok, Fran-
ciaország, Németország) irányításával. 

Ez az aranyalapú valutarendszer 100 évvel 
ezelőtt kezdett megingani, leginkább az I. és a II. világhá-
ború időszakában, és főleg a háborús kiadások miatt, ame-
lyek kilökték alóla a talajt, és 1971-ben véglegesen meg is 
szűnt. Tehát hiába is volna amerikai dollárunk, ma nem 
tudjuk azt aranyra váltani a korábbi rögzített árfolyamon. 
Ha ma mindenképpen aranyat akarunk, akkor csak a napi 
piaci áron tudjuk azt megvásárolni. Pedig sok előnye volt az 
aranystandard rendszernek: elsősorban az árstabilitás, de 
stabilitást, megbízhatóságot adott a világkereskedelemnek 
és a valuták egymáshoz viszonyított árfolyamának, ezek 
kiszámíthatóságának is. Mi van akkor most, mit gondol-
junk, ha kezünkben van egy amerikai dollár, egy svéd ko-
rona vagy egy lengyel zloty papírpénz? Ma csak a bizalom 
az alapja a különböző országok pénze mögötti értékállóság-
nak, és reménykedhetünk, hogy a kibocsátó országokban 
és jegybankjaikban megbízhatunk, mert ezek jól működ-
nek, ügyes gazdaságpolitikát folytatnak, gazdaságuk 
erős, állják a világkereskedelemben a versenyképessé-
get, kormányaik nem követnek el olyan baklövéseket, 

Angol font
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HOLTTESTEK A KASTÉLY PINCÉJÉBEN

FEJ NÉLKÜLI 
CSONTVÁZAK 

GYULÁN

A helyreállítási munkálatokhoz 
társítható, néhány évvel ez-
előtti régészeti feltárásokat 

Gere László vezette, akinek különös 
figyelme volt arra, hogy a kastély 
összes helyiségét alaposan megvizs-
gálja, a falazatot, a mennyezetet, de 
még a padlózatot, valamint az alapo-
zást is feltárja. A szakemberek első-
sorban kastélytörténeti, épülettörté-
neti eredményeket vártak. A régésze-
ti csapat a vár és a kastély környékén 
fellelhető cölöphelyek után kutatott, 
valamint a legrégebbi, közel 300 éves 
épületrész nyomait szerették volna 
megtalálni és a korabeli palánkfal el-
helyezkedését feltérképezni.

Nagy volt tehát a meglepetés, ami-
kor a főépület legnagyobb pincehe-
lyiségének a padlója alól koponya 
nélküli csontvázak bukkantak elő. A 
maradványok egy kétszer három 
méteres gödörben, a pince padlója 
alatt 20-30 centiméterrel feküdtek, 

a hátukra fektetve. A feltárási munká-
latok során semmi egyebet nem talál-
tak a maradványokon kívül, sem 
fegyvermelléklet, sem ruhafoszlá-
nyok, sem pedig ékszerek nem ke-
rültek elő. A temetkezésnek nem 
volt írásos nyoma, a koponyák hiá-
nya azonban arra utalt, hogy a kö-
zépkorú, középkori férfiak kivégzés 
áldozatai lehettek.

A gyulai Almásy-kastély rekonstrukciós munkálataihoz kapcsoló-
dó régészeti feltárások során fej, illetve koponya nélküli csontvá-
zak bukkantak elő a főépület legnagyobb pincehelyiségének pad-
lója alól.  Az átfogó vizsgálat során bizonyossággá vált, hogy négy 

ember maradványairól kerültek elő.



Liska András régész, az Erkel Fe-
renc Múzeum szakmai vezetőjének 
elmondása alapján a sírok nagyon 
közel voltak az egykori palánkfal 
belső árkához, így lehetséges, hogy 
tényleges harci eseményhez köthe-
tők ezek a holttestek, illetve a temet-
kezés. Liska András jóvoltából tud-
hatjuk azt is, hogy a testeket egy 
olyan földrétegbe ásták bele, amit 
sem a kastély építésekor, sem pedig a 
pince kialakításakor nem bolygattak. 
Feltehetően a XVII. századból szár-
mazhatnak az emberi maradványok. 

A régésznek lehetősége nyílt a 
csontvázak alatti földréteg tüzetes 
megvizsgálására, s ekkor egy apró, 
ám annál fontosabb lelet, egy úgyne-
vezett izniki edénytöredék került 
elő. Iznik a mai Törökország terüle-
tén, már az ázsiai részen található és 
fazekasközpontként volt ismert. Az 
ott készült edényeket kizárólag a 
módosabb törökök engedhették meg 
maguknak. Az edénytöredék előke-
rülése segítette a kormeghatározást, 
hiszen így vált bizonyossággá, hogy a 
testeket a török korban temették el. 

A koponya rendkívül fontos „bélye-
geket” hordoz, ennek hiányában pél-
dául – jelen vizsgálatban – a nem meg-
határozása is összetettebb, nehezebb 
feladat volt. Az antropológia mód-
szertana és Paja László kutatása egy lé-
péssel közelebb vitt az igazsághoz, de a 
történet még korántsem ért véget. 

A koponya nélküli csontvázak im-
már teljesebb történetével, a történet 
részleteivel minden hónap első szom-
batján lehet egészen közelről megis-
merkedni. Ekkor van ugyanis Pince-
tárlat az Almásy-kastélyban, ami azért 
is különösen érdekes, mert ez a helyi-
ség  más alkalmakkor nem látogatha-
tó, zárva van a nagyközönség előtt.

Fábián Tamás

„Nem három csontvázról van szó, ha-
nem minimum négy egyénről. Noha há-
rom sír került elő, azonban a szórvány-
csontok elemzése során kiderült, hogy né-
hány csontdarab nem illik egyik csontváz-
hoz sem” – szögezi le Paja László 
antropológus, hozzátéve:  a három jó 
megtartású csontváz volt az, amit meg 
lehetett vizsgálni. A kor- és a nem 
meghatározás eredményeként kije-
lenthető, hogy mindhárom egyén fér-
fi volt, az egyes sírban fekvő 35-40 év 
közötti, míg a kettes és a hármas sír-
ban fekvők idősebbek lehettek, ők 40-
45 éves korukban halhattak meg.

A koponyák hiánya arra utalhat, 
hogy a férfiak lefejezés áldozatai le-
hettek, így ezt a körülményt külön is 
vizsgálta a szakember:

„A nyak területének vizsgálatára külö-
nös figyelemmel voltam, vágásra utaló nyo-
mot azonban nem találtam. Ez nem jelen-
ti azt, hogy nem történt valamiféle erősza-
kos cselekmény, de ennek nyomait nem 
találtuk meg a csontvázakon” – egészí-
ti ki. A vizsgálat a halál okát nem ál-
lapította meg, de az tudható, hogy a 
kettes és a hármas sírban fekvő 
egyénnél olyan patológiai elváltozá-
sok voltak, melyek nem hozhatóak 
összefüggésbe a halálukkal.

Ugyanakkor az egyes sírban fekvő 
35-40 éves férfi esetében egy nagyon 
erős fertőzés nyomai láthatók. A fertő-
zés a csontokon észrevehető jeleket ha-
gyott, a sípcsonton és a jobb könyök 
ízületnek mindhárom csontján észre-
vehetők voltak ezek a nyomok. Azt 
nem lehet tudni, hogy konkrétan ez 
okozhatta-e a halálát, de ez minden-
képpen nem zárható ki, feltételezhető. 
A feltételes mód használata azonban 
továbbra is indokolt: hagyományos te-
metkezés is lehetett, de az is elképzel-
hető, hogy valamilyen egyéb eseményt 
követően földelték el a tetemeket.

Nyelv és Élet

Segway

Új közlekedési eszköz jelent meg 
másfél évtizeddel ezelőtt az Egyesült 
Államokban, a segway [szegvéj]. Ha-
zánkban elsősorban a fővárosban ta-
lálkozhatunk vele. Kétkerekű, elekt-
romos motorral hajtott, botkormány-
nyal ellátott szerkezet, csúcstechnoló-
giájú rol ler. Különlegessége a 
giroszkópos önegyensúlyozó egység, 
amelyet két számítógép vezérel.

Nyelvi érdekességek is kapcsolódnak 
hozzá, például igen tanulságos a szó eti-
mológiája. Bár a -way (’út’) utótag an-
gol köznevet sejtet, a Segway tulajdon-
név, a szóban forgó járművet készítő  
gyár neve. Nem angol szó, hanem já-
tékos szóképzés: a ’követ, következik’ 
jelentésű olasz segue igealak kiejtett 
formájának angolos átírása. A segue a 
zenei szaknyelv kevésbé ismert nem-
zetközi szakszava is. Arra utal, hogy a 
következő zenei egységet szünet nél-
kül, folytatólagosan kell játszani.

Vizsgált szavunk tehát csakhamar 
köznévvé vált (segway). Egyik nyelv-
újító portálunk már 30 javaslatot kö-
zöl magyarítására (pl. sétagép, gurigép, 
gurulya, kenguri), de közmegegyezésen 
alapuló elfogadható változat még nem 
született. Toldalékos alakjai helyesírási 
kérdéseket vetnek föl: segwayjel, 
segwayezik. Igei formája az angolban is 
létezik, sőt egyre általánosabb érte-
lemben másfajta mozgásra, helyvál-
toztatásra kezdik vonatkoztatni.

Időközben kifejlesztették a segway 
újabb, szintén csúcstechnológiájú vál-
tozatát. Ez a gördeszka kései utóda, 
az elektromotorral működő mini 
segway. Kormány nélküli, légpárnás 
eszköz, jóval kisebb a gördeszkánál, 
formatervezett felületén használó-
jának mindössze a két talpa fér el. 
A forgalmazók szerint a mini segway 
pontatlan, mégis közkeletű kifejezés, 
hivatalos megnevezése hoverboard 
[havöbód], előtagja a ’lebeg’ jelentésű 
angol hover ige. A hazai kereskede-
lemben ezt már magyarosan, az igen 
kifejező légdeszka szóval illetik.

Zimányi árpád

Szerkeszti: 
GrÉtsy lászló
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BESZÉLŐ KÉPEK

A szaporítószervként funkcionáló termőtest – amit a hétköznapi nyelv „gombának” hív – valójában csak része például a talajban vagy a fá-
ban rejtetten élő, gombafonalak sűrű szövedékéből (micélium) felépülő, jócskán nagyobb gombatelepnek. És míg maga a tenyésztest több 
éven keresztül megtalálható az aljzatban, a termőtest csak az ivaros szaporodás időszakában, kedvező körülmények között fejlődik ki. A 
bazídiumos gombák nevüket a termőrétegüket alkotó gombafonalak bunkószerűen megduzzadt végsejtjeiről, a bazídiumokról kapták, 
amelyekből az ivaros spórák kialakulnak és lefűződnek. A levegőben szálló spóra lehetővé teszi a gombafaj távolabbi területekre történő 
elterjedését, és ezt a folyamatot segíti a termőtest kiemelkedése is. Megfelelő környezeti tényezők mellett (például jó vízellátottság) a szétszó-
ródott spórákból később kicsírázva létrejönnek az újabb gombafonalak. A spórák mérete 0,005-0,01 mm közé eshet, számuk pedig sok millió 
is lehet: ha például a hatalmasra megnövő óriás pöfeteg (Calvatia gigantea) spóráit egymás mellé helyeznénk, akkor a lánc hossza meghalad-
ná az Egyenlítő hosszának felét. 

A spórafelhők lefotózására az esti órákat választottam, ugyanis az Állatorvostudományi Egyetem mikológusa, Kutszegi Gergely sze-
rint a bazídiumos gombák este vagy párás időben sporulálnak, mert a bazídiospórák leadásához párás környezet kell. Ilyenkor ezen 
spórák alapjánál egy cukros vízcsepp választódik ki, ami a pára miatt meg is hízik akkorára, hogy tömegével az egész spórát megfe-
szíti a bazídiumon, majd egy katapult ellensúlyaként funkcionálva lelendíti arról.

Potyó Imre

A ma élő ismert, illetve leírt gombafajok száma több mint 
százezer, ugyanakkor teljes fajszámukat 1,5 millióra becsü-
lik. Látványos spórafelhőket csak a szemmel jól látható, 
általában kalapból és tönkből felépülő termőtestet fejlesztő 
nagygombák csoportjába tartozó bazídiumos gombák 

(Basidiomycota törzs) produkálnak. 

SPÓRAFELHŐ

1

2
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1. A gombaszezon kezdetén egy 
szeptemberi alkonyatban, a Börzsöny 
egyik sűrű fenyvesének tűlevélszőnyegén 
komponálva fotóztam a bimbós pöfeteg-
gombákat (Lycoperdon perlatum). A termőtest 
megérésekor a gomba csúcsán egy felrepedő 
pórus képződik, amelyen át – például 
esőcseppek vagy nyomás hatására – 
spórák milliói szállnak ki, felhőt képezve. 
Egyik legizgalmasabb fotótémám volt ennek 
a látványos jelenségnek a bemutatása, 
különféle megvilágításokkal kísérletezve. 
A spórafelhő ellenfényben látható igazán, így 
a lámpák fényét hátulról irányítottam pontosan 
a „robbanás” útjába, a gomba testét pedig egy 
másik, gyengébb fényű lámpával festettem 
meg. Hatodik alkalommal, a kékóra izgalmas 
alkonyati miliőjében sikerült megvalósítanom 
az elképzelésemet. (A fotó a román Milvus 

nemzetközi pályázaton 1. helyezést ért el). 

2. Egy taplógomba (Trametes sp.) napkitörésre 
emlékeztető spórafelhője erős nagyításban. 
A legtöbb taplófaj termőteste hosszabb életű, 
mint a kalapos gombáiké, vagyis a spóráikat is 
kisebb adagokban, akár az egész vegetációs 
időszak alatt apránként szokták leadni, amint 
azt Kutszegi Gergely mikológus elmondta. Ezzel 
a stratégiával több esélyük van, hiszen a taplók 
spóráinak rendszerint egy közeli holtfadarabon 
kell landolniuk, ami akár több méterre is 
lehet a termőtesttől. (Az Év Természetfotósa 

Magyarország pályázaton 2. helyezést ért el). 4. A barna nyálkásgomba (Gomphidius glutinosus) termőrétege a kalap alsó felén található. 
Ezt a réteget párhuzamosan sorakozó lemezek alkotják, így nagyobb felületen termelődhetnek a 
spórák. Finom szellő mozgatta a felhőt: hol erre, hol arra libbent el. Fenyvesekben közönséges, 
mikorrhizaképző gombafaj, azaz növényekkel alkotnak szimbiózist, azok gyökereivel kapcsolatot 

képezve valósítják meg a csere tápanyagtranszport folyamatot. 

3. Szőrmekalap
Egy parazita penészgombával fertőzött kígyógomba (Mycena sp.). A nagygombákat gyakran 
fogyasztják el különféle állatok, pl. csigák, nagyvadak, de a termőtest sokszor egy másik 

gombafaj áldozata is lehet.

3

4
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„Álommunka egy Csendes-óceáni szigeten” – így csalogatták a 
XIX. században az Új-Zéland északi partjánál fekvő White Islandre 
a munkásokat, hogy az utóvulkáni működésre épülő kénbányák-
ban dolgozzanak. Végül sem a sziget, sem a munka nem tűnt álom-
belinek, és néhány évvel a nyitás után egy vulkánkitörés tönkre-
tette a bányát. Ennek ellenére vannak emberek, akik elmondhat-
ják: ez a hely az álommunkájuk helyszíne. A vulkanológusok 
számára Új-Zéland és környéke maga a Paradicsom. Kósik 
Szabolcs szerencsésnek érzi magát, hogy a doktori témáját egy 

ilyen izgalmas területen kutathatta.

SZUPER VULKÁNKUTATÁS

– Ha minden igaz, a Gyűrűk Urából 
jól ismert Végzet-hegyén kutatott.
– Majdnem, Új-Zéland híres arról, 
hogy ott forgatták a Gyűrűk Ura tri-
lógiát. Az vulkáni hegy, ami a film-
ben a Végzet-hegye szerepét játszotta, 
tényleg a Taupo vulkáni területen 
helyezkedik el. A doktori témám 
nem terjedt ki a Végzet-hegyére, 
de szabadidőmben néhányszor felmász-
tam a kettős kráteréhez. 
– Pontosan hol találjuk a Taupo 
vulkáni területet?
– Új-Zéland Északi-szigetén, Észak-
kelet–Délnyugati csapás mentén kb. 
40 km széles sávban a White Island-től 
a Ruapehu vulkánig terjed ki a vulkáni 
terület. A déli része klasszikus rétegvul-
káni szerkezetekből áll, ott található a 
Ngauruhoe (ejtsd: narahoj), a Végzet 
hegye is. A Taupo vulkáni rendszer 
középső részén több kalderavulkán is 
található, többek között Új-Zéland 
legnagyobb állóvize, a Taupo-tó által 
elfoglalt, 25 400 évvel ezelőtti kitörés 
nyomán létrejött Oruanui kaldera.  Az 
vulkáni terület északi része pedig átme-
netet képez a Tonga-Kermadec óceáni 
szigetívekre jellemző vulkanizmusába. 
– Az Oruanui eseményt tartják az 
utolsó szupervulkáni kitörésnek a 
Földön, igaz? 
– Szeretik mondani, hogy itt volt az 
utolsó szupervulkáni kitörés. Szuper-
vulkáni kitörésnek a vulkanológiában 
azt nevezzük, amikor a vulkáni működés 

során felszínre érkező anyag tömör-
kőzetre átszámítva meghaladja az 
1000 köbkilométert. Ilyen értelemben 
az Oruanui-kitörés nem nevezhető 
szupervulkáninak, hiszen a térfogat-
becslések szerint ekkor „csak” 530 köb-
kilométernyi anyag került a levegőbe. 
Azért tegyük hozzá, hogy ez is bőven 
elég ahhoz, hogy egy ország vagy régió 
természeti arculatát teljes mértékben 
átformálja. Új-Zéland esetében pél-
dául úgy 1800 évvel ezelőtt volt az 
utolsó kalderaformáló kitörés, amely 
olyan 35 köbkilométernyi anyagszó-
rással járt. Ez az anyagmennyiség 
a kitörés közvetlen környezetében 
30-40 méter vastagságú horzsaköves 
üledéket jelent, ami pl. a lakótelepi 
tízemeletes házakat teljesen belepné.
– Mi történik a mélyben, amikor ilyen 
heves és nagy térfogattal járó kitörések 
jönnek létre?
– Igazából kevés információnk van 
arról, hogy pontosan mi történik a 
magmarezervoárokban, de fontos, 

hogy valójában nincs nagy különbség a 
szupervulkán vagy más kalderaformáló 
kitörés előzményében. Amiből követ-
keztetni tudunk a felszín alatti esemé-
nyekre, azok a kitöréskor keletkező 
vulkáni törmelékes kőzetek; szerkeze-
tük és kémiai összetételük vizsgálata 
rejti a kulcsot a kitörés során, illetve az 
azt megelőző felszín alatt viszonyok és 
folyamatok megértéséhez. 

Visszatérve a magmarezervoárra; 
szándékosan nem a magmakamra kife-
jezést használom, mert amikor kimond-
juk, hogy magmakamra, akkor gon-
dolatban mindenki egy nagy krump-
lit rajzol a föld alá, és azt gondolja, 
abban ül az olvadék. Ez nem igazán 
fedi a valóságot. A kalderavulkánok 
esetében van egy 10-100 km-es távol-
ságig kiterjedő – mondjuk úgy – csa-
tornarendszer. Ez úgy alakul ki, hogy 
a köpenyből egy bazaltos olvadék 
csomagokban elkezd fölfelé hatolni a 
földfelszín felé; terjed, ameddig utat 
talál, ahol meg zsákutcába fut, ott 
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megreked, közben beolvasztja a körü-
lötte lévő, legtöbbször szilikátos kőze-
tet, illetve összekeveredik korábban 
megrekedt magmacsomagokkal. 
Tehát érdemesebb úgy elképzelni a 
magmarezervoárt, hogy egy kiter-
jedtebb területen kis csomagocskák 
várakoznak, mint a lyukak a sajtban. 
Ezek egymással időnként összekötte-
tésben lehetnek, de kialakulásuk szem-
pontjából egymástól teljesen különböző 
eseménysorok nyomán jönnek létre, 
amelyből következik, hogy látszólag 
apróbb, de valójában fontos kémiai 
összetételbéli különbségek jellemzik az 
elkülönülő magmacsomagokat.  

Ezért téves kicsit a gyakran használt 
szupervulkán elnevezés is. A „szu-
pervulkán” semmiben sem különbö-
zik a többi vulkántól, sőt, lehet hogy 
vulkáni felépítmény egyáltalán nincs 
is. Nagy térfogatú kitörések előzmé-
nyeként van egy olyan, legtöbbször 
tektonikus esemény, amitől az elszige-
telt magmacsomagok nagy léptékben 
összekapcsolódnak, s rövid időn belül 
jelentősen meg is csapolódnak. 
– Akkor valójában nem is különbözik 
Új-Zéland vulkanizmusa más alábu-
kási zóna vulkanizmusától?
– De, ettől függetlenül erőteljesen 
különbözik, és valószínűleg a szuper-
vulkáni működéshez is hozzájárult ez 
a sajátosság. Új-Zéland Északi-szigetétől 
északkeletre ugyanis az óceáni kéreglemez 
meglehetősen kivastagodott egy korábbi 
trapbazaltos vulkanizmus miatt. Ott 
a normál 6-7 km vastagságú kéreg-
hez képest majdnem 20 km vastag az 
óceáni lemezszegély. Ez a 20 km vas-
tagságú lemezdarab (Hikurangi-plató) 
bukik az Ausztráliai-lemez alá, és okoz-
za Új-Zéland jellegzetes vulkanizmu-
sát. A vulkáni ív területe egybeesik 
erős helyi extenzió okozta árok-
képződéssel. Emiatt a Taupo vulkáni 
terület a Föld jelenlegi legproduktí-
vabb szilíciumgazdag vulkáni terüle-
te (2 millió év alatt kb. 16-20 ezer km3) 
és a kalderavulkanizmussal foglalkozó 
vulkanológusok Paradicsoma. 
– Hogyan jut ki egy magyar doktoran-
dusz Új-Zélandra kutatni?
– Magyarországon nagyon szűk a 
vulkánkutatás, szinte egy kezemen meg 
tudom számolni, hány kutató van, akik 
az idősebb generációból modern érte-
lemben vulkanológusnak tekinthetők. 
Geográfusnak kezdtem tanulni, 

de rájöttem, hogy mindenképp 
vulkanológiával szeretnék fog-
lalkozni, így párhuzamosan a 
geológiába is belevágtam. Sajnos 
itthon nem találtam igazán jó kutatói 
pozíciót, külföldön kerestem vulkánok-
hoz kapcsolódó lehetőségeket. Például 
Mexikóban sokrétű vulkánmonitoring 
vizsgálatokban vehettem részt, renge-
teget tanultam a szakma gyakorlati 
oldaláról. Közben megismerkedtem 
Németh Károllyal, aki itt, Új-Zélan-
don kutat a Massey Egyetemen. 
Ő javasolta, hogy pályázzak. Nem első-
re, de végül kaptam ösztöndíjat, így 
kezdődött az Új-zélandi kaland.
– Mi lett a kinti doktori témája?
– Én a Taupo vulkáni terület kis tér-
fogatú vulkáni működésére fókuszál-
tam. Feltérképeztem a terület kis térfo-
gatú vulkáni központjait (térfogatuk, 
koruk, elhelyezkedésük alapján), illetve 
az elhelyezkedésüket hasonlítottam 
össze a terület a fő szerkezeti vona-
laival. Ha egy ilyen komplex vulkáni 
terület működését pontosan meg akar-
juk érteni, akkor igazából a kis kitöré-
sek fontosabbak, mint a nagyok, mivel 
a kis térfogatú kitörések nyomán csak 
1-1 magmacsomag csapolódik meg. A 
nagyok valójában igen ritkán fordul-
nak elő és a keletkező termékekben 
összekeverednek különböző térben és 
időben keletkezett magmacsomagok. 
Térfogatilag meghatározóak termé-
szetesen, de a vulkáni veszély meg-
ítélése és előrejelzése szempontjából 
a sokkal gyakoribb kisebb térfogatú 
kitörések nagyobb figyelmet érdemel-
nek. A doktorimban a kis térfogatú 
vulkanizmus megértéséhez járultam 
hozzá, fókuszálva, hogy a vulkáni 
területen belül hol, milyen erősségű 
kitörések lehetnek, mennyi ideig 
tarthatnak, mennyire kiszámítható 
a vulkáni működés lefolyása – adott 

kémiai összetételű magmához kap-
csolódóan – egy-egy kitörési perió-
duson belül. 
– Hogyan lehet kiismerni egy ilyen 
komplex terület működését?
– Sokat dolgoztam terepen. Elsősor-
ban geomorfológiai és szedimentológiai 
vizsgálatokat végeztem és mintákat 
gyűjtöttem. A minták laboratóriu-
mi feldolgozása legalább olyan fontos, 
mint a terepi vizsgálatok (pl. sűrűség és 
a hólyagüregek mennyiségének és alak-
jának a vizsgálata, illetve geokémiai 
elemzések), ezek ugyanis fontos infor-
mációt adnak a kitörés robbanásossá-
gáról, annak intenzitásáról. Emellett a 
térinformatikai módszerekkel vizsgálód-
tam; többek között a kisméretű vulká-
nok térfogati meghatározása mel-
lett az Új-Zélandon igen gyakori 
lávadómok morfometriai elemzése 
is részét képezte a kutatásnak. Az 
elmúlt 350 000 év során kb. 12-13 kal-
deraformáló kitörést ismerünk, míg a kis 
térfogatú, 1-2 km3 alatti kitörések száma 
legalább 400-ra tehető. 
– Volt alkalma élőben is végigkövetni 
egy kitörést?
– Sajnos Új-Zélandon még nem; utol-
jára 2010-11-ben volt két kisebb kitö-
rés: a Tongarió déli részén a Te Maari 
kráterekből. Ezen kívül szinte min-
den évben előfordul egy-egy gyenge 
freatikus kitörés a Bay of Plenty öböl-
ben található White Island szigetén. 
Tektonikus eredetű földrengésekből 
viszont nincsen hiány! Bízom benne, 
hogy míg kint tartózkodom egy 
kitörést élőben is megfigyelhetek 
majd. Nekünk vulkanológusoknak 
nagyon szigorúan meghatározott 
forgatókönyvünk van a vulkán-
kitörés esetére; gyakran átbeszéljük, 
hogy aktivitás esetén kinek milyen 
teendői lesznek. 

Tegzes Mária
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2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Csonka Dávid feladványa

Megoldás: Lehetséges.

Egy kapcsoláskor háromféle dolog történhet:
- Egy lámpa felkapcsolódik, egy pedig le.  

(Az éppen égő lámpák számán ez nem változtat.)
- Két lámpa felkapcsolódik. (+2 égő lámpa.)
- Két lámpa lekapcsolódik. (-2 égő lámpa.)

Az éppen égő lámpák paritásán egyik eset sem változtat, azaz ha 
páros számú lámpa ég, akkor a gombok lenyomása után is páros 

számú lámpa fog égni. Mivel a feladatban a kiinduló helyzetben párat-
lan számú lámpa ég, és a lámpák teljes száma is páratlan, lehetsé-

ges az összeset felkapcsolni. Tetszőleges mennyiségű lámpa esetén 
akkor oldható meg a feladat, ha a nem világító lámpák száma páros.

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 3. Vakáció.

(A szavak egy-egy faféle nevét rejtik magukban: cipőFŰZő, féNYÁR, 
csiCSEReg, fűNYÍRó, SZILánk, vÉGERedmény, vAKÁCió.)

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános fel-
adatmegoldó képességét teszik próbára. A kérdések 
tetszőleges sorrendben oldhatók meg, nem épülnek 
egymásra, mindegyik más és más készség fejleszté-
sére vagy tesztelésére alkalmas. A megoldásokat 
jövő heti számunkban közöljük. Jó töprengést, brili-
áns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!

1. fejtörő – Mikó Laura Hanna feladványa

Melyik ábra illik a kérdőjel helyére?

Minta: 

A minta alapján milyen betűk kerülnek a színes körökbe? Melyik szám illik a kérdőjel helyére?

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
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Digitális gazdaság 
és társadalom az Európai Unióban 

Az infokommunikációs technológiák fejlődésével egyre több 
időt töltünk az interneten: a böngészés, a csevegés, az online 
vásárlás, az elektronikus üzleti tevékenységek a mindennapi 
tevékenységeink közé tartoznak. Az Eurostat 2017. évi ada-
tai szerint 2017-ben az EU háztartásainak 87%-a rendelke-
zett internet-hozzáféréssel. A világhálót használó háztartá-
sok 85%-a szélessávú internetkapcsolattal rendelkezett. 
Helyhez kötött szélessávú hálózatot (DSL, kábel, wifi stb.) 
75%-uk, mobil szélessávú kapcsolatot 42%-uk használt.

A felmérést megelőző három hónapban az EU lakosainak 
84%-a használta az internetet, 13%-uk viszont soha nem lépett 
fel a világhálóra. A felhasználók 87%-a naponta, 10%-uk heten-
te egyszer internetezett. Ehhez a leggyakrabban mobil/
okostelefont használtak (79%), ezt követte a laptop/notebook 
(64%), az asztali számítógép (54%) és a tablet (44%). Sokan több 
eszközt is használtak. A mobilon/okostelefonon internetezők 
aránya Spanyolországban (93%), Cipruson és Hollandiában 
(88%) volt a legmagasabb. A 16–24 évesek szinte minden tagja 
(94%) használta a telefonját az internet eléréséhez, ugyanakkor 
pl. a 65–74 év közöttieknek mindössze 48%-a.

A felmérést megelőző 3 hónapban a magánszemélyek az 
internetet leggyakrabban levelezésre (86%), hírolvasásra 
(78%) és a közösségi hálózatokon történő kapcsolattartásra 
(65%) használták. Az internetes telefon- és videohívás Bul-
gáriában (85%), míg a közösségi hálózatokon való részvétel 
Máltán (87%) és Magyarországon (84%) volt a legnépsze-
rűbb. A netbankot Hollandiában, Finnországban és Dániá-
ban használták  leggyakrabban (16-74 éves felhasználók 92-
93%-a), míg az online hírolvasók tábora Litvániában, Cseh-
országban és Horvátországban volt kimagasló (91-93%).

Az internethasználati szokásoknál az életkor meghatározó 
tényező. Az EU-ban a 16–24 éves fiatalok aktivitása a közös-
ségi hálózatokon volt a legmeghatározóbb (90%), a kereske-
delmi videómegosztó csatornákat (Youtube, Netflix stb.) 
83%-uk, a zenecsatornákat 80%-uk használta. Az idősebb, 
65–74 év közötti felhasználóknál a hírek (65%) és az egész-
séggel kapcsolatos információk (59%) olvasása volt a legnép-
szerűbb. A fiatalabb internetezők körében a közösségi háló-
zatokat aktívan használó aránya Franciaországban 78%, 
Olaszországban 84%, Horvátországban 99%, Dániában és 
Magyarországon 98% volt, míg az idősebb internethaszná-
lóknál ez az arány szinte valamennyi EU-tagállamban 60% 
alatt volt, kivéve Belgiumot (60%) és Máltát (71%).

A vállalkozásokat tekintve 2017 elején mindössze 3%-uk 
nem rendelkezett internetkapcsolattal. Arányuk Romá-
niában (15%) és Görögországban (13%) volt kiemelkedő. 

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. 

A hozzáféréssel rendelkező vállalkozások 96%-a vezetékes 
szélessávú internetet használt, azonban a mobil szélessávú 
kapcsolatok is egyre gyakoribbak (71%). Utóbbiak használata 
Finnországban (94%), Dániában (92%) és Horvátországban 
(87%) volt a legjellemzőbb. A cégek 70%-a biztosított hordoz-
ható eszközt az alkalmazottai számára az internetezéshez, fő-
leg a levelezőrendszer eléréséhez. Kimagasló volt az arányuk 
Finnországban és Dániában (egyaránt 92%), míg Románia 
(50%) és Bulgária (51%) a legalacsonyabb értéket képviselte.

Az internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások 
79%-ának saját honlapja volt. Arányuk Finnországban 
(96%), Dániában (95%) és Svédországban (92%) volt a 
legmagasabb. A nagyvállalatok 94, a KKV-k 79%-a ren-
delkezett internetes portállal. 

Az internet-hozzáféréssel rendelkező vállalkozások 
49%-a használt legalább egy közösségi médiacsatornát. A kö-
zösségi hálózatokon (pl. a Facebook, a LinkedIn vagy a 
Xing) 46%-uk, a kereskedelmi megosztó csatornákon (pl. 
a YouTube, a Flickr vagy a Picasa) 16%-uk volt jelen, és 
blogot vagy mikroblogot vezetett 15%-uk. A közösségi 
hálózatokat használó vállalkozások aránya Máltán (76%), 
a multimédiás tartalmak megosztására szolgáló honlapok 
használata pedig Hollandiában (29%) volt a legmagasabb, 
blogokat vagy mikroblogokat az Egyesült Királyságban 
(44%) írtak leggyakrabban. A vállalkozások a közösségi 
médiát leginkább a marketing fejlesztésére, az ügyfelek 
véleményének fogadására, kérdéseik megválaszolására, 
illetve a munkavállalók toborzására használták.

Hidas ZsuZsanna

A felhasználók közül a naponta internetezők aránya, 2017*
(FORRÁS: EUROSTAT)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Árt az egészségnek a 
folyamatos elérhetőség

A rugalmas munkaidő egyik vele-
járója, hogy a munkaadó elvárja 

a munkavállalótól, hogy szabadide-
jében is figyelje a munkahelyi 
e-mailjeit. Egy új kutatás azonban 
bizonyította, hogy ez a tevékenység 
nemcsak a munkavállaló, de családja 
egészségére és közérzetére is kedve-
zőtlen hatást gyakorol.

William Becker, a Virginiai Műszaki 
Egyetem (USA) professzora, a tanul-
mány társszerzője elmondta, hogy a 
fenti munkavállalói elvárás szoron-
gást eredményez, amely kárt okoz a 
munkavállaló és családja egészségé-
ben. „A munka és magánélet versengése 
dilemma elé állítja a munkavállalót. Ez 
szorongást indít el, és mind a munkával, 
mind a magánélettel kapcsolatos területet 
veszélyezteti” – mondta Becker.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy 
a stressz, mely a megnövekedett mun-
kahelyi elvárásból fakad, a családi vi-
szonyokban feszültségekhez és konf-
liktusokhoz vezethet. Például amikor 

Míg az nyilvánvaló tény, hogy a 
munkával kapcsolatos követelmé-
nyek fizikailag és mentálisan is ki-
merítik a munkavállaló erőforrásait, 
viszont a rugalmas munkaidőnek 
álcázott „mindig készenlétben” válla-
lati kultúrában rejlő hatást gyakran 
előnynek tüntetik fel – például azt 
állítják, nagyobb a kényelem foka, 
vagy nagyobb a kontroll a munka és 
a magánélet között. „Kutatásunk fel-
tárja a valóságot – mondta Becker – a 
rugalmas munka határai gyakran határ-
talan munkává változnak, a munkavál-
laló és családja egészségét károsítva”. 

Mit tehetnek a munkáltatók, hogy 
a kutatás során feltárt káros hatásokat 
csökkentsék? Becker szerint azok a 
munkaszervezési elvek, melyek csök-
kentik az elvárást, hogy a munkavállaló 
munkán kívül is figyelje az elektroni-
kus üzeneteit, ideális segítséget nyújta-
nának. Segíthet e-mail-ablakok létre-
hozása is, melyek késleltetik a szabad-
időben elküldött levelek beérkezését. 

A munkarendet pedig világosan 
kommunikálni kellene. „Ha egy 
munka természete azt kívánja, hogy a 

A levéltetvek manipulálják 
élelmüket

A levéltetű az egyik legsikeresebb 
élőlény bolygónkon. A kutatók 

régóta vizsgálják, hogyan tudja elérni 
ezt a sikert. Most kiderült: minden 
levéltetűfaj képes a maga szükséglete 
szerint befolyásolni a megtámadott 
növény nedvének cukor- és savtartal-
mát, így tökéletes táplálékká változ-
tatja a maga számára, ezzel létrehoz-
va önmagának azt az ökológiai fül-
két (niche-t), melybe illeszkedik.

A Bielefeld Egyetem (Németország) 
biológus kutatócsoportja Caroline 
Müller vezetésével arra kereste a vá-
laszt, miért szaporodnak olyannyira 
sikeresen a levéltetvek a növénye-
ken. Eredményükből kiderült, hogy 
a levéltetű képes élelme minőségét 
befolyásolni. A kutatás részletei a 
New Phytologist című folyóiratban 
olvashatók.

Sok száz különböző levéltetűfaj 
létezik, mindannyian a növények 
nedvét, azaz a háncsban található 
nedvet szívogatják. A háncs nedvének 

idős leveleken, specifikusan a megtámadott 
növényi részen képződő nedv minőségét 
javították. Tehát a tetvek a saját ökológiai 

valaki munkát visz haza az irodából, 
gyakran képtelen betölteni az otthoni 
– nem munkával kapcsolatos – szere-
peit. Becker elmondta, az új kutatási 
eredménye szerint nem is kell a mun-
kavállalónak ténylegesen munkával 
tölteni otthon az időt ahhoz, hogy a 
káros hatásokat tapasztalja. Már az 
elérhetőség puszta elvárása is jelentő-
sen növeli a munkavállalóra és a körü-
lötte élőkre nehezedő nyomást.

tápértéke függ a cukortartalomtól és 
a benne található aminosavak kon-
centrációjától és összetételétől. Ko-
rábban nem tudtuk, hogy miután 
levéltetű támadta meg a növényeket, 
hogyan változik a növény nedvének 
minősége a különböző növényi ré-
szekben, ez a minőségbeli változás 
hogyan befolyásolja a tetvek fejlődé-
sét, és végül hogy a tetvek hogyan 
képesek arra, hogy a növény nedvé-
nek összetételét megváltoztassák.

Müller és kutatócsoportja elsőként 
bizonyította, hogy a tetvek valóban 
megváltoztatják a növény nedvének 
összetételét, attól függően, hogy me-
lyik tetűfaj a növény melyik részét 
támadja meg. Például, ha a bimbóhoz 
közeli szárat támadja meg egy bizo-
nyos tetűfaj, akkor a cukor és a szerves 
savak összetétele változik meg a nedv-
ben. Ettől eltérően, ha az idős leveleket 
egy másik tetűfaj támadja meg, akkor 
ők az aminosavak koncentrációját nö-
velik meg. Egy további jelenséget is fel-
fedeztek a kutatók: „Megfigyeltük, hogy 
a tetűfajok, amelyek legjobban a bimbóhoz 
közeli száron fejlődtek, és azok, melyek az 

A képen a gilisztaűző varádics szárának 
levéltetű-fertőzése látható 
(FORRÁS: JANA STALLMANN, 

BIELEFELD EGYETEM)
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munkavállaló folyamatosan elérhető le-
gyen e-mailben, akkor ezt formálisan is 
rögzíteni kellene a munka részeként”.

A munkavállaló oldaláról nézve a 
kutató azt ajánlja, a munkavállaló 
legyen tudatos, mivel a tudatosság 
csökkenti a szorongást. A tudatos-
ság segíti a munkavállalót abban, 
hogy jelen legyen a családi viszo-
nyokban, ami csökkenti a konflik-
tusokat, és növeli a kapcsolati elé-
gedettséget. A tudatosság a mun-
kavállaló befolyása alatt áll, míg 
az e-mailekre vonatkozó szabályok 
kívül esnek hatókörén.

„Manapság a munkavállalóknak még 
összetettebb határok között kell mozog-
niuk a munkahelyi és családi életet il-
letően, mint eddig valaha. Ezt a terhet 
tovább növeli, ha a munkaadónak elvá-
rása, hogy a munkavállaló legyen elérhe-
tő a magánéletében is. Ezen a területen 
a pontos szabályozás fontosabb, mint 
valaha, hiszen az eredményeink szerint 
a munkavállalóval együtt a családjára is 
rossz hatással van az állandó készenlét” 
– foglalta össze a kutató.

(Virginia Tech)

A potsdami kutatóknak sikerült 
megszekvenálniuk a barlangi medve 
egyik maradványából nyert DNS-t, 
majd ezt összehasonlították több mai, 
és egy mára kihalt barnamedve génál-
lományával. Egyértelmű jeleit találták 
a két faj közötti hibridizációnak: a mai 
barnamedvék genomja átlagosan 1-2,4 
százalékban barlangimedve-géneket 
tartalmaz. A génáramlás nem egyirá-
nyú volt, hiszen a barlangi medve gén-
készletében is megtalálták a barnamed-
vétől származó nukleotidszakaszokat.

A kutatók szerint az eredmények 
részben váratlanok, részben viszont 
nem tekinthetők meglepőnek. Adott 
két rokon faj, amelyek sok évezreden 
keresztül osztoztak élőhelyükön. Akár 
természetesnek is tekinthetnénk, hogy 
időről-időre kereszteződtek. Ugyan-
akkor evolúciós értelemben a barlangi 
és a barnamedve közös története már 
igen régen elvált egymástól. 

„A barnamedvék közelebbi rokonai 
a jegesmedvéknek, mint a barlangi 
medvéknek, utóbbiaktól ugyanis már 
több mint egymillió éve elváltak” – 
nyilatkozta a kutatást vezető Alex 
Barlow a New York Timesnak. A 
kutatók következő lépésként azo-
kat a géneket fogják megvizsgálni, 
amelyek nem keveredtek a barlan-
gi és a barnamedve között. Ezekről 
ugyanis azt gyanítják, hogy vagy in-
kompatibilisek lehettek a két faj kö-
zött (amely a fajképződés mechaniz-
musáról tartogathat értékes infor-
mációkat), vagy pedig előnytelenek 
voltak az őket öröklő hibrid utódok 
számára, így azok leszármazási vo-
nala nem maradt fenn. Utóbbi eset-
ben e gének, illetve az általuk örökí-
tett tulajdonságok hozzájárulhattak 
a barlangi medve kihalásához is.

K. M.

fülkéjüket teremtik meg oly módon, hogy 
hasznot tudjanak húzni belőle. A tetvek 
viselkedése ebben a hódokéra hasonlít, 
melyek maguknak építik meg a gátakat, 
amin megtelepedhetnek” – mondta Ruth 
Jakobs, kutatóasszisztens.

A kísérletek során a kutatók a gi-
lisztaűző varádics különböző részeire 
helyeztek levéltetveket – bimbó kö-
zeli szárra, idős, illetve fiatal levélre 
–, és vizsgálták, milyen mértékben 
gyarapszik a tetűpopuláció ezeken 
a helyeken. Emellett gyűjtötték a 
növény nedvét az egyes helyeken, 
és elemezték kémiai összetételét. Így 
jutottak a fenti eredményre.

A kutatás egy nagyobb sorozat ré-
sze, melynek legfőbb kérdése, hogy 
miért is viselkednek egyénien az 
állatok, amikor megkeresik a saját 
helyüket az ökoszisztémában. Ho-
gyan alkalmazkodnak az ökológiai 
fülkéjükhöz? Mikor formálják saját 
maguk? A kutatások a Transregio 
Collaborative Research Centre (‚NC3’) 
keretében folynak, mely három né-
metországi egyetemet fog össze, az 
együttműködésben viselkedésbioló-
giát és evolúciót kutató szakemberek 
elméleti biológusokkal és filozófu-
sokkal kutatnak közösen.

(Bielefeld University)

A barlangi medve          
öröksége

Az utóbbi években egyre több, 
arra utaló kutatási eredmény 

születik, hogy rég kihaltnak hitt fa-
jok bizonyos genetikai elemei mégis 
fennmaradtak, méghozzá közeli 
rokonaik genomjában. Ez úgy le-
hetséges, hogy annak idején a két 
faj egyedei elegendően gyakran 
hibridizálódtak ahhoz, hogy a kö-
zös utódokban továbbörökített gé-
nek elterjedhessenek, és mindmáig 
fennmaradhassanak. Találtak már 
neandervölgyi géneket a mai em-
berben, de kihaltnak hitt őskutyák 
genetikai lenyomatát is a modern 
ebekben. Mindez nemcsak a fajok 
kihalásának jelentését kérdőjelezi 
meg, de a klasszikus fajfogalom 
helytállóságát is, de ez már egy má-
sik történet.

Most koncentráljunk a medvék-
re, ugyanis náluk is megtalálták a 
mélyen titkolt, hajdani félrelépés 
árulkodó bizonyítékait. A Potsda-
mi Egyetem felfedezést tévő kutatói 
pedig Nature Ecology & Evolution 
szakfolyóirat hasábjain publikálták 
eredményeiket.

A barlangi medve 25 ezer évvel 
ezelőtt halt ki, az utolsó példányok 
Nyugat-Európában pusztultak el. 
Noha nagyjából húsz százalékkal 
nagyobb volt, mint a mai barna-
medve, utóbbival ellentétben dön-
tően növényeket evett. Nem egy-
értelmű, hogy mi vezetett kihalásá-
hoz, mindenesetre eltűnése hozzá-
vetőlegesen egybeesett az Afrikából 
Európába vándorló modern ember 
elterjedésének ütemével. Elképzel-
hető hát, hogy mi irtottuk ki, ame-
lyet az is alátámaszt, hogy az egyik 
barlangimedve-csontvázba fúródva 
dárdahegyet is találtak.

Barlangimedve-csontváz

Barlangimedve-koponya
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Felébresztették a New 
Horizons űrszondát

A Pluto csodálatos világát feltáró 
űrszonda a Naprendszer külső 

régiói felé haladva energiatakarékos-
sági okokból hibernáltan utazott, 
miután a Plutoról gyűjtött adatokat 
mind hazaküldte, tavaly december 
vége óta pihent. A 165 napos hiber-
nációban a műszerek nagy része ki-
kapcsolt állapotban volt, a pihenőidő 
végét a szonda fedélzeti számítógépe 
előre programozottan indította el. 

A földi irányítás beszámolója alap-
ján június 5-én rádiós jel formá-
jában kaptak visszajelzést a jelen-
leg kb. 6 milliárd kilométerre járó 
szonda sikeres ébredéséről: a szonda 
remek állapotban van, minden mű-
szere visszakapcsolódott az elvárá-
soknak megfelelően.

Az ez utáni napokban az irányító 
csapat a szonda navigációs- és pálya-
adatait gyűjtötte be, majd új paran-
csok sorozatát küldték ki. 

A New Horizons következő cél-
pontjához a 2014 MU69 jelű, 2014 
nyarán felfedezett, Ultima Thule 
becenevet kapott Kuiper-övbeli ob-
jektumhoz 2019. január 1-jén érke-
zik majd el. Ehhez azonban a mű-
ködésében kisebb módosításokra 
van szükség. A módosítások jel-
legét és a szükséges pályamanő-
vereket az alapján határozzák 
majd meg, hogy a szonda távoli 

megfigyeléseiből milyen informá-
ciókat kapnak az égitestről. E meg-
figyelésekhez és a majdani átrepü-
léshez szükséges manőverek augusz-
tus végén kezdődnek majd meg.  
A szonda jelenleg kb. 262 millió 
kilométerre van az Ultima Thule-
tól (ez a Nap-Föld távolságnak 
közel a kétszerese), s naponta kö-
rülbelül 1,2 millió kilométerrel ke-
rül közelebb hozzá.

A rádiójel a szonda és az irányító 
központ közt az ébresztő idején 5 óra 
40 percen át utazott, ez az időtartam is 
folyamatosan nő a szonda távolodásával. 
A New Horizons egészen 2020 
végéig aktív állapotban dolgozik 
majd, ekkorra tudja majd hazakül-
deni az Ultima Thule közeléből, s 
a Kuiper-öv további objektumairól 
begyűjtött adatokat.

(NASA)

A kecskék az arcunkról 
olvasnak

A tudósokat régóta érdekli, hogy a 
körülöttünk élő állatok vajon ké-

pesek-e érzelmi állapotunkat kom-
munikációs jeleink vagy testbeszé-
dünk alapján értelmezni. E kutatás 
homlokterében eddig a legnagyobb 
kedvencek, a kutyák és lovak álltak. 
Mindkét faj esetében bebizonyoso-
dott, hogy az állatok meg tudják kü-
lönböztetni arckifejezéseinket és ké-
pesek helyesen interpretálni azokat.

A londoni Queen Mary Egyetem 
kutatóinak közelmúltban végzett 
vizsgálata arra is rávilágított, hogy 
az emberi arckifejezések felisme-

résére, mely értelemszerűen 
bonyolult kognitív folyama-
tokat igényel, nem csak az 
emberrel napi szoros kapcso-
latban élő kedvencek képe-
sek, hanem a hosszú domesz-
tikációs múltra visszatekintő 
kecskék is. Az állatoknak em-
beri arcok fekete-fehér képeit  
mutatták, melyeken ugyanaz 
a személy vagy mérges, vagy 
vidám arckifejezést produ-
kált, majd figyelték az állatok 
reakcióit. Kiderült, hogy a 
kecskék különbséget tesznek 
a kétféle arckifejezés között, sőt az 
adatokból az is világossá vált, hogy 
egyértelműen preferálják a vidám 
arckifejezésű személyt a mérgessel 
szemben, a pozitív érzelmet mutató 
képet többet nézték és szimatolgat-
ták. Különösen igaz volt ez akkor, 
ha a képet a tesztaréna jobb oldalán 

ÉT-ETOLÓGIA

prezentálták, ami arra utal, hogy az 
állatok a pozitív érzelmek értelme-
zésekor a bal agyféltekét használják.

A kutatók szerint az adatok felhív-
ják a figyelmünket arra, hogy egyes 
állatok igenis képesek az emberi ér-
zelmek felismerésére és hogy ez a 
képesség több háziállatunk sajátja.

BilKó Ágnes
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TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
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Következő vizsgaidőpont:
 

2018. október 6.

Pótjelentkezési határidő: 2018. szeptember 24.

A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok 
indulnak, melyekről a www.telc.hu 
honlapon tájékozódhat. 

Vizsgák 
A2, B1, B2 

és C1 
szinteken

TELC nemzetközi és államilag elismert 
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten

3. Hámozott alma! 4. Zajos mulatozásban részt vesz, Ballagi Mór sza-
vával. 5. Régi típusú izzólámpa tartalmazta. 6. Az Ebro partjai! 7. Erre 
a helyre. 8. Zörej, motoszkálás. 9. Felöntött a garatra. 14. The ... Blue 
Jeans; liverpooli együttes, híres számuk a Hippy Hippy Shake. 15. 
Emerson, Lake & Palmer (egykori brit rocktrió), röv. 16. Ruhafélébe 
bugyolál. 22. Új szögfok. 24. Baranyai városka lakosa. 26. Becézett Kor-
nélia. 28. Lopva szerez. 31. Francia területmérték; ár. 34. Saját kezével, 
röv. 36. A végén kullog! 37. Tortamaradék!

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Colchicum Haynaldii; Herbarium 
Haynaldinum. 

Gróf Waldstein-Wartenberg Ferenc Ádám (1759--1823) ugyan oszt-
rák származású volt, de növénytani munkásságának témáját tekintve 
jogosan sorolhatjuk a magyar tudósok közé. A hazai botanika talán 
legnagyobb alakjának, Kitaibel Pálnak egyaránt volt mecénása, útitársa 
a fáradságos gyűjtőútjain, majd a fajok egy részének leírója. Hatalmas 
vállalkozásuk, a Descriptiones et icones plantarum rariorom Hungariae 
kiadását is ő szervezte. Emlékét több faj tudományos neve is őrzi, mint 
például a berkipimpó (vízszintes 1.) vagy egy másik pimpófaj, mely 
magyar (vízszintes 18.) és latin nevét egyaránt a grófról kapta a faj 
felfedezőjétől, Kitaibeltől. Jó fejtést!

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyze-
tet. A 28-as számunkban elkezdődő 15 hetes rejtvényciklusunk 
végére a négyzetek betűi egy 200 éve született orvos nevét adják 
meg. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A grófról elnevezett berkipimpó tudományos neve. 
10. Cserépedény bevonata. 11. Női név, viselőjét Odinak is becézik. 12. 
Színesfém. 13. A délutánt követi. 14. Régész, orientalista, földrajztudós, 
az MTA külső tagja, brit alattvalóként vált világhírűvé (Aurél, 1862–
1943). 17. A dél-afrikai rand devizakódja. 18. Ez a faj is róla kapta a 
nevét. 19. Az ón (stannum) vegyjele. 20. Mesterkélt tartás. 21. Persona 
non grata (nemkívánatos személy), röv. 23. A nitrogén és a bór vegyjele. 
25. Ülés napirendjének befejező része. 27. Csomópont. 29. Vonal, sor, 
latin szóval. 30. Ingrid Bergman szerepe a Casablanca című filmben. 
32. Az angol polgári forradalom egyik vezető személyisége (John). 33. 
Főtlen. 35. Gondozott külsejű. 38. Nőgyógyászat.

FÜGGŐLEGES: 1. A teljes ábécé 40. és 25. betűje. 2. ... Ekberg; 
Marcello Mastroianni partnere Az édes élet című Fellini-f ilmben. 

Kedves Olvasóink!

A 2007 és 2016 között  
megjelent lapszámaink  

kedvezményesen, 
200 forintos áron 
vásárolhatók meg 

a szerkesztőségben.

Jó szórakozást kívánunk 
lapunk  olvasásához!
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Több éves zárva tartást követő-
en 2018. szeptember 14-től ismét 
látogatható az Iparművészeti 
Múzeum Városligeti fasor 12-es 
szám alatt található Ráth 
György-villája, ahol a múzeum 
szecessziós gyűjteményének leg-
szebb darabjait felvonultató A mi 
szecessziónk című állandó ki-
állításával várja a látogatókat.

A villa az utolsó egyetemes stí-
lus korát kelti életre. Enteriőrök-

ben mutatják be a szecesszió három meghatározó irányát 
a brit, az osztrák és a francia szecessziót. Bugatti exkluzív bú-
torai révén a keleti művészet hatása, továbbá a századfordu-
ló magyar művészetében megjelenő erdélyi gyökerek és a 
magyar nemzeti múlt inspiráló szerepe ismerhető meg.

A szecessziós ebédlő és a fogadószoba századfordulós 
magyarországi otthonokba nyújt bepillantást, látványtá-
ri elrendezésben Zsolnay kerámiákat, Gallé és Tiffany 
üvegeket, Lalique ékszereket csodálhatnak meg a láto-
gatók. Két kortárs üvegművész szecesszió-ihlette művei 
által Ráth szellemiségének megfelelően a régmúlt és a 
jelen alkotásai együtt lesznek jelen a villában.

A kiállításon szereplő közel 600 műtárgy az iparművé-
szet minden ágát képviseli. Míg a hajdani képtár és a 
historizáló ebédlő rekonstrukciójával a 190 esztendeje 
született kitűnő polgári műgyűjtőre is emlékezik.

A kiállítás programját szakmai és szubjektív tárlatveze-
tések, előadások, workshopok, műhelylátogatások és 
múzeumpedagógiai foglalkozások kísérik.

Vietnam ötven évvel később – 
válogatás egy haditudósító 
emlékeiből címmel Kondor László 
képeiből nyílt kiállítás a kecskeméti 
Magyar Fotográfiai Múzeumban. 
A fotók teljes képet adnak arról a 
környezetről, ahol a háború zajlott: 
Kondor László megörökítette a 
polgári oldalt, a háttérországot és 
magát a háborút is.

A kiállított fotók gyakorlatilag teljes képet adnak arról a 
környezetről, közegről, ahol a háború zajlott, hiszen Kondor 
László megörökítette a polgári oldalt, a háttérországot és ma-
gát a háborút is. A fényképek között így láthatunk zsánerké-
peket a barakkokról, levélíró katonát vagy kártyázókat egy 
elfoglalt dombtetőn, de vannak harci bevetésről és kivonásról 
szóló képek, valamint lírai portrék is a vietnámi polgárokról, 
ahogy a háború közepette éltek. A kiállítás érdekessége 
még, hogy Kondor László a kilencvenes évek közepén a 
filmek negatívjait átnézve saját maga válogatta és nagyí-
totta fekete-fehér papírképeit. A szeptember 29-ig 
látható tárlatra ezekből választottak ötven fotót.

Korsós Zoltán, a Magyar 
Természettudományi Mú-
zeum zoológusa, jelenlegi 
főigazgatója az okinawai 
Riukiu Egyetem meghí-

vására 2009-2012 között három évet töltött a csodálatos 
szubtrópusi szigetvilágban, Japán déli részén. Ötvenhá-
rom szigeten járt a 60 lakottból, ahol a talajlakó ízeltlá-
búak biológiáját tanulmányozta. 

A történelemre, a helyi viszonyokra, az emberi kapcso-
latokra nyitott szemmel és folytonos kíváncsiságtól hajtva 
járta a szigeteket. Egyedülálló élményeit tárja Okinawa 
Mi Amor – Szerelmem Okinawa című, tavaly meg-
jelent könyvében az 
olvasó elé, összesen 116 
blogbejegyzéshez ha-
sonlító fejezet formá-
jában. A hiánypótló 
könyvvel a „karos-
székben ülő turistát” 
vagy akár a valódi lá-
togatásra vállalkozó 
utazót igyekszik meg-
ismertetni a helyi emberekkel, az elszigetelt, különleges 
kultúrákkal és az egzotikus, ritka élővilággal. A kintlét 
alatt készült 50 ezer fotóból félszázat kiválasztva készült a 
Riukiu-szigetvilág szűk keresztmetszetét adó, a könyvvel 
megegyező című kiállítás, amelyet november 4-ig lehet 
megtekinteni a múzeum Kupolacsarnokában.

A fermentált ételek tör-
ténetét mutatja be a bu-
dapesti Koreai Kulturá-
lis Központ legújabb, 
Koreai konyha: a fer-
mentált ételek törté-
nete című kiállítása. A 
tárlaton kiemelt szere-
pet kapnak a világon 
egyedülálló onggi edé-

nyek is, melyek a több évszázados koreai kerámiamű-
vesség egyik legnagyobb kulturális jelentőséggel bíró 
ágának termékei.

A koreai konyha híres a fermentált ételeiről. A több 
mint háromszáz variációban létező kimcsi például nem-
zeti ételnek számít, a koreai étkezések elengedhetetlen 
része. A Koreai-félsziget éghajlatát és ezen keresztül me-
zőgazdaságát meghatározza a jól elkülönülő négy év-
szak, és a többi távol-keleti országhoz hasonlóan a rizs-
termesztés hagyománya. Az élelemforrásban szűkös téli 
és tavaszi hónapok a húsok, zöldségek tartósítására ösztö-
nözték a félsziget lakóit, magas szintre fejlődtek a régión-
ként kisebb-nagyobb mértékben különböző fermentálási 
eljárások. A kiállítás október 31-ig tart nyitva.

Újra nyitva Egyedülálló élmények

Teljes kép – A vietnámi háború

Nem csak kimcsi
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A hátlapon
Nagyvirágú tóalma

Az idegenhonos növények tekinteté-
ben a megtelepedett fajok száma 
alapján hazánk Európa egyik legve-
szélyeztetettebb országa. Távoli tájak 
vízinövényei többnyire a kereskede-
lem és az akvakultúrák (vagyis a vízi 
növénytermesztés) révén kerülnek 
élővizeinkbe. Hazai pályafutásukat 
gyakran észrevétlenül kezdik. Itt-ott 
kiszabadulnak, és az őshonos növény-
zetben megbújva telepednek meg. 
Többségük nem bírja a fagyokat és a 
tél folyamán elpusztul. A víz alatt vi-
szont áttelelhetnek és a következő év-
ben ismét megjelennek. Akár évekig 
is a „háttérben” maradhatnak, míg-
nem bizonyos tényezők kedvezővé 
válásával hirtelen „berobbannak”. 

Ilyen például az Amerikából szár-
mazó nagyvirágú tóalma (Ludwigia 
grandiflora). Hazánkban 2005-ben 
észlelték először kivadulását Hévíz 
melegvizes csatornájában. Néhány 
évvel később Tata és Oroszlány kör-
nyékén is feltűnt, immár normál hő-
mérsékletű víztestből. Csak szórvá-
nyosan, kisebb foltokban jelent meg, 
s nem minden évben került szem elé. 
Ebben az évben azonban az Által-ér 
Tata és Tatabánya közötti szakaszán 
teljesen benőtte a víztestet, lelassít-
va, sőt felduzzasztva így a vízfolyást. 
Hamarosan Tatától északra is előke-
rült egy komolyabb állománya. 

Ez a növény vegetatív úton gyorsan 
szaporodik és rendkívül gyorsan nő. 
Az általa elözönlött vízben az eddigi 
tapasztalatok alapján minden őshonos 
növényt kiszorított. Külföldi vizsgá-
latokból tudjuk, hogy az előbb emlí-
tetteken kívül csökkenti a vizek oxi-
géntartalmát és megváltoztatja a pH-
viszonyokat, így új kihívások elé állít-
ja a halakat és más vízben élő állatokat. 
Már megkezdődött a növény mecha-
nikus irtása és a szakemberek folya-
matosan szemmel tartják a növényt. 
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Gyepfehérítéstől	a	gőzölős	
gardróbig
Száztíz éve német kutatók olyan szert 
fejlesztettek ki, amely forradalmasí-
totta a mosás folyamatát. A létreho-
zott mosószer a porózus szappan mel-
lett nátrium-perborát és nátrium-szi-
likát együttes hatásával lehetővé tette, 
hogy a textília főzése során felszaba-
duló aktív oxigén finom buborékok 
formájában a fehérítést is végrehajtsa.

Sejtjeink	időmérő	szerkezetei
Néha úgy érezzük, kevesebb időnk 
van, mint régen. Holott egy nap 
akkor is és most is 24 órából állt, amit 
a Föld tengely körüli forgása határoz 
meg. A nappalok és éjszakák ritmusos 
váltakozása a bolygónkon kialakult 
élőlényeket is arra késztette, hogy egy 
saját belső biológiai órát alakítsanak ki.

Újabb	vízkérdés	
a	Naprendszerben
A kutatók évtizedek óta dolgoznak 
azon, hogy megismerjék a Jupiter 
belső felépítését és megértsék a műkö-
dését. Az utóbbi évek során pedig las-
sanként egyetlen bizonytalan kérdés 
kezdte mozgatni a csillagászok fantá-
ziáját, ami sok más titokra is magya-
rázattal szolgálna a bolygó szerkezetét 
illetően. Mennyi víz rejtőzik ezen a 
népszerű gázóriáson?



Nagyvirágú tóalma
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