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Barlangrajzok az aggteleki cseppkőbarlangban! A hír 
akár egy szenzációs régészeti felfedezésről is szólhatna. 
Hiszen, bár nem igazán közismert, de viszonylag közel a 
híres Baradla- és Jósvafői-barlangokhoz, a Bükkben, a 
Tatár-árki-barlangban bizony találtak már sziklaarco-
kat. A fokozottan védett, számos ritka denevérfajnak ott-
hont nyújtó Tatár-árki-cseppkőbarlangban fellelt dombor-
műszerű alkotásokról éppen tíz évvel ezelőtt adott hírt há-
rom régész szakember az Ősrégészeti Levelek című folyó-
iratban. Igaz, tanulmányukban a barlangkutatók maguk is 
nyitva hagyták a kérdést, hogy valóban őskori barlangkar-
cokról vagy későbbi, félig-meddig vandál sziklafaragásokról 
van-e szó. De ettől még az izgalmas lelet ténye létezik.

Szóval akár az aggteleki cseppkőbarlangból is szárnyra 
kelhetett volna hasonló ősrégészeti hír, de szögezzük le 
gyorsan: nem archeológiai, sokkal inkább képzőművé-
szeti nóvum látható októbertől az Aggteleki Nemzeti 
Park épületében. Az aggteleki barlangrajzokat ugyanis 
mai művészek készítették. Méghozzá a Nemzeti Kul-
turális Alap fennállásának 25. évfordulóját ünneplő 

rendezvénysorozat részeként, az Aggteleki Nemzeti 
Park, a Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft és az 
NKA Ismeretterjesztés és környezetkultúra kollégiuma 
pályázati felhívására, gyermek, ifjúsági és felnőtt kate-
góriában. Az ötlet gazdája szerkesztő munkatársunk, 
Lőrincz Henrik, az NKA kollégiumi tagja volt.

Azt hihetnénk, Altamira, Lasceaux vagy éppen a 85 év-
vel ezelőtt a magyar világutazó, Almásy László által felfe-
dezett Gilf Kebir kőkorszaki képi világa távol áll a mai 
művészektől, pláne az ifjabbaktól. De szerencsére a művé-
szeti, a tudományos és  a természeti tájat óvó látásmódok 
közti szoros kapcsolatot szemléltető pályázati felhívás ép-
pen a mai alkotók fogékonyságát mutatta a szokatlan, 
asszociatív kezdeményezésekre: közel száz pályaműből 
választotta ki a zsűri a három kategória díjazottjait.

A nyertesek között akadt több, amely a digitális kultúra 
és a történelem előtti idők látványvilága közötti hasonló-
ságra játszott rá, volt, amely karikatúraszerűen, más líra-
ian közelítette meg a témát. S mindegyiket jellemezte az 
évezredeket átívelni tudó szellemi könnyedség.

A győztes pályaművekből a következő számunkban 
fogunk majd szemezgetni ugyanitt, szerkesztőségi cik-
künkben.

Gózon Ákos

Kedves Olvasónk!
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A terepi kutatáshoz az ugandai 
Kibale Nemzeti Park és a tőle két-
ezer kilométerre lévő madagaszkári 
Ranomafana Nemzeti Park szolgált 
helyszínül. A két élőhely földrajzi 
viszonyai hasonlóak, uralkodó nö-
vényfajaik is rokonok, de gyümöl-
cseik színe jellemzően eltér. Ugan-
dában piros bogyók és narancsszínű 
fügék lógnak a fák lombjai között, 
amelyeket főként nappali majmok, 
emberszabásúak és madarak fo-
gyasztanak. Madagaszkáron a bo-
gyók inkább sárgák, a fügék barnák 
vagy zöldek, viszont erőteljes illatú-
ak, a fő gyümölcsevők pedig a ma-
kik, amelyek éjjel is táplálkoznak.

Az ökológusok szerint e szín- és 
illatkülönbség oka a gyümölcsevők 
eltérő érzékelési képességeiben rejlik. 
A majmok hozzánk hasonlóan há-
romféle, eltérő hullámhosszú fényre 
érzékeny csapokkal rendelkeznek re-
tinájukban, a madagaszkári lemúrok 
azonban leginkább a kék-sárga spekt-
rumon látnak jól, míg a piros-zöld 
spektrumon szinte színvakok, ugyan-
akkor sokkal jobban támaszkodnak 
szaglásukra. Mindkét élőhelyen érett 
és éretlen gyümölcsöket, illetve leve-
leket gyűjtöttek - utóbbiakra azért 
volt szükség, hogy meg tudják vizs-
gálni, hogy a gyümölcsök színei éle-
sen elkülönülnek-e a hátterükként 
szolgáló lombozattól. A mintákat 
spektrométerben vizsgálták, hogy 
így viszonyíthassanak a gyümölcs-
evők látási képességeihez.

Az eredmények szerint Ugandá-
ban a piros-zöld spektrumon tértek 
el leginkább a gyümölcsök színei a 
levelekétől, így az ott élő majmok és 
a madarak számára a legfeltűnőb-
bek lehetnek. Madagaszkáron ezzel 
szemben a kék-sárga spektrumon 

A gyümölcsök 
versengenek az 
elfogyasztásukért

Közismertek a növények azon 
furmányos praktikái, amelyek se-
gítségével igyekeznek megakadá-
lyozni, hogy levélzetük, hajtásaik 
a telhetetlen bendőjű növényevők 

áldozatává váljanak. Méreganyagokat 
termelnek, ijesztő töviseket növeszte-
nek, legértékesebb, tápanyagban leg-
gazdagabb részeiket a föld alá rejtik. A 
legtöbb növényevőnek nem a mérgező 
vagy a nem mérgező növény közül kell 
választania, hanem a nagyon és a kicsit 
mérgező közül.

Vannak azonban esetek, amikor a 
növénynek nincs ellenére, ha egyes 
részeit - jellemzően a magjait rejtő 
gyümölcsét - elfogyasztják, hiszen az 
állat ily módon hozzájárul a magok 
terjesztéséhez. A növény úgy növelhe-
ti potenciális utódai túlélési esélyét, ha 
a magok távolabb kerülnek tőle (hogy 
ne kelljen egymással versengeniük a 
forrásokért), de azért a körülmények 
a magonc új lakhelyén is megfelelőek 
maradnak a csírázásra. A növényevők 
és kedvenc csemegéjük között gyak-
ran koevolúció zajlik évezredek óta, 
így kapcsolatuk mindkét fél igényeit 
maximálisan kielégítheti.

E jelenség a rovarok körében jól is-
mert, az emlősök között kevés azon-
ban a szélsőségesen specializált nö-
vényevő, legtöbbjük a közeli rokon 
növényfajok gyümölcseit ugyan-
olyan lelkesedéssel fogyasztja. A nö-
vényfajoknak így versengeniük kell 
a magszállítók kegyeiért, az evolúci-
ós ökológusok pedig csak most kez-
dik megérteni, hogy a növények e 
táplálkozási kapcsolatban korántsem 
csupán elszenvedő, hanem igencsak 
kezdeményező szerepet játszanak.

Kim Valenta, az amerikai Duke 
Egyetem, és Omer Nevo, a német 
Ulmi Egyetem kutatói nemrégiben 
két tanulmányt is publikáltak a gyü-
mölcsök színének és illatának, illetve 
a növényevők érzékelési képességei-
nek összefüggéseiről a brit Royal So-
ciety által kiadott Biology Letters, és a 
Science Advances folyóiratokban. Ezek 
fő megállapításai szerint a növények 
oly hatékonyan kommunikálnak 
(gyakorlatilag “engem egyél meg!”-
jelzéseket küldenek) az állatokkal, 
hogy e kapcsolat megértése nélkül ba-
josan lehetne a terület ökológiai háló-
zatait eredményesen megvédeni.

mutatkozott nagy eltérés, amely so-
kat segít a piros-zöld színeket meg-
különböztetni képtelen makiknak. 

A Madagaszkáron végzett illatvizs-
gálat hasonló eredményekre vezetett. 
Ott olyan érett és éretlen gyümöl-
csökből gyűjtöttek mintákat, amelye-
ket kizárólag a szaglásukra támasz-
kodó makik fogyasztanak, illetve 
olyanokból, amelyeket a jobban látó 
madarak is esznek. A gyümölcsöket 
hermetikusan záródó zacskókba tet-
ték, majd a felgyülemlő szagmoleku-
lákat kiszivattyúzták és elemezték.

Kiderült, hogy a makik által fogyasz-
tott gyümölcsök sokkal több és változa-
tosabb szaganyagokat bocsátanak ki, és 
nagyobb különbség van éretlen és érett 
illatuk között. A makik agyában hatal-
mas a szaglási információ feldolgozásá-
ért felelős terület, hiszen a táplálkozáson 
túl a szaporodásban, a kommunikáció-
ban és megannyi más viselkedésben is 
alapvető szerepe van a szagoknak. Az 
érett, makikra váró gyümölcsök tehát 
minden eszközt megragadnak arra, 
hogy magterjesztőik a vaksötét éjsza-
kában is rájuk találjanak.

A növényevők képességeihez alkal-
mazkodott növényekre számos pél-
dát találhatunk a rovarok esetében, 
de az emlősök körében az efféle szo-
ros kapcsolat ritkaságnak mondható. 
Ott van azonban az utazók pálmája 
nevű pálmafaj (Ravenala), amely a 
világ legtöbb részén piros vagy sárga 
gyümölcsöket hoz, amelyet a ma-
darak jól felismernek. Őshazájában, 
Madagaszkáron azonban teljesen más 
színű. Ott bogyói kékek, fő fogyasz-
tójuk pedig az áje-áje vagy másnéven 
véznaujjú maki. Talán nem meglepő 
ezek után, hogy e maki remekül lát 
az ibolyán túli tartományban.

Kovács MárK

A madagaszkári makik a semleges, barna színű bogyókra is rátalálnak – szaguk alapján 
(FOTÓ: MARIETTA COLLEGE)
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Egy nemzetközi kutatócsoport egy 
olyan programot hozott létre, ami 
jelentősen lecsökkentheti az ilyes-
fajta elemzésekhez szükséges embe-
ri munka mennyiségét. A program 
lelke egy mesterséges neurális háló. 
Ez egy olyan komputációs rend-
szer, ami képes megtanulni, hogy 
adott bemenetre milyen kimenetet 
kell produkálnia, ám ehhez általá-
ban rengeteg próba szükséges. A 
kutatók egy olyan neurális hálót 
használtak fel, amit először egy 
hatalmas adatbázison tréningez-
tek, ami célobjektumok és a hattér 
elkülönítésére tanította a hálót. Az 
eredeti neurális háló kiemente egy 
kategória címke lett volna (például 
„macska”, „kutya”, stb.), azonban a 
kutatók ezt egy olyan kódra cserélték, 
ami további számításokkal az adott 
célobjektum lokációjára vonatkozó 

adatokat produkált, vagyis gyakor-
latilag megjelelölte a képen az adott 
célobjektumot.

A kutatók először egerekről készült 
videófelvételeken próbálták ki a neu-
rális hálót. Az egerek egy olyan papír-
felületen navigáltak, amire egy nyom-
tatófej időnként szagmintákat helye-
zett el, ennek követésével juthattak 
jutalomfalatokhoz. Az egerek gyorsan 
cikáznak a felületen, ráadásul felülről 
vannak megvilágítva, többek között 
ezek a tények is nehezítik a felvéte-
lek kielemzését. A videófelvételekből 
több, mint ezer képkockát választottak 
ki a kutatók és ezeken emberi mun-
kával jelölték meg az egér orrát, füleit 
és farkának tövét. Ezután a neurális 

Mozgáskövetés 
neurális hálóval

Az idegrendszer működésének 
legfeltűnőbb következménye a 
mozgás. Noha ez az állatok je-
lentős részénél szabad szemmel 
is látható, pontos követése már 
nem ennyire egyszerű. Például a 
lovak galoppozásásával kapcso-
latban egészen a XIX. század 

végéig megválaszolatlan volt egy 
érdekes kérdés: vajon a ló időnként 
teljes testével elemelkedik a földtől, 
vagy nincs olyan mozzanat, amikor 
ne érné a földet valamelyik lába? A 
kérdést Edward Muybridge vála-
szolta meg, 1878-ban. Több kame-
rával közel egyidőben fényképezett 
le egy vágtázó lovat és így derült ki, 
hogy a ló időnként „lebeg”, vagyis 
teljes testével a levegőben van.

A 70-es években az emberek ízülete-
ihez rögzített fényvisszaverő felületek 
forradalmasították az emberi mozgás-
ból származó adatok digitalizálását. 
Ezt a technológiát azóta is előszeretet-
tel használják, például a filmek vagy 
a videojátékok animátorai. A mozgás 
pontos követése az emberi és állati 
viselkedéssel foglalkozó tudományte-
rületek számára is fontos, azonban a 
testre szerelt tárgyak zavarhatják a ter-
mészetes mozgást, illetve a méretbeli 
korlátok miatt a kisebb testű élőlények 
mozgásának követésére nem alkalmas 
ez a megközelítés. A gyakorlatban 
ezért egy-egy videófelvételen képkoc-
kánként kell felcímkézni a kulcspon-
tokat a mozgás további elemzéséhez.

hálót a képek 80 százalékán trénin-
gezték, majd megfigyelték, hogyan 
teljesít a fennmaradő körülbelül 200 
képen. Azt találták, hogy az emberek 
által elhelyezett jelölésekhez képest 
átlagosan csupán néhány pixelnyi el-
térést produkált a neurális háló, ami 
egyébként a különböző emberek je-
lölései között is megfigyelhető. To-
vábbi futtatásokkal kiderült, hogy 
akár 100 kép is elég lehet ahhoz, hogy 
az emberekhez hasonlóan jelölje a ké-
peket a hálózat. A hálót később egy-
szerre három egerről, ecetmuslicáról, 
illetve egerek mancsáról készült fel-
vételeken is kipróbálták és ezekben az 
esetekben is nagyon meggyőző ered-
ményeket produkált.

A neurális háló tehát képesnek tűnik 
viszonylag kevés képen megtanulni egy 
adott élőlény kulcspontjainak felcím-
kézését. Ez jelentősen lecsökkentheti a 

mozgáskövetéshez szükséges mono-
ton emberi munkát. A kutatók szerint 
a mintául szolgáló képek helyes meg-
válogatása és alapos felcímkézése még 
jobb eredményeket hozhat, kevesebb 
emberi munkával. Az eszköz nem 
csak az alapkutatásban lehet hasznos: 
a rehabilitációban megkönnyíthetné a 
páciens mozgásának kielemzését, ami 
a megfelelő terápiás program kiala-
kítását teszi lehetővé. Az élsportban 
is használnak hasonló módszereket a 
sportolók technikájának fejlesztésére, 
talán ebben is hasznát lehetne venni. 
A program egyébként ingyenesen le-
tölthető és használható (Link: github.
com/AlexEMG/DeepLabCut).

reichardt richárd
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Edward Muybridge 1878-as képsorozata egy vágtázó lóról
 (FORRÁS: RESEARCHGATE.NET – RENATO P. DOS SANTOS)

Digitális mozgásrögzítéssel létrehozott 3D modell 
(FORRÁS: AR-TRACKING.COM)
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A szülészeti 
dilemma dilemmája

Kétlábra emelkedésünkkel moz-
gásunk, illetve az izmainkra, 
csontvázunkra ható mechanikai 
erőhatások gyökeresen átalakul-
tak. E megváltozott körülmé-
nyek között találunk pozitív és 
negatív hatásokat is. Természe-

tesen a felegyenesedés több előnnyel 
járt, mint hátránnyal – hiszen ha nem 
így lenne, kétlábon járó őseink csak 
egy evolúciós zsákutcát képviselné-
nek törzsfánkon, mi pedig még ma is 
négykézláb járnánk –, de tagadhatat-
lanok a vele járó kellemetlenségek is 
(ennek belátásához elég, ha megta-
pogatjuk fájós derekunkat).

A felegyenesedett járás kénysze-
rítette kompromisszumok talán 
legismertebbike az úgynevezett 
szülészeti dilemma. Az általánosan 
elfogadott antropológiai elmélet 
szerint a nők medencéje nem lehet 
egyszerre ideális a gyermekszü-
lésre, illetve a hatékony kétlábon 
járásra. Előbbi széles szülőcsator-
nát kíván, hogy a megnövekedett 
agykapacitású (ezáltal nagy fejű) 
babák könnyebben átszuszakolhas-
sák magukat szüléskor a medence-
csontok között. A felegyenesedett 
járáshoz viszont a szűk medence 
lenne a legmegfelelőbb, hogy job-
ban tudjunk vele egyensúlyozni, 
és gyorsabb futást tegyen lehető-
vé. A dilemma itt tehát evolúciós 
értelemben értendő: az ellentétes 
érdekek (a szűk és a tág medence) 
között kellett törzsfejlődésünknek 
lavíroznia, hogy egyik se szen-
vedjen olyan súlyos csorbát, amely 
már komolyan veszélyeztette volna 
az illető hölgy és születendő babája 
túlélési esélyeit.

A nők medencéjének anatómiája 
tehát az evolúció előtt álló, gyakran 
teljesíthetetlen kihívások szép tan-
könyvi példája – volt eddig. Egy új 
kutatás eredményei ugyanis alapjai-
ban rengethetik meg a szülészeti di-
lemma elméletét. Lia Betti, az angliai 
Roehamptoni Egyetem kutatója és 
munkatársai arra voltak kíváncsiak, 
hogy a Föld eltérő térségeiben élő 
népcsoportok asszonyainak meden-
céje mennyire változatos. Hipoté-
zisük szerint – a szülészeti dilemma 
helytállóságát alapul véve – nem vártak 
nagy különbséget a medencék anató-
miájában. Ha ugyanis a szülőcsatorna 

formáját valóban az egész fajunkra 
ható evolúciós kényszerek alakították 
ki, akkor alakja is uniformizálttá vált 
volna (hiszen e kényszerek tekinteté-
ben egyik embercsoport sem külön-
bözik jelentősen másoktól).

Persze valójában nem kezdtek vol-
na e kutatásba, ha meg lettek volna 
győződve az elmélet helyénvalósá-
gáról. Mint a vezető kutató, Betti 
nyilatkozta, a szülészeti dilemma 
alapjául szolgáló antropológiai vizs-
gálatokat szinte kizárólag a nyugati 
népességen végezték, amely azon-
ban korántsem reprezentálja megfe-
lelően a tejes emberi faj testfelépíté-
sében rejlő változatosságot.

A kérdést megválaszolandó, a ku-
tatók a világ 24 térségéből származó, 
348 darab különböző korú női meden-
cét vizsgáltak meg. A legrégebbi minta 
az időszámításunk előtti II. évezredből 
származott. Megmérték a szülőcsator-
na méreteit és alakját, eredményeik 
szerint pedig ezek az élőhelytől függő-
en jelentősen különböznek egymástól. 
A medence ürege például a Szaharától 
délre eső afrikai területeken, illetve 
egyes ázsiai populációk tagjainál ol-
dalról szűkebb, viszont elölről és hátul-
ról tágabb, mint az európai és az észak-
amerikai asszonyoknál. Utóbbiaknál 
oldalirányban jóval oválisabb az üreg, 
és ezáltal a szülőcsatorna is. Az eredmé-
nyeket közlő tanulmány a Proceedings of 
the Royal Society B című szakfolyóirat-
ban jelent meg.

Itt jelentős, szemmel látható kü-
lönbségekről van szó. A kutatók 
eredményei azt bizonyítják, hogy 
a szülőcsatorna anatómiai különb-
ségei meghaladják sok, hagyo-
mányosan variábilisnak tekintett 
testfelépítésbéli jellemző sokfélesé-
gét, például a csontok hosszúságá-
nak változatosságát. 

De mi okozhatta a szülőcsatorna 
anatómiájában fellelhető földrajzi 
eltéréseket? Nos, egyelőre semmi-
lyen környezeti faktor szignifikáns 
hatása sem igazolódott be. Úgy ta-
lálták, hogy az azonos élőhelyről 
származó minták között a fekete 
afrikai populáció körében a legvál-

tozatosabb a medenceüreg alakja 
és mérete, míg az Afrikától egyre 
távolabb élt-élő népcsoportoknál 
egyöntetűbb. Ez sok más anató-
miai jellegzetesség varianciájával 
is egybevág, és arra utal, hogy az 
Afrikából kivándorolt népcsopor-
tok az őshaza anatómiai változa-
tosságának csak kis szeletét vitték 
magukkal, és az ezt meghatározó 
géneket örökítették tovább.

Tehát jelen tudásunk szerint 
nincs arról szó, hogy az új élőhely 
külső faktorai valamilyen módon 
szelekciós nyomást fejtettek volna 
ki a szülőcsatorna anatómiájára. 
Sokkal inkább a genetikai sodró-
dás alakította e jelleget, vagyis a 
vak véletlenen múlt, hogy a szű-
kebb vagy tágabb, kerekebb vagy 
oválisabb medenceüreget megha-
tározó gének váltak elterjedtté a 
populációban. Ezt erősíti az, hogy 
az Afrikától való távolság a szülő-
csatornában rejlő variancia 43 szá-

zalékát magyarázza, ezzel messze ez 
a legerősebb faktor mind közül.

A szülőcsatorna anatómiai változa-
tossága a szülés lefolyására is hatással 
van. Az európai anyák magzatai más-
képpen mozognak és haladnak ke-
resztül a szülőcsatornán, mint például 
az afrikai szüléseknél. Ezt a bábák ta-
pasztalati úton megtanulják, de nem 
része a formális képzésnek. Hivatalo-
san hasonló irányelvek érvényesek a 
„normális” szülés esetén elvárt mag-
zatmozgásokra – nyilatkozta a kuta-
tást vezető Lia Betti –, függetlenül az 
anya etnikai hovatartozásától. Emiatt 
előfordul, hogy az afrikai anya szü-
lését az európai sztenderdek szerint 
problémásnak ítélik, holott otthon 
teljesen normálisnak számítana.

K. M.
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Felül egy oldalirányban, míg alul egy 
elölről-hátulról oválisabb medence 

(FOTÓ: LIA BETTI/UNIVERSITY OF ROEHAMPTON)
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A mandarin nyelvet, mint bár-
melyik másik nyelvet, napja-
inkban az angol nyelv jelentő-

sen befolyásolhatja. Ennek hatását 
már most is érezhetjük, mert sok an-
gol szónak létezik kínai írásjeggyel írt 
változata is, ami az angol kiejtéssel 
hasonlatos. Ilyen például a mikrofon 
szó, amit kínaiul mai-ke-feng –nek 
hívnak. Mint minden nyelvbe, ter-
mészetesen a kínaiba is érkeznek jö-
vevényszavak. Amelyik szóra a kínai 
írásjegy készletben nincs megfelelő, 
arra egy vagy több szótagból új szót 
találnak ki.

Minden szakterületnek átalakul a 
szókincse, és ha a kínai nyelvben 
nincs meg az adott szó, a kínaiak lo-
gikusan találnak rá egy új kifejezést. 
Azért logikusan, mert minden ide-
gen szóra találnak például egy vagy 
több olyan írásjegyből álló szót, ami 
jellemzi azt az adott idegen szót vagy 
hangalakban, vagy esetleg hasonlatos 
az írásjegy jelentésével, majd ebből 
„építik” fel az új szót.

Kis birodalmak, önálló 
írásokkal

A történelem során Qin Shi Huangdi 
(Kr. e. 260 – 210) volt az első olyan 
kínai császár, aki írásbeli reformot 
hajtott végre. Az uralkodása előtti 

ÁTALAKULÓ TÁVOL-KELETI ÍRÁS

A MANDARIN NYELV 
KÍNAI EVOLÚCIÓJA

időkben több kis fejedelemség léte-
zett, és ezek mind-mind önálló kis bi-
rodalmakként működtek, ahol saját 
írást használtak. Qin Shi Huangdi 
azonban csak az írást egységesítette, 
tehát az írás egységes lett, míg az 
írásjegyek kiejtése és jelentése nem 
változott meg. Tehát ha más nyelvte-
rületen járt valaki és nem tudott a 
nyelvükön,  hiába írta volna le a 
mondandóját az írásjegyek egységesí-
tése után, a másik nyelvterületen így 
sem értették volna.

A kínai nyelv hangjelölő és 
ideografikus írás, tehát az íráskép, a 
hangalak és jelentés között kapcsolat 
áll fenn. Erre egy jó példa: men = aj-
tó, er = fül, wen = hallani. Tehát men 
+ er = wen, azaz az „ajtó + fül = hal-
lani, hallgatni valamit”.

A kínai nyelv változott, de a régi írás-
jegyeket és jelentésüket sosem törölték 
el. Példa erre  a klasszikus kínai nyelv, 
ami mind a mai napig használatos és 
még Kína déli részén és Taiwanon is 
megtalálható. A hagyományos kínai 

Kínában már évtizedek óta nagy léptekben elindultak a társadalmi változások, ami az 1978-as 
Nyitás Politikája, a Gaige kaifang után indult meg igazán. Fejlesztések, újítások, és gyorsaság 
jellemezte a korábban bezárkózott Kínát. Elindult a nemzetgazdaság-fejlesztési program, a terme-
lés megsokszorozása, az iparosítás is gyors ütemben haladt előre. E változások nem hagyhatták 

érintetlenül a kínai nyelvhasználatot sem.

Buddha Buddha modern
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napig a központi nyelv Kínában. Ter-
mészetesen Taiwanon is megértik, at-
tól függetlenül, hogy ott az írás még a 
hagyományos karaktereken alapul. 
Kínában tartományonként megma-
radtak a saját nyelvjárások, sőt, azon 
belül a kisebbségek saját nyelvei is.

Ázsia latinja
A kínai nyelv nyelvtana a magyar 
nyelvhez képest nagyon egyszerű, 
mert nincs benne ragozás. A ragozást 
és nyelvtani funkciókat a kínai nyelv-
ben partikulákkal oldják meg. A kí-
nai nyelv monoszillabikus, tehát leg-
inkább egy szótagból állnak az írásje-
gyek, kivétel a már újonnan bekerült 
idegen szavak többsége, ami több szó-
tagból áll. A kínai nyelv nehézsége 
egy nem ázsiai számára talán a tónu-
sok kiejtése. A kínai nyelvben négy 
tónust és egy ötödik hangsúlytalan 
tónust különböztetünk meg. Ez az 5 
hangsúly a magas szinttartó, a magas 
emelkedő, az eső-emelkedő, az eső, 
és a hangsúlytalan. A hangsúlyok el-
sajátítása és megtanulása sokak szá-
mára nem is olyan könnyű. Sokszor 
olvasom azokat a példákat, hogyha 
az adott szót egy másik hangsúllyal 
ejtünk ki, akkor nem fogja megérte-
ni a kínai partner. Szerintem, ha egy 
kicsit művelt és tudja hogy idegen az 
az ember, tehát nem kínai az illető, 
akkor minden bizonnyal rá fog jönni 
arra a kínai partner, hogy rossz hang-
súllyal mondták ki azt a szót, vagy 
más hasonló szót akar helyette mon-
dani és meg fogja érteni.

A kínai nyelv a világ nyelvei közül az 
egyik legtöbbet beszélt nyelv. A nyelv-
ben a szavak mondattani szerepét a 
sorrend határozza meg, azaz a szavak 
egymáshoz viszonyított helye a mon-
daton belül, ezért is nevezik analitikus 
nyelvnek. A kínai nyelvet a homofó-
nia is jellemzi: azaz írásban különbö-
zik, azonban kiejtésben azonos.

A kínai nyelv egy olyan tonális 
nyelv, amelyben gyakori a homofónia 
is. Az egyik leggyakoribb nyelv a vi-
lágon, sőt „Ázsia latinjának” is szok-
ták nevezni. Kulcsfontosságú szerin-
tem, hogy a mandarin nyelv hosszú 
évszázadokon át egész Kelet- Ázsiai 
régió legfőbb közvetítő nyelve volt. 
Az akkoriban élt emberek a kereske-
delemhez, művészethez, idegenfor-
galomhoz, politikához is a kínai nyel-
vet használták tolmácsolásként. Meg-
közelítőleg pont annyian beszélik ma 
a mandarin nyelvet Ázsiában, mint 
az angol nyelvet a nyugati világban.

A kínai nyelv a sino-tibeti nyelvcsa-
ládba tartozik. Három nagy nyelvjá-
ráscsoport jellemzi, a legnagyobb a 
beifangyu az északi nyelvjárás. A ve-
gyes nyelvjárások a Jangce-folyótól 
délre találhatók: wu, gan, xiang. A déli 
nyelvjárások nanfangyu. Három nagy 
déli nyelvjárás van: min, kejia / hakka, 
yue.7A déli nyelvjárások a domborzati 
viszonyok és a nagy távolság miatt 
szigetelődtek el északtól. Az elszige-
telődés egyik jól észrevehető formája, 
hogy több hangsúlyt használnak, 
mint északon, tehát az északi nyelv-
járás kevésbé volt hatással a délire. 

karaktereket fantizinek nevezzük. 
Aki nem ismeri a hagyományos kí-
nai írásjegyeket, így kissé bajba ke-
rülhet, ha Taiwanon jár, mert ott  
az egyszerűsített írásjegyeket nem 
használják. Az egyszerűsített írásje-
gyeket, amelyek Kínában használa-
tosak,  jiantizinek nevezik.

A külföldi nyelvek hatására a kínai 
szavak úgymond hosszabbak lettek – 
sok közülük szótagolható lett -, pedig 
korábban a kínai nyelvben egyáltalán 
nem volt jellemző, hogy egy szó több 
szótagból állt volna. Jelenleg is igyek-
szenek a kínaiak a lehető legkevesebb 
karakterből felépíteni az újonnan jött 
jövevényszavakat. Minél rövidebb a 
szó, annál könnyebben megjegyezhe-
tő. A kínai nyelvben körülbelül ötször 
annyi morféma osztozik egy kínai 
írásjegyen.

Az írásjegyek egyszerűsítésének 
gondolata 1892-re tehető, ami mö-
gött az az elképzelés állt, hogy ezáltal 
az írástudatlanság csökkenthető. Vi-
szont ehhez elengedhetetlen lett, 
hogy könnyebb legyen leírni az írás-
jegyet. Az írásjegy vonásainak száma 
csökkent, az írás egyszerűbb lett és az 
adatok szerint az írásjegyek majdnem 
80 százalékát sikerült leegyszerűsíte-
ni. Az írástudatlanság végleges fel-
számolása az 1950-es években kezdő-
dött el, majd 1958-ban bevezették a 
pinyin átírást. 1979-től már az összes 
Kínában megjelenő idegen nyelvű ki-
adványban, a kínai nevekben és sza-
vak átírásában is használják a pinyint.

Egyszerűsítés és 
hagyománytisztelet

A hagyományos kínai írásjegyeknek 
több jelentése lehet, mint a modern 
írásjegynek. A klasszikus kínai írás-
jegyek és modern kínai írásjegyek 
nem keverednek. A régi kínai írás 
sorrendje is más volt, mint a jelenle-
gi, tehát fentről lefelé és jobbról balra 
haladt, ami a nyugati hatás követ-
kezményeként megváltozott: most 
már balról jobbra halad az írás.

A császárság bukása után, 1919-ben 
kidolgozták a nemzeti nyelvet, amit 
guoyunak neveznek. A guoyu a tájnyelvi 
elemek nélküli kínai nyelv. Kínán belül 
ez nem nagyon terjedt el, de Taiwanon 
ma is ez az ország hivatalos nyelve.

1949-ben újra szóba került a nyelv-
egységesítés kérdése, és kidolgozták a 
putong hua nyelvet, ami mind a mai 

Mushin Nem-tudat

Hosszú élet
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egyforma és valóban kínainak tűnik 
számára, ahogy tartja a magyar mon-
dás is, hogy szinte olvashatatlan. De ha 
bárki tanulja a nyelvet és elkezd kínai 
nyelven olvasni, akkor már egyszerű 
lesz az egész abban az esetben, ha isme-
ri annak az írásjegynek a kiejtését és je-
lentését. Tehát minden egyes írásjegyet 
meg kell tanulni leírni és megjegyezni 
a jelentést. Aki már kétezer kínai ka-
raktert ismer, elég könnyedén el tud 
társalogni kínaiul, és ha már jól tud ol-
vasni, akkor esetenként rábukkanhat 
tradicionális kínai írásjeggyel írt 
anyagra is, amit meglepő módon elég 
hamar el fog tudni olvasni, mert a tra-
dicionális kínai írásjegyeknek is van 
egy rendszere. A rendszerezésnél ma-
radva, a kínai szótár rendszerét szintén 
fontos megemlíteni, mert nem pinyin 
átírás szerint vannak a karakterek sorba 
rendezve, hanem úgynevezett gyökjelek 
szerint. A gyökjeleknek nagyon meg-
határozó szerepük van egy kínai karak-
terben. Minden karakternek van egy 
gyökjele és a karakterekben lévő gyök-
jelek és vonási sorrend alapján lehet 
megtalálni a keresett kínai írásjegyet.

A kínai nyelvet sem kerülte el a 
szleng. Az angolból jött szleng szava-
kat előszeretettel fogadja be a kínai 
nyelv. Legtöbbször az angol kiejtést 
veszik át a kínaiak, majd adnak hozzá 
egy írásjegyet. Például ilyen az angol 
„cool” szó is, amit kínaiul „khú”-nak 
kell ejteni és kínai írásjegy pedig a 
„durva, kegyetlen, nagyon, erősen” 
jelentésű írásjegy. Az angolból bejött 
szlenget mindenki használhatja, csak 
ismernie kell a jelentését. Az idősebbek 
természetesen nem nagyon ismerik a 
jelentéseket, de sokszor hallva meg-
jegyzik és haladva a korral már tudják 
használni. Természetesen nemcsak 
szóban, de az írott chates változatok-
ban előszeretettel használt például 
LOL, OMG szavakat is. A szleng már 
Kínában is nagy divat és megjelentek 
a kínai karakterekkel ellátott Gif fáj-
lok is, amelyben egyaránt megtalál-
ható a kínai jelentés és van, amelyik 
az amerikai nyelvből átvett szlenget 
használja, ezáltal is mutatva a chat 
vagy sms partner felé hogy a fel-
használó ismeri ezeket a kifejezése-
ket. A pinyin bevezetésének köszön-
hetően a kínai írás a számítógépen is 
nagyon egyszerű és könnyen elsajátít-
ható mindazok számára, akik ismerik 
a kínai nyelvet.

Számos kutató önálló nyelvként ke-
zeli a Kína különböző nyelvjárásai-
ban megtalálható nyelveket.

Aki kínaiul akar tanulni, minden-
képpen a putonghua, azaz mandarin 
kínai nyelvet, vagy magyarra fordítva 
az általános közös kínai nyelvet tanul-
ja meg és lehetőleg valamelyik fővá-
rosban, ahol a mandarin kínai nyelvet 
szintén jól beszélik. 1949 óta a manda-
rin nyelv bevezetésétől minden Kína 
területén élő embernek, kisebbségnek 
kötelező megtanulnia a nyelvet. A fi-
atalok már jó helyzetben vannak, hi-
szen évtizedek óta a mandarin nyelvet 
tanítják az iskolákban. A kínai nyelv-
tanulás során szükséges a kínai írás-
jegy elsajátítása is, amelyben a pinyin 
átírás nagy segítség nemcsak kiejtés-
ben, hanem a tanulásban egyaránt. 

A kínai nyelv egyszerűsége a saját 
egyszerűségében rejlik: egy hosszú 
nem kínai nyelven írt mondatot na-
gyon egyszerűen, akár pár írásjegyre 
le lehet fordítani a kínai nyelvvel úgy, 
hogy a mondat értelme nem változik.

A csiga szereti a tehenet?
A kínai írásnak kötött szabályai van-
nak, egyrészt maga a vonási sorrend, 
másrészt pedig maga  az írásjegy. 
Az írásjegy egy azonos méretű képze-
letbeli négyzetben helyezkedik el, így 
az írás szép és átlátható lesz. Aki még 
csak tanulja az írást, neki külön speciá-
lis kínai karakter írására szolgáló füze-
tet lehet vásárolnia, így az írás sokkal 
könnyebben és átláthatóbb lesz. Egy kí-
vülállónak szinte minden karakter 

Kutatók vizsgálatokat folytattak, 
hogy mennyire dolgoztatja meg az 
agyféltekéket a kínai írásjegyek olva-
sása a latin betűs idegen nyelvi íráshoz 
képest. Az eredmény hasonló volt 
mindkét írásforma esetében. De a 
több írásjegyből álló kínai szavaknál 
már van különbség, tehát – egy 
2002-ben, a Journal of Cognitive 
Neuroscience-ben megjelent tanul-
mány szerint -- nagyobb agyi aktivi-
tást mutattak ki, mint egyéb idegen 
szavak olvasása közben.

Azok a magyar tanulók, akik kínaiul 
tanulnak, arról számoltak be, hogy pi-
nyin átírás alapján a kiejtés elsajátítása 
nem okoz gondot, mert aki ismeri a pi-
nyin átírás fonetikai kiejtését, minden 
további nélkül könnyedén ki tudja ej-
teni a szavakat. A kínai nyelv nyelvtana 
a szabályos és kötött formák miatt na-
gyon könnyű. Azonban a hangsúlyra fi-
gyelni kell, amit jól mutat e példamon-
dat: Szeretlek. Ez pinyinnel leírva: Wǒ ài 
nǐ. Ha viszont helytelen a hangsúly, ak-
kor ez is lehet a jelentése:  A csiga szereti 
a tehenet. Wō ài niú. A nǐ és niú  között 
fonetikai probléma is fennállhat, tehát a 
hangsúlyon kívül figyelni kell a kiejtés-
re is. A példákban a hangsúlyjeleket 
meg tudjuk figyelni, tehát a wǒ és wō 
között természetesen nagy a különbség. 

Hazánkban a sok kínai nyelvvál-
tozat közül talán a mandarin nyel-
vet a leghasznosabb tanulni, mert 
ezt Kínában mindenhol megértik.

Ella Zsófia

(Az írás az ELTE Eötvös József Col-
legium Közel s távol című orientaliszti-
kai konferenciáján elhangzott előadás 
szerkesztett változata.)

Szerencse
(GÁNCS NIKOLÁSZ ILLUSZTRÁCIÓI)

Szerelem
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Ami a magyar történeti al-
kotmányt illeti, annak két 
vonatkozását kell a háború 

utáni helyzetben irányadónak tekin-
teni. Az egyik a Szent Korona-tan, a 
másik pedig a Pragmatica Sanctio, 
melyet még a rendi Magyarország 
idején foglaltak törvénybe 1723-ban.

A Szent Korona-tannak akként fog-
lalható össze a lényege, hogy az állam 
két fő személyi összetevője – a király és 
a nemzet – együtt a „Szent Korona 
egész teste”. A legfőbb államhatalom a 

Szent Korona egész testét illeti meg. 
Ebből következik egyrészt az, hogy a 
korona jogán a nemzet tagjai is részt 
vesznek az államhatalom gyakorlásá-
ban, másrészt, hogy a király a hatalmát 
nem a saját jogán, hanem a korona jo-
gán birtokolja. A koronázás nálunk te-
hát nem formális, hanem közjogi aktus 
volt: a koronázással szállt át a királyi ha-
talom a királyra a koronáról. A tannak 
tehát a hatalommegosztás a lényegi ele-
me, mely Magyarországon egyedural-
kodó királyt, despotát nem ismer el.

A Pragmatica Sanctiot – mint emlí-
tettük – 1723-ban cikkelyezték be, 
legfőbb rendelkezése III. Károly 
(1711–1740) leszármazói – illetve bizo-
nyos oldalágak – részére a leányági 
öröklést is lehetővé tette. Bár tételesen 
nem volt benne, belőle az örökös tar-
tományok – azaz a Habsburg-dinasz-
tia osztrák tartományai: Ausztria, Ka-
rintia, Krajna, Stájerország, Tirol és 
Vorarlberg – és Magyarország közöt-
ti védelmi közösséget is levezettek. 
(Ne feledjük, hogy a török kiűzése 

KÖZJOGI VITÁK A HABSBURGOK MAGYAR TRÓNHOZ VALÓ JOGÁRÓL

SZABADDÁ VÁLT-E 
A KIRÁLYVÁLASZTÁS?

Az első világháborút követően Magyarországon két „forradalom” zajlott le, egy „polgári” 1918-ban és egy 
„kommunista” 1919-ben. A közjogi kontinuitás ekkor a magyar állam történetében nem először szakadt 
meg: jól ismert például az 1849 és 1867 közötti időszak átmeneti jellege. Az 1910-es évek végének ese-
ményei azonban minden korábbit felülmúló változást hoztak: ekkortól már soha többé nem állt helyre a 
Habsburg-ház magyar trónhoz való joga. A háborúban győztes antanthatalmak is kijelentették, hogy nem 
fognak elismerni a Habsburg-ház részéről semmiféle restaurációs törekvést. Így a magyar közjogban az 
ideiglenes állapot – provizórium – évtizedekre köszöntött be, írásunkban ennek jogi eredőit vázoljuk fel.
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királyt választottak volna. Csakhogy 
IV. Károly (1916–1918) jogszerűen 
megkoronázott király volt, úgy is fo-
galmazhatnánk, hogy „birtokon be-
lül” volt, tehát a jogi vélelem mellette 
szólt. Így a szabad királyválasztóknak 
kellett volna bizonyítaniuk azt, hogy 
a trónhoz még sincs joga. Mivel jól 
érzékelhetők voltak ennek az ellent-
mondásai, a szabad királyválasztók 
igyekeztek a bizonyítási tehertől sza-
badulni. Kmety Károly közjogász az 
érvelését arra alapozta, hogy a nem-
zet szuverenitásából eredő ősi jog a 
szabad királyválasztás joga, mellyel 
szemben csak ideiglenes megszorítás-
nak tekinthető az öröklés beiktatása. 
(Megjegyezzük, hogy fi-
ágon az elsőszülött öröklési 
rendet a magyar közjogba 
egy 1687-ben – I. Lipót ural-
kodása idején – keletkezett 
törvénycikk iktatta be.) 
Kmety szerint tehát a legiti-
mistáknak kell bizonyítani-
uk azt, hogy az ideiglenes-
ség még mindig fennáll, az-
az a Pragmatica Sanctio ha-
tályban van. Nézetei nem 
voltak tarthatóak. Ugyanis 
a magyar történelemben 
nagyjából csak a XV. szá-
zadra igaz, hogy a választás 
elve az öröklést háttérbe szo-
rítja. Ha viszont az elsőbbség az örök-
lés elvét illeti, akkor ezen az alapon 
IV. Károly és férfiági leszármazói – 
elsősorban Ottó főherceg – magyar 
trónhoz való jogát nem lehet kétségbe 
vonni. Mindehhez még hozzá kell 
tenni, hogy meglehetősen furcsa lett 
volna a jog működése szempontjából 
is, ha a birtokon belül lévő félnek – 
azaz IV. Károlynak és támogatóinak 
– kell bizonyítani. Szabó István, té-
mánk jeles szakértőjének szellemes 
hasonlatával élve, ez épp olyan hely-
zet lenne, mintha ma munkáltatói 
felmondás esetén a felmondás jogta-
lanságának a bizonyítása a munka-
vállaló kötelessége lenne.

Virtuális és aktuális jogok
Mivel a választás elvének elsőbbségét 
nem sikerült megfelelően alátámasz-
tani – így a bizonyítás terhét a legiti-
mistákra „áttolni” –, két dolgot kel-
lett (volna) a szabad királyválasztók-
nak bebizonyítaniuk ahhoz, hogy ki-
rályt tudjanak választani. Egyrészt, 

óta ekkor még alig negyedévszázad 
telt el, illetve, hogy II. Musztafa és 
I. Lipót a karlócai békét 1699-ben 
csak 25 évre kötötte meg.) A védel-
mi közösségnek az örökös tartomá-
nyok és Magyarország együttbir-
toklása volt a feltétele.

A védelmi közösség és az együttbir-
toklás fogalma jelentős hangsúlyt ka-
pott a XIX. századi magyar közjog-
ban. Az 1867. évi kiegyezésben meg-
állapított „közös ügyek”-et (külügy, 
hadügy és az ezeket fedező pénzügy) 
a védelmi közösségből vezették le. 
Deák Ferenc az Adalék a magyar köz-
joghoz című munkájában (1865) arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy az 
együttbirtoklás mind az osztrák csá-
szári, mind a magyar királyi trónra 
formálható igény feltétele. Mindeb-
ből mégsem vonható le egyértelmű 
következtetés arra, hogy az együtt-
birtoklás megszűnése esetén hogyan 
alakul a Pragmatica Sanctio hatálya. 
Maga a törvénycikk ugyanis nem 
tartalmazott rendelkezést erre vo-
natkozóan. A kérdést azonban az 
1918. év eseményei megkerülhetet-
lenné tették, mivel Ausztriában nov-
ember 12-én kikiáltotta a köztársasá-
got az ideiglenes nemzetgyűlés.

Kinek kellett volna bizonyítani?
Királykérdésben a magyar elit ketté-
szakadt: a „legitimisták” Habsburg-
pártiak voltak, a „szabad királyvá-
lasztók” viszont ősi jogon nemzeti 

hogy a Pragmatica Sanctio hatályát 
vesztette, a jövőben tehát a magyar 
trónt nem igényelheti a Habsburg-
ház egyetlen tagja sem ( jövőbeni, 
„virtuális” jog). Másrészt, hogy 
nem jogosult a magyar trónra a 
már megkoronázott király, IV. Ká-
roly sem („aktuális” jog).

A virtuális jogot történeti érv alap-
ján támadták a szabad királyválasz-
tók, nevezetesen, hogy a Pragmatica 
Sanctio magyarországi becikkelye-
zésének a fő indoka az együttes vé-
delem volt. Kmety érvelése szerint, 
ha a közös védelmet a dinasztia töb-
bé nem tudja biztosítani, az bontó 
feltétel a trónigényre is.

Ezzel szemben a legitimisták úgy 
látták, hogy ha Ausztriában forrada-
lom tör ki – melyről Magyarországon 
nem tehetnek – és a császárt a trónjá-
ról letaszítják, előállna az a helyzet, 
hogy uralkodó nélkül marad Ma-
gyarország. Tehát a magyar trón-
öröklési rend az osztrák közjog függ-
vénye nem lehet. Tomcsányi Móric 
közjogász leszögezte: ha az együttbir-
toklás a kötelezett fél akaratán kívüli 
okból teljesíthetetlen, az a teljes jogvi-
szonyt még nem szünteti meg. Rá-
adásul a Pragmatica Sanctio is úgy 
rendelkezett, hogy „S a király válasz-
tására és koronázására nézve a karok és 
rendek ősi és régi, helybenhagyott s bevett 
szokását és előjogát oly értelemben tartják 
fönn, hogy annak csakis az említett nőág 
teljes kihalása után legyen helye.”

Az aktuális jog kapcsán a szabad ki-
rályválasztók szintén a közös véde-
lembe kapaszkodtak bele, melynek 
biztosítása – álláspontjuk szerint – 
nemcsak a trón elnyerésének a felté-
tele, hanem annak az egész uralkodás 

Pragmatica Sanctio

III. Károly
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alatt folyamatosnak kell lennie. 
A legitimisták szemében ez jogel-
játszási elméletnek felelt meg, 
pont olyannak, mint amikor az 
1848/49-es szabadságharc után 
Magyarország alkotmányát arra 
hivatkozva tették félre, hogy a 
magyarok eljátszották alkotmá-
nyos jogaikat cselekedetükkel.

A szabad királyválasztók arra is 
hivatkoztak, hogy IV. Károly 
1918 októberében az országot el-
hagyta. Abban a súlyos válság-
helyzetben, mely a forradal-
makhoz és a területi széteséshez 
vezetett. Ezt az országgyűlés ér-
telmezheti lemondásként. A le-
gitimisták ellenben azzal érvel-
tek, hogy a király közjogi érte-
lemben felelőtlen. (E „felelőt-
lenség” azt jelenti, hogy a király 
ellen sem bűnvádi eljárást, sem pol-
gári pert nem lehetett indítani. In-
tézkedéséért a felelősséget a „felelős 
minisztérium” – kormány – egyik 
tagja vállalta át ellenjegyzésével.) 
Továbbá a legitimisták mellett szólt 
a Szent Korona-tan is, mely szerint a 
nemzet és a király együtt gyakorolja 
az államhatalmat, így abból a királyt 
a magyar országgyűlés egyoldalúan 
nem rekesztheti ki.

Végül, a szabad királyválasztók úgy 
vélték, hogy IV. Károly 1918. novem-
ber 3-án kelt eckartsaui nyilatkozata 
felfogható trónról való lemondás-
ként. (Megjegyezzük, hogy csak 
úgy szólnak benne a hivatkozott 
sorok, hogy „minden részvételről az 

államügyek vitelében visszavonulok”.) 
A legitimisták formailag érvényte-
lennek tekintették e nyilatkozatot, 
egyrészt, mert az miniszteri ellen-
jegyzést nem tartalmazott. Másrészt, 
mert 1867 óta törvény mondta ki, 
hogy a király lemondását el kell fogad-
nia az országgyűlésnek is, egyébként 
nem lehet érvényesnek tekinteni.

Az utolsó trónfosztás
A szabad királyválasztóknak volt egy 
mérsékeltebb szárnya is, mely a nem-
zeti királyválasztást nem a Pragmati-
ca Sanctio érvénytelenségére kívánta 
alapozni. Polner Ödön közjogásznak 
az volt a nézete, hogy a Pragmatica 
Sanctiót előbb hatályon kívül kell he-
lyeznie a nemzetgyűlésnek, hogy az-
tán sor kerülhessen valamilyen mó-
don IV. Károly aktuális jogának a 
megszüntetésére. Ezt követően lehet-
séges lesz, hogy a nemzetgyűlés új 
trónöröklési rendet állapítson meg.

A IV. Károly uralkodói jogainak és 
a Habsburg-ház trónörökösödésé-
nek megszüntetéséről szóló 1921. évi 
törvénycikk – mely az 1620., 1707. és 
1849. évi trónfosztások sorában a ne-
gyedik – jórészt ezt a gondolatme-
netet tükrözi. Közjogi szempontból 
azonban jócskán vetett fel problé-
mákat ez a „megoldás” is.

Az 1867. évi kiegyezést becikkelye-
ző törvény a Pragmatica Sanctiót 
nem egyszerű törvényként kezelte, 
hanem olyan szerződésnek, amely az 
uralkodóház és Magyarország között 
jött létre. Egyes tudósok úgy vélték, 

hogy nem is az uralkodóház, ha-
nem az örökös tartományok és 
Magyarország között jött létre 
védelmi közösség céljából a szer-
ződés. Ám ha a Pragmatica 
Sanctio szerződés – amit egykor 
„csak” becikkelyeztek a magyar 
törvények közé –, akkor azt nem 
helyezheti egyoldalúan hatályon 
kívül a nemzetgyűlés.
További problémát jelentett, 

hogy a törvényesen megkoroná-
zott király trónfosztása a történe-
ti alkotmányt sértette. A Szent 
Korona-tan ugyanis a trónfosz-
tást nem ismerte. Ebből kifolyólag 
nemcsak az 1921. évi, hanem min-
den korábbi trónfosztás is érvény-
telen. Végül, kérdésként merült 
fel az is, hogy közjogi provizóri-
um idején a trónbetöltés rendjét 

egyáltalán lehet-e módosítani, illet-
ve, hogy a kormányzó jogosult-e 
trónbetöltési törvényt kihirdetni.

A két háború közötti Magyarország 
ugyanis megmaradt a királyság állam-
formája mellett, az 1920. évi I. tör-
vénycikk értelmében az államfői teen-
dőket „ideiglenesen” kormányzó – 
Horthy Miklós – látta el. (Megjegyez-
zük, hogy a kormányzói intézmény 
nem volt ismeretlen a magyar történe-
ti alkotmányban: Hunyadi János volt 
kormányzó 1446 és 1453 között, csak-
nem fél évezreddel korábban.) Az első 
világháború után a magyar történeti 
alkotmány azonban soha többé nem 
állt helyre, ekkortól – paradox módon 
– király helyett kormányzó, 1926-ig 
pedig országgyűlés helyett felsőház 
nélküli, egykamarás nemzetgyűlés 
volt a Szent Korona egész – vagy in-
kább már csonka – teste. Ha elmélyü-
lünk a trianoni időszakot övező ma-
gyar közjogban, akkor meg merjük 
kockáztatni a kijelentést, hogy a legiti-
misták táborába mi is beállhattunk vol-
na. Történeti alkotmányunk ugyanis 
minden kétséget kizárólag IV. Károlyt 
támogatta. Más kérdés, hogy abban az 
időszakban a közjogi kontinuitás 
fenntartásának már nem volt poli-
tikai realitása. Jelzi ezt, hogy 1921-
ben a kisantant – Jugoszlávia, Ro-
mánia és Csehszlovákia szövetsége – 
IV. Károly visszatérése esetére 
Magyarországot háborúval fenyeget-
te. Az 1921. évi trónfosztás tehát erős 
külpolitikai nyomásra történt meg.

Hollósi Gábor

Az eckartsaui lemondó nyilatkozat

IV. Károly
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Néhány évtizeddel ezelőtt a 
begöngyöltszélű cölöpgomba 
(Paxillus involutus) még önálló 

gombafajként szerepelt a határozó-
könyvekben, a helyzet azonban mára 
megváltozott. A molekuláris genetikai 
vizsgálatok 2014-ben azt erősítették 
meg, hogy négy faj létezik Euróban, 
tehát a hagyományos értelemben vett 
Paxillus involutus egy fajkomplexnek,  
fajcsoportnak tekinthető, melynek 
tagjait – P. ammoniavirescens, P. cuprinus, 
P. involutus, P. obscurisporus – a külső bé-
lyegeik alapján nehezen tudjuk elvá-
lasztani egymástól, sőt mikroszkópos 
tulajdonságaik is nagyon hasonlók, vi-
szont termőhelyük eltérhet.

A fajcsoport tagjai gyökérkap-
csolt gombák, a fafajok első 
mikorrhizapartnerei között szere-
pelnek. Az északi féltekén terjed-
tek el, Észak-Amerikában, Ázsiában 
és Európa valamennyi országában 
megtalálhatók, az alföldektől egészen 
a magashegységekig gyakoriak. Ma-
gyarországon a tágabb értelemben 
vett begöngyöltszélű cölöpgomba fő-
leg ősszel terem, fapartnerekben nem 
válogatós, lombos fával és fenyőfélék-
kel is képez gyökérkapcsolatot, még 
városi környezetben is előfordul. 
Gyakran nő seregesen, folyásokban 
vagy boszorkánykörökben. 

Elszakadtak a rokonságtól
A tágabb értelemben vett begön-
gyöltszélű cölöpgomba termőteste 
nagyon jellegzetes. Kalapja okker-, 
rozsdabarna vagy fahéj színű, fiata-
lon domború, közepe gyakran kissé 
púpos, később ellaposodik, idősebb 
korban benyomottá, majd tölcséressé 

2.
rész

TITOKZATOS GOMBAMÉRGEZÉSEK

A BEGÖNGYÖLTSZÉLŰ 
CÖLÖPGOMBA

válik. Széle sokáig erősen be-
göngyölt, idővel hullámos, 
gyakran kissé bordázott lesz. 
Felülete szárazon matt, neme-
zes tapintású, később lecsupa-
szodik, nedvesen tapadós. 

A gomba felismerését nagy-
ban megkönnyíti, hogy a fiata-
lon okkeres, nyomásra, sérülés-
re barnán foltosodó lemezei 
könnyen lefejthetők a kalap hú-
sáról. Puha, halványsárga hú-
sa vágásra szintén vörösbar-
nára színeződik. A színválto-
zást egy, a sejtekben található 
fenolszármazék, az involutin 
okozza, amelynek egyébként 
élettani szempontból a növényi 
lignocellulóz vegyületek lebontásá-
ban van fontos szerepe. Lemezei a 
tönkre mélyen lefutnak, sűrűn állók, 
gyakran villásan elágazók, öregen a 
spórák érésével megsötétednek, rozs-
dabarnák lesznek. Tönkje hengeres 
vagy lefelé elvékonyodó, a kalaphoz 
hasonló színű, felülete csupasz. Ha a 
gombát megszagoljuk, nem érezzük 
jellegzetes illatúnak, esetleg enyhén 
fűszeres lehet, megkóstolva azonban 
mindig savanykás ízű. 

A múlt század vége felé, amikor 
még csak az alapfajról tudtunk, a 
begöngyöltszélű cölöpgombának 
három rokon faja létezett. A ro-
konságban azonban mára csak az 
alapfajhoz nagyon hasonló éger-
cölöpgomba (Paxillus rubicundulus) 
maradt meg, amely mindig égerhez 
kötődik, valamint spórái kisebbek a 
begöngyöltszélű spóráinál. Feltehe-
tően az éger-cölöpgomba is okozhat 
megbetegedést. 

A másik két fajnak azonban már 
csak a magyar neve utal a régebbi ro-
koni kapcsolatra: bársonyostönkű és 
nyeletlen cölöpgomba. A genetikai 
vizsgálatok eredményeként ez utóbbi-
ak külön nemzetségbe (Tapinella) ke-
rültek, amely élőhelyük alapján is jo-
gosnak mondható, hiszen nem talajla-
kó, gyökérkapcsolt fajok, mint a 
begyöngyöltszélű cölöpgomba, hanem 
korhadékbontók, elhalt fenyőtuskó-
kon nőnek. Egyik faj sem tartalmaz 
méreganyagot, de húsuk idővel ke-
ménnyé, szívóssá válik, ezért fogyasz-
tásra alkalmatlanok. A két faj több tu-
lajdonsága is megegyezik. Nemezes, 
idővel lecsupaszodó kalapjuk többnyi-
re féloldalas, gyakran kagyló formájú, 
végül többé-kevésbé hullámossá válik, 
lemezeik erősen lefutók, gyakran vil-
lásan elágazók, fiatalon okkersárgák. 
A bársonyostönkű cölöpgomba 
(Tapinella atrotomentosa) azonban egy 
sötétebb színű gomba, jellegzetes is-
mertetőjegye a sokszor oldalt álló, 

Sorozatunk második részében egy Magyarországon gyakori gombafajt, a 
begöngyöltszélű cölöpgombát vesszük nagyító alá. Hosszú időn keresztül ehetőnek 
tartották, csak a nyers gomba fogyasztásától tanácsolták el a gombagyűjtőket. 
Több esetben azonban a kellően hőkezelt gomba is okozott megbetegedéseket, 

amelyek előfordulása és tünetei komoly fejtörésre késztették a szakembereket.

Begöngyöltszélű cölöpgomba
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A gomba ismételt fogyasztása során 
az első tünetek többnyire már az étke-
zés után 1-2 órával jelentkezhetnek ál-
talános gyengeség, hasi fájdalmak, há-
nyás-hasmenés formájában. Súlyosabb 
esetekben hemolízist (a vörösvértestek 
szétesését) is diagnosztizáltak, amely-
nek következményeként a keringési 
rendszerbe kerülő szabad hemoglobin 
vizeletkiválasztási zavarokat, komoly 
vesekárosodásokat okozhat, mi több, 
a keringési rendszer összeomlása is 
bekövetkezhet. Szakszerű kórházi el-
látással a betegek többsége gyógyít-
ható, eddig – Julius Schäffer megkér-
dőjelezhető esetét leszámítva – csak 
egy olyan személyről tudunk, akinek 
a gomba fogyasztása után már nem 
tudták megmenteni az életét. 

Allergiát okozhat
Bár sok megbetegedést tulajdoní-
tottak a cölöpgombának, azonban 
ezek leírása többnyire nagyon hiá-
nyos. A szakirodalomban mind ez 
ideig összesen hét, megfelelően do-
kumentált esetet ismerünk, amely 
alapján biztonsággal állítható, hogy 
a kellően hőkezelt begöngyöltszélű 
cölöpgomba fogyasztása megbete-
gedést okozott. A diagnózist nagy-
ban megnehezítette, hogy tünetek 
csak a gomba ismételt fogyasztása 
után léptek fel, így sem a beteg, sem 
pedig az orvosok nem gondoltak a 
cölöpgombára, hiszen a páciens ko-
rábban már többször, gond nélkül 
fogyasztott belőle. További nehézsé-
get jelentett az is, hogy más szemé-
lyeknél, akik ugyanabból a gombás 

ételből fogyasztottak, mérgezési tü-
netek nem vagy csak nagyon ritkán 
léptek fel.

Az említett megfigyelések nem il-
lettek bele egyik ismert gombamér-
gezési típusba sem, ezért felmerült 
annak a lehetősége, hogy itt valójá-
ban másról lehet szó, mint hagyomá-
nyos értelemben vett gombamérge-
zésről. Az 1970-es évektől kezdődő-
en, a kérdés tisztázásához döntő mér-
tékben hozzájárultak az elvégzett 
immunszerológiai vizsgálatok: kém-
csőben, laboratóriumi körülmények 
között bizonyították, hogy a hőkezelt, 
begöngyöltszélű cölöpgombából szár-
mazó gombakivonat a betegek – el-
lenanyagot (antitestet) tartalmazó – 
vérszérumával együtt az emberi vö-
rösvértestek károsodását okozza.

A XX. század végére a kutatók egyet-
értettek abban, hogy a begöngyöltszélű 
cölöpgombában olyan, hőre el nem 

zömök, sötétbarna, rendszerint bárso-
nyos tapintású tönkje. A nyeletlen cö-
löpgomba (Tapinella panuoides) világo-
sabb színű, okkersárgás, okkerbarnás, 
tönkje hiányzik, azaz nyeletlen.

Sokáig ehetőnek tartották
A huszadik század első felében általá-
nosan elfogadott volt az a nézet, hogy 
a begöngyöltszélű cölöpgomba jóízű, 
ehető gomba, de alaposan át kell sütni-
főzni, mert egyébként gyomor- és bél-
tünetekkel járó mérgezést okozhat. Ez 
önmagában még nem jelentene problé-
mát, mert ma is több, nyersen mérgező 
gombafajt sorolnak a fogyaszthatók 
közé, ilyen például a hazánkban árusít-
ható gyűrűs tuskógomba vagy a szin-
tén árusítható piruló galóca. Utóbbiak 
méreganyagairól tudjuk, hogy a hőke-
zelés során elbomlanak. Bohus Gábor 
és munkatársainak Magyarország 
kalaposgombáiról írt határozókönyvé-
ben (1951) is ehetőnek tartják a szerzők 
a begöngyöltszélű cölöpgombát. E cikk 
szerzője még a 90-es években közeli 
munkatársa volt Bohus Gábornak, aki 
a téma kapcsán akkor elmondta, hogy 
1950-től 1970-ig személy szerint ő is 
többször fogyasztott ebből a „nagyon 
finom” gombából, de mérgezéses tü-
neteket egyáltalán nem tapasztalt.

Pálfordulás történt
A szakirodalomban már a múlt század 
negyvenes és ötvenes éveiből is beszá-
moltak cölöpgomba-mérgezésekről, de 
ezeket az eseteket főleg a nyers vagy 
csak rövid ideig sütött-főzött gomba 
fogyasztásának tulajdonították. Julius 
Schäffernek, a neves mikológusnak a 
begöngyöltszélű cölöpgomba elfogyasz-
tását követő halála (lásd keretes írásunkat 
– A szerk.) után is felvetődött a gyanú, 
hogy itt talán többről lehet szó, mint a 
hőkezelés hiányosságaiból adódó mérge-
zésről. 1961 és 1989 között Németország 
keleti felén, az akkori NDK-ban hivata-
los nyilvántartást vezettek a gombamér-
gezésekről. Ezek között szerepeltek a 
begöngyöltszélű cölöpgomba okozta 
mérgezések is. A diagramon jól nyo-
mon követhető, hogy a mérgezések 
számának csökkenése nagyjából attól 
az időponttól (1976) kezdődik, amikor 
a tudományos álláspont változása foly-
tán, ehetőből a mérgező csoportba so-
rolták át a gombát, és tájékoztatták a 
lakosságot a begöngyöltszélű cölöp-
gomba fogyasztásának veszélyeiről. 

Bársonyostönkű cölöpgomba

Nyeletlen cölöpgomba (A SZERZŐ FELVÉTELEI)
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értelemben véve tehát nem valódi 
gombamérgezésről beszélhetünk, 
hanem súlyos túlérzékenységi, aller-
giás reakcióról! 

A mai álláspont
A leírtak alapján a begöngyöltszélű 
cölöpgombát tehát sütve-főzve se 
fogyasszuk! Egyszer sem, mert 
nem tudni, hogy ki az, aki érzé-
keny a gombában jelenlevő antigénre! 

bomló, ismeretlen antigén található, 
amely az immunglobulin-G ellen-
anyag képződését váltja ki az arra ér-
zékeny személyek szervezetében. 
A gomba többszöri fogyasztása után 
létrejövő antigén-antitest komplex a 
vörösvértestek felszínéhez kötődik, 
ami a vörösvértestek kicsapódásához, 
majd a komplementrendszer fehérjéi-
nek közreműködésével azok szétesésé-
hez, azaz hemolízishez vezet. Szűkebb 

Nyersen fogyasztva a gomba valóban 
mérgező, feltételezhetően hőre lebom-
ló méreganyagokat tartalmaz, gyo-
mor-béltünetes mérgezést, hányást-
hasmenést okoz. Alaposan átsütve, 
többszöri fogyasztása után azonban 
egyes személyeknél súlyos élelmiszer-
allergia léphet fel, amely hemolízishez, 
a vörösvértestek széteséséhez vezethet.

A DNS-vizsgálatok szerint a be-
göngyöltszélű cölöpgomba geneti-
kailag négy, különálló vonalra osztha-
tó Európában. Egyáltalán nem biztos, 
hogy a begöngyöltszélű cölöpgomba 
fajcsoportba tartozó négy faj mind-
egyike tartalmazza az allergiát okozó 
antigént, ezt azonban tudományos 
vizsgálatokkal még nem igazolták. 
Mindenesetre elgondolkodtató, hogy a 
fajcsoporton belül a fajok egy része 
más-más termőhelyen nő, ez esetleg 
magyarázatot ad arra a korábbi megfi-
gyelésre, hogy egyes területeken – ahol 
feltételezhetően elsősorban az allergiát 
okozó antigént tartalmazó faj terjedt el 
– nagyobb számban fordultak elő meg-
betegedések, míg másutt alig vagy 
egyáltalán nem. Franciaországban – 
ahol köztudottan sok gombát fogyasz-
tanak – eddig még nem betegedtek 
meg a begöngyöltszélű cölöpgombától, 
de arról sem tudunk, hogy hazánkban 
előfordult volna cölöpgomba-allergia. 

Locsmándi csaba

GOMBÁT EVETT ÉS MEGHALT 
A HÍRES MIKOLÓGUS 

Julius Schäffer német tanárember volt, aki a tanítás mellett sza-
bad idejének jelentős részét a gombák tanulmányozásával töltöt-
te. Világhírű galambgomba-monográfiája (lásd jobbra – A szerk.) 
ma is pótolhatatlan: élethűen megfestett akvarelljei csak jóval a 
halála után, 1952-ben jelenhettek meg nyomtatásban. 

Schäffer 1944-ben Bajorországban élt, Münchentől délnyugat-
ra egy kis településen, Dießenben. Októberben a közeli kisvá-
ros tanítóképzőseinek vezetett gombász terepgyakorlatot, ahol 
sok begöngyöltszélű cölöpgombát találtak. A tanítóképzős lányok 
még aznap este fogyasztottak a „finom csemegéből”, de mérgezés 
náluk nem lépett fel. Schäffer felesége másnap készítette el a gombát 
a férjének. Az első tünetek, hányás-hasmenés a gomba elfogyasztása 
után egy órával kezdődtek, majd hirtelen 41 fokos láza lett. Rögtön hívták az orvost, aki gumicső hiányában nem tudta kimosni a beteg 
gyomrát. A mentőautóból kifogyott a benzin, így nem tudták kórházba szállítani. Csütörtöktől szombatig, két napon keresztül feküdt otthon, 
ágyában, amíg végre sikerült autót találniuk a kórházba szállításához. Ott azonban Julius Schäfferen már nem tudtak segíteni. Szervei egy-
más után mondták fel a szolgálatot, utolsó óráiban már nem beszélt, nem látott és nem hallott. 17 napi szenvedés után halt meg.

Mindenképp meg kell jegyeznünk, hogy Schäffer története bármennyire sajnálatos és szomorú, esete nem tartozik a jól dokumen-
tált mérgezéses esetekhez. Az immunológia akkor még gyerekcipőben járt, szerológiai vizsgálatokra (antigén-antitest reakció) nem 
volt lehetőség. A kórház szerint a halál oka „toxikus mérgezés” volt, ami nehezen értelmezhető diagnózis. Többen megkérdőjelezik, 
hogy egyáltalán begöngyöltszélű cölöpgomba okozta-e a neves mikológus halálát, ugyanis Schäffer gyomorbetegségben szenve-
dett, s a háború miatt jelentősen késett a beteg szakszerű kórházi kezelése is. Halála máig rejtély.

A gombamérgezések száma Kelet-Németországban (1961–1989). Fehér négyzetben látható a 
Paxillus okozta mérgezések átlagos évenkénti száma, az adott időszakra vonatkozóan.

(POHLE, W.,1995 NYOMÁN)
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EDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

Hogy került Tithónosz, 
a trójai királyfi a rétegtan tudományába?

A rétegtan vagy idegenszóval sztratigráfia elméleti alap-
törvényét a neves dán természettudós Nicolas Steno fek-
tette le a XVII. század második felében. Megállapítása 
szerint egy rétegsorban az alul levő rétegek idősebbek a 
fölöttük lévőknél, ami a sztratigráfia alapvető települési 
törvényét mondja ki. Ennek a közhelyszerű igazságnak az 
egyik első jelentős gyakorlati alkalmazója az angol geoló-
gia atyjaként ismert William Smith volt, aki szintén felis-
merte a kőzetrétegek egymásra településének meghatáro-
zó jellegzetességeit és azt, hogy azonos korú rétegeket a 
bennük található ősmaradvány-együttesek alapján is el-
különíthetünk. Ez alapozta meg egyrészt a biosztratigráfia 
tudományát, másrészt a ma is használatos relatív geológi-
ai időskálát, amely minden, a földtudományban dolgozó 
szakember számára nélkülözhetetlen.

Ha megnézünk egy földtörténeti korbeosztást, olyan 
nevekkel találkozhatunk, mint például prágai, moszk-
vai, karni, hettangi vagy oxfordi: kevés kivételtől elte-
kintve az időskála emeleteinek vagy geokronológiai érte-
lemben a korszakainak elnevezésére földrajzi neveket 
használnak. A jura legutolsó emelete, a tithon kivétel ez 
alól. Az elnevezés, a görög mitológiából ismert Tithónosz 
történetére utal, aki örökre beleszeretett Éószba, a hajnal 
istennőjébe. Elválaszthatatlanok lettek, ahogy a jura utol-
só korszakának (tithon) eseményei a kréta korai időszaká-
nak vagy hajnalának történéseitől. Ezt a poétikus megkö-
zelítést Carl Albert Oppel német paleontológusnak kö-
szönhetjük, aki korát messze megelőző módon felismerte, 
hogy litológiailag jelentősen különböző kőzetek is lehet-
nek egykorúak a bennük található fosszíliák alapján. 

Oppel vezérelvét követve, a XIX. század közepétől 
megindult a jura és kréta időszakból származó kövületek 
aprólékos feltérképezése és egymástól távolabbi területek 

korrelációja, amibe korán bekapcsolódtak a magyar 
geológia úttörői is. A mintegy 150 éves hazai jura-kréta 
kutatás eredményeinek méltó folytatásáról gondoskodott 
Főzy István, a Magyar Természettudományi Múzeum pa-
leontológusa, akinek sokadik könyve feltétlenül a legre-
mekebb munka, amelyet valaha ammoniteszekről és 
biosztratigráfiáról írtak magyar nyelven. A 205 oldalas 
könyv könnyen érthető és gyakran olvasmányos stílusban 
ad átfogó képet a Bakony, a Gerecse, valamint a Pilis fel-
ső-jura és alsó-kréta ammoniteszfaunájáról, de részletesen 
beszámol a Dunántúli-középhegység szedimentológiai, 
paleobiológiai és tektonikai fejlődéstörténetének legújabb 

eredményeiről is. Huszonhat részletesen vizs-
gált földtani szelvény és mélyfúrás rövid le-
írása mellett kellő precizitással ismerteti az 
előkerült látványos ammoniteszek taxonó-
miai, paleoökológiai, paleobiogegráfiai és 
nem utolsósorban rétegtani eredményeit is. 
Emellett a kötetben jelentős nemzetközi 
együttműködésből származó geokémiai vizs-
gálatok is olvashatók, amelyek szintén érthető 
és stílusosan megírt fejezetben jól kiegészítik 
az őslénytani eredményeket. A GeoLitera so-
rozat köteteitől megszokott igényességű és va-
lóban esztétikus kötetet 45 precízen szerkesz-
tett ábra és 62 gondosan összeállított fotótábla 
tesz teljessé. 

Ozsvart Péter

Főzy István: A Dunántúli-középhegység 
oxfordi-barrémi (felső-jura – alsó-kréta) réteg-
sora: cephalopoda-fauna, biosztratigráfia, ős-
környezet és medencefejlődés. (GeoLitera Ki-
adó, Szeged, 2017, ára: 4500 forint)
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B lockchain – jobb fordítás híján 
magyarul blokklánc. Alapve-
tően olyan infokommunikáci-

ós rendszer, amely központ nélküli 
(decentralizált), működése egyenran-
gú felek konszenzus kényszerére, vala-
mint kriptográfiai algoritmusok hasz-
nálatára alapul. A blockchain gyakor-
latilag az értékek internetjének nevez-
hető, mivel egy-egy benne tárolt 
adathoz egyértelműen egy tulajdonos 
tartozik. Az adat „tulajdonjogát” pe-
dig a decentralizált rendszer egyes, 
akár egymásban nem bízó szereplői-
nek a blockchain szabályrendszerén 
(protokollján) alapuló konszenzus 
kényszere biztosítja. Amelyik szereplő 
nem tartja be a protokollt, azt a rend-
szer többi szereplője (a többség) auto-
matikusan kizárja, elkerülve így a csa-
lást, vagy egyéb ellenséges magatar-
tást. A legelső, és máig a legismertebb 
blockchain a Bitcoin-rendszer.

A megoldandó probléma
Az alap probléma, amely megoldásra 
várt, hogy a 2008-as bankválság 
után sokan úgy gondolták, hogy a 
mindenki által megbízhatónak hitt 
bankok mégsem megbízhatóak, 
ezért őket „ki kell kapcsolni” a rend-
szerből. Ezért ki kellett találni egy 
olyan megoldást, amely központi 
elem, azaz megbízható harmadik fél 
részvétele nélkül működve mégis egy 
értékeket (kvázi virtuális pénzt) köz-
vetít,  azaz tranzakciókat hajt végre a 
szereplők között. A megoldás a 
blockchain rendszer kitalálása volt.

A blockchainben tárolt elemeket – 
különböző adatokat – blokkokba 
foglalunk. Egy blokkba maximált 
mennyiségű adat tehető be. Az így 

BLOCKCHAIN

AZ ÉRTÉKEK INTERNETE

„blokkosított” adatokból  a legtöbb 
blockchain esetén képeznek egy, 
csak erre az adathalmazra jellemző, 
de a teljes befoglalt adatnál lényege-
sen rövidebb, az adatmennyiségtől 
függetlenül fix hosszúságú ellenőr-
ző kódot, hash-t. Ezek után a követ-
kező blokk elejére ezt a kódot épít-
jük be, majd csak utána jön a többi 
adat, ami ezt a bizonyos következő 
blokkot alkotni fogja, és így tovább. 
Így végül a blokkoknak egy láncola-
ta keletkezik, amelyeket ezek a hash 
kódok kötnek össze – ezt nevezzük 
blockchainnek.  

A fentiekből következik, hogy mind-
azon adat, ami ebben a láncolatban 
szerepel, nem változtatható meg visz-
szamenőleg sem szándékosan, sem vé-
letlenül, mivel ez esetben az egész 
blockchain logikailag „borul”. Ez ha-
sonló, mint a pénztárkönyv, vagy a fő-
könyvi lapok egymásutánisága, ahol is 
a lapok szigorú sorszámokkal követik 
egymást, illetve a pénztárkönyv lapja-
inak alján az egyenleg átvitelként a 
következő lap tetején ugyanaz az 
egyenleg pedig áthozatként szerepel. 

Ez esetben ez biztosítja, hogy a 
pénztárkönyből ne lehessen kitépni 
egy lapot észrevétlenül.

A blockchainben tehát minden adat, 
amely a fentiekben leírt láncolatba 
bekerül, az valamilyen módon „le 
van könyvelve” és így hitelesnek te-
kinthető és tekintendő. A hitelességet 
a blockchain-rendszer tehát informa-
tikai megoldással kínálja úgy, hogy 
ez nem egy „egyszerű” adatbázis. 

A dupla költés elkerülése
Ez a technológiai megoldás tehát biz-
tosítja azt, hogy mindenki szereplő 
egyszersmind főkönyvelővé (blokk le-
záróvá), sőt revizorrá (validátorrá) is 
válik azzal, hogy mindenki ellenőrzi 
mindenki adatait. Ezzel lehet biztosíta-
ni, hogy a rendszerben ne kelljen köz-
pont, azaz megbízható harmadik fél. 
A lekönyvelt adatok, mint a felek közti 
tranzakciókat bizonyító adatok kerül-
nek a blockchainbe. Ezzel lehet elke-
rülni, hogy valamelyik szereplő a saját 
tulajdonában lévő egyedi adatsort ne-
hogy kétszer tudja felhasználni, azaz 
„elkölteni”. Ezzel keletkezik egy-egy 
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és melyek nem kerültek még sorra? 
Legalább ekkora probléma az is, hogy 
egy tranzakció csak egyetlen alkalom-
mal legyen lekönyvelve. Ehhez az 
szükséges, hogy konszenzus alakuljon 
ki az egyes szereplők (csomópontok, 
node-ok) között, hogy az adott fő-
könyvi lapot (blokkot) ki állíthatja elő, 
és mely tranzakciók kerülnek az adott 
blokkba. Természetesen előbb-utóbb 
minden tranzakció „blokkosítva”, az-
az könyvelve lesz. Ahhoz pedig, hogy 
a csalás, „összebeszélés” lehetőségét ki-
zárjuk (vagy legalábbis megpróbáljuk 
kizárni) az kell, hogy véletlenszerűen 
alakuljon ki, hogy ki lesz a következő 
blokk lezárója. 

A blockchain működésének meg-
értéséhez azonban meg kell ismer-
kednünk néhány, a blockchainben 
használt további, bár korábban már 
létező innovációval, technológiával.

A hash fogalma
A hash, magyarul, kivonat, lenyomat 
vagy „zanza”, az a kód, amely a 
blockchain esetén az adott blokkban 
lévő tranzakciók összességét, illetve a 
tranzakciókban lévő adatok sértetlen-
ségét, ha nem is biztosítja, de ellenőrzi. 

Ez a kód ugyanis egy olyan, igen 
bonyolult algoritmus alapján szá-
molt, megfelelően hosszú számsor-
ból álló ellenőrző összeg, amely gya-
korlatilag megjósolhatatlan módon 
megváltozik, amennyiben azokban 
az adatokban, amelyekből ez a le-
nyomat, a hash készült, csak egyet-
len egy bit is megváltozna. 

A hash-t előállító algoritmusok olya-
nok, hogy visszafelé nem működnek. 
Azaz, amíg az adott adathalmaz hash 
kódja az alkalmazott – bár eléggé bo-
nyolult – algoritmussal, viszonylag 

egyszerűen kiszámolható, addig a 
hash kódból az eredeti adathalmaz 
nem található ki. Sőt, adott hash algo-
ritmus alapján készített hash kód bár-
milyen méretű adathalmazra kiszá-
molható úgy, hogy a hash kód hossza 
ugyanannyi, de gyakorlatilag nem lé-
tezik két olyan „értelmes” adathal-
maz, amelynek egyezne a hash kódja.

Az adott blokkban lévő adatok 
hash kódjának beépítése a következő 
blokkba biztosítja a blokkok láncola-
tát, annak megszakíthatatlanságát.

Konszenzus és 
munkabizonyíték

A blockchaineknél a fentiek szerint 
mindenképpen kell valamilyen kon-
szenzus, hogy ki az, aki készítheti a 
következő blokkot, és mindenki ah-
hoz fog ezek után igazodni. Ezt a 
résztvevők olyan konszenzussal hatá-
rozzák el, hogy az adott blockchainben 
adott szabályrendszert (protokollt) fo-
gadnak el és használnak. Aki ezt nem 
teszi, azt a többiek – egészen pontosan 
maga a szabályrendszer – automatiku-
san kizárják a blockchainből. 

A konszenzus kialakításának ma 
két fő módja van, az egyik a mun-
kabizonyíték (Proof of Work), a 
másik az érdekeltség alapon való 
konszenzusra jutás egyes fajtái 
(Proof of Stake).

A munkabizonyíték alkalmazása a 
(publikus) blockchain-ek esetén egy 
nagyon bonyolult matematikai fel-
adat próbálkozások alapján történő 
megoldását jelenti. Ahhoz, hogy va-
laki előállíthassa (lezárhassa) a követ-
kező blokkot, elsőnek kell megolda-
nia a feladatot. Ezután a közösség 
minden tagja az őáltala előállított 
blokkot fogadja el hivatalosnak (azaz 
kialakult a konszenzus). Mindezek 
után a következő, hasonlóan kivá-
lasztott blokklezáró ehhez a blokk-
hoz csatlakoztatja a következőt, ami-
nek előállításához ismét ugyanilyen 
feladatot kell megoldani. A feladat 
olyan nehézségű, hogy biztosítja azt, 
hogy véletlenszerűen alakuljon ki, ki 
lesz a következő blokk lezárója.

Bányászat 
A megoldandó feladat pedig az, hogy 
az adott összeállítandó blokkhoz, a 
benne lévő adatokon, valamint az elő-
ző blokk hash kódján kívül hozzá kell 
tenni még egy számot, amelynek a 

adatsor értéke, hiszen egyszerre csak 
egy tulajdonosnál szerepel (és nincs 
„copy-paste”, azaz az információ, az 
adatsor nem tud duplázódni). 

Így végeredményben maga a szabály-
rendszer (a protokoll) biztosítja azt, 
hogy az internet világában létezhessen 
pénzhez hasonló tulajdonságokkal ren-
delkező fizetési eszköz, mindez úgy, 
hogy a fizikai világban ez a „pénz” 
nem létezik. 

Azonban ez esetben meg kell oldani 
egy problémát. A tranzakciókban lévő 
adatok a tranzakcióban részt vevő két 
fél magánügyét képezik, így nem tar-
toznak másokra. Itt következik a 
blockchain másik újítása, amely szerint 

bár mindenki látja mindenki adatait, 
azok anonim módon kerülnek a rend-
szerbe, a tranzakció szereplőit csak és 
kizárólag virtuális pénztárcák (wallet-
ek) azonosítják. A pénztárcák tulajdo-
nosait pedig senki más nem tudja azo-
nosítani, mint maga a pénztárca tulaj-
donosa (illetve a tranzakcióban szerep-
lő két fél). A saját pénztárcáját minden 
szereplő maga állítja elő (generálja) 
nyílt kulcsú rejtjelezési technolgiával.

Egyetlen, nyílt főkönyv
A rendszer tehát akkor működik 
egyenrangú, bár egymást nem isme-
rő, egymással bizalmi viszonyban 
nem lévő felek között, ha mindenki 
látja mindenki tranzakcióit, de csak 
egyetlen főkönyv van, amelybe eze-
ket a tranzakciókat felvezetjük, és 
mindenki ugyanazt az egy főköny-
vet „vezeti”. Ezt nevezik elosztott 
főkönyvi technológiának (DLT – 
Distributed Ledger Technology).

De honnan tudjuk, hogy mely tranz-
akciók kerültek már be a főkönyvbe 
(azaz melyek vannak már lekönyvelve), 

Él e t É s  tu d o m á n y   2018/45  1425



1426   Él e t É s  tu d o m á n y   2018/45

amikor a pókerben vaktéteket teszik 
be a játékosok. Ez egszersmind azt je-
lenti, hogy nem akármelyik szereplő 
jogosult blokkot lezárni, hiába is üze-
meltet ennek megfelelő informatikai 
rendszert, csak azok, akiknek elég 
„pénz”, azaz itt inkább kriptopénz áll 
rendelkezésükre, azaz eléggé „gazda-
gok”. Ez tehát egy nem teljesen elosz-
tott rendszer, hiszen nem mindenki 
egyenrangú. Ellenben sokkal keve-
sebb energiát fogyaszt, mivel csak a 
résztvevő csomópontok közül lehet 
választani, hogy ki legyen a következő 
blokklezáró. Mindemellett itt is bizto-
sítani kell a véletlenszerűséget, hiszen 
ha meg lehetne előre jósolni a követke-
ző blokk lezáróját, akkor csalás, össze-
beszélés esélye állhatna fenn.

Megjegyzendő még, hogy egyéb, 
konszenzuskényszert létrehozó algo-
ritmusok is léteznek, azonban ezek 
még nem elterjedtek. Közös jellem-
zőjük azonban, hogy ezek sem olyan 
energiaintenzívek, mint a korábban 
tárgyalt Proof of Work.

Rejtjelezett kommunikáció
Ahhoz, hogy a blockchain rendszer 
működjön, szükséges továbbá egy 
olyan megoldás, amely az egyenran-
gú felek közötti (peer-to-peer) kom-
munikációt biztosítja, hiszen nincs 
központi szerv, amihez fordulni le-
het, hogy kivel milyen adatot kell 
megosztani. 

A peer-to-peer kommunikáció legis-
mertebb megtestesítői a fájlmegosztók 
egyik népszerű fajtája, a torrent-
rendszerek. Mindazonáltal sok ilyen, 
kipróbált és jól működő rendszer léte-
zik a világon, amely egyszersmind 
biztosítja, hogy bárki, bármikor 

blokkba való beillesztésével és a blok-
kon ezzel a számmal együtt képzett 
kóddal a teljes készülő blokk hash 
kódja speciális értéket vesz fel. Ez, a 
fentiek szerint algoritmussal nem, 
csak igen sok próbálgatással megold-
ható feladat. A próbálgatáshoz pedig 
igen nagy számítási kapacitásra van 
szükség, és amelyek munkáját hívják 
bányászatnak (mining). A bányászat 
pedig azért éri meg az egyes résztve-
vőknek, mert a tranzakciókba épített 
„könyvelési díjon” felül jutalmat kap-
nak (coinbase tranzakció). Ilyenkor 
a semmiből teremtenek pénzt, a sa-
ját pénztárcájukba írhatnak jóvá 
addig nem létező összeget, és ezt a 
tranzakciót is beépítik a blokkba, és 
ezt a többiek a protokoll szerint el-
ismerik (természetesen csak a blok-
kot lezáró, nyertes szereplőnek). Ez-
zel egyszersmind meg van oldva a 
pénzkibocsátás is, mindez központi 
bank ( jegybank) nélkül. 

Érdekeltség alapú konszenzus
A fenti megoldás azonban igen nagy 
áramfogyasztást jelent. Csak a 
Bitcoin-rendszerben lévő bányászat-
hoz használt gépek fogyasztása meg-
egyezik egy-egy kisebb államéval 
(például Szlovákia, Írország, Dánia 
áramfogyasztásával). Ezért többen 
elkezdtek gondolkozni más, a kör-
nyezetet kevésbé terhelő megoldá-
son. Ezek közül a leginkább elterjedt 
az érdekeltség alapú (Proof of Stake) 
konszenzus létrehozó megoldás.

A Proof of Stake keretén belül azok 
a csomópontok zárhatnak le egy adott 
blokkot, amelyek minden egyes körben 
befizetnek egy bizonyos – nem kicsi – 
összeget, hasonlóan ahhoz, mint 

csatlakozhasson az adott blockchain-
hez, vagy elhagyhassa azt, egyenran-
gú félként. Mindezt úgy, hogy nem 
kell előtte sehova „bejelentkeznie”, 
vagy „regisztrálnia” magát valamely 
központban, kizárólag a blockchain 
protokollját megvalósító informatikai 
rendszert kell működtetnie.

A pénztárcák (wallet-ek) generálá-
sához, valamint azok tranzakciók 
végrehajtására szolgáló használatá-
hoz használatos, egy már létező 
technológiai innováció, az aszim-
metrikus, vagy nyílt kulcsú rejtjele-
zés (public key cryptography (PKC)), 
valamint az erre épülő infrastruktú-
ra (public key infrastructure (PKI)). 

Maga a nyílt kulcsú rejtjelezés ab-
ból az igényből fakad, hogy a régi, 
szimmetrikus kulcsú rejtjelezésnél a 
kommunikáló felek titkos kommu-
nikációjának indítása igen nehézkes 
volt. Szükségszerűen találkozniuk 
kellett egyszer vagy személyesen, 
vagy megbízható futár útján, hogy 
megbeszéljék, hogy hogyan, és mi-
lyen rejtjelező kulccsal fognak titko-
san kommunikálni. Ez pedig prob-
lémás, különösen olyan felek esetén, 
akik távol vannak egymástól, sőt 
nem is ismerik egymást. 

A nyílt kulcsú rejtjelezés erre nyújt 
megoldást, mégpedig úgy, hogy 
olyan, eléggé bonyolult matematikai 
műveletsoron alapuló rejtjelezési 
technikát dolgoztak ki, ahol az adott 
üzenet, adatcsomag titkosítása nem 
ugyanazzal a kulccsal történik, mint 
annak megfejtése. Sőt, a rejtjelezés-
hez használt (publikus) kulcsból soha 
nem jósolható meg, vagy számolható 
ki a megfejtésre használatos (privát) 
kulcs. Sőt igaz az is, hogy egy rejtjele-
ző kulcshoz pontosan egy megfejtő 
kulcs tartozik. Ezt a két kulcsot, azaz 
kulcspárt viszont elő lehet állítani egy-
szerre. De aki ezt a kulcspárt előállítja, 
az a megfejtő kulcsot magánál tartja, 
azt nem adja ki senkinek, semmi kö-
rülmények között, a másikat, a rejtje-
lező kulcsot pedig mindenkinek elér-
hetővé teszi (például az interneten). 



Így a kulcspár előállítójának, azaz a 
privát kulcs gazdájának bárki tud 
titkosított üzenetet küldeni, hiszen a 
publikus kulcs mindenkinek a ren-
delkezésére áll, de az üzenetet meg-
fejteni csak az tudja, aki rendelkezik 
a privát kulccsal. Ahhoz azonban, 
hogy az illető válaszolni is tudjon az 
üzenetre, a másik félnek is rendel-
keznie kell ilyen kulcspárral, amely-
nek publikus tagját szintén minden-
ki ismeri. 

Elektronikus aláírás
Az elektronikus aláírás a nyílt kulcsú 
rejtjelezésen, valamint a hash-
képzésen alapszik. Funkciója pedig 
az, hogy az adott adathalmaz (példá-
ul e-mail üzenet, programkód, egyéb 
adat) hitelességéről adjon biztosítékot, 
azaz igazolja, hogy az „aláírt” adat a 

küldőtől származik, nem sé-
rült, sőt, a küldő által letagad-
hatatlan, illetve mindezt bárki 
tudja ellenőrizni. Az elektro-
nikus aláírás tehát nem arról 
szól, hogy titkosan küldjünk 
adatokat, hanem arról, hogy 
amit küldünk, az egészen biz-
tosan hiteles legyen mindenki 
számára elfogadhatóan.

Amikor elektronikus aláírást 
használunk, akkor nem a szer-
ződést, vagy nyilatkozatot tit-
kosítjuk vele, hiszen itt nem az 

a lényeg, hogy azt senki se tudja elol-
vasni a címzetten kívül, hanem az, 
hogy mindenki meg tudjon győződ-
ni annak betű szerinti hitelességéről, 
és arról, hogy az „aláírás” – és csak 
annak az adatnak az aláírása – tőlünk 
származik. Mindezekért általában az 
adat (legyen az például szerződés 
vagy nyilatkozat) adattartalmából va-
lamilyen hash algoritmussal létreho-
zunk egy hash kódot, és azt titkosítjuk 
a privát kulcsunkkal. Mivel pedig a 
publikus kulcsunkat mindenki ismeri 
(és azt, hogy az a mi publikus kul-
csunk), ezért bárki tudja ellenőrizni 
azt, hogy az adott hash kódot ki titko-
sította, hiszen vissza tudja fejteni. Ez-
után már csak az a hitelesítő személy 
dolga, hogy az eredeti adatból is előál-
lítja a hash kódot, és ha az így előállí-
tott két hash kód egyezik, akkor az 

adatot tényleg az írta alá, akié a pri-
vát kulcs. Ezzel igazolttá vált, hogy 
az elektronikus aláírás tőlünk szár-
mazik és a bizonyítottan sértetlen do-
kumentumot sajátunknak ismerjük el.

A blockchain rendszerekben, amikor 
a felek egymásnak kriptopénzt külde-
nek, nem a személyazonosság igazolá-
sára van szükség, hanem arra, hogy az 
egyik féltől a másikhoz megérkezzen 
az adott összeg. A blockchain rend-
szerekben tehát mindenki a saját digi-
tális aláírásáért felelős, pontosabban 
annak titkos kulcsáért. Ez az a kulcs, 
amelyet a blockchain rendszerekben 
végül is pénztárcának hívunk. Ha ez 
elvész, soha többet nem jutunk a pén-
zünkhöz (olyan, mintha elvesztenénk 
a pénztárcánkat), ha ellopják a kul-
csunkat (például a mobiltelefonunk-
kal együtt, amelyben bitcoin pénz-
tárcánkat nem őriztünk gondosan 
jelszóval), akkor az olyan, mintha el-
lopták volna a készpénzzel teli pénz-
tárcánkat.

Mire lehet jó?
A blockchain fenti leírásából követ-
kezik, hogy a benne tárolt adatok 
nem kizárólag tranzakciók lehetnek, 
hanem bármiféle más adat, így akár 
végrehajtható programkódok is. A mai 
blockchainek ezeket a kódokat vég-
re is tudják hajtani (a legismertebb, 
az Ethereum-rendszer), ezeket hív-
juk  okosszerződéseknek.

Mindemellett léteznek olyan 
blockchain hálózatok, amelyekhez 
nem kapcsolódhat bárki (publikus 
blockchain), hanem csak előre meg-
határozott, engedélyezett szereplői 
kör (privát blockchain).

A blockchain az első olyan innová-
ció, amely nem csak az informatiká-
ra, hanem más iparágakra, sőt a társa-
dalmi berendezkedésre is felforgató 
hatással van. Eredetileg a bankrend-
szer „kikerülése” volt a cél, de például 
az okos szerződéseknek köszönhető-
en a jogra is hatással van, elosztott 
rendszer lévén olyan szolgáltatásokat 
tud biztosítani, amelyek mögött nincs 
egy-egy vállalat, sőt, választási rend-
szer is létrehozható segítségével, így a 
politikai berendezkedést is érinti. 
Ezért mondhatjuk, hogy a blockchain 
napjaink legjelentősebb infokommu-
nikációs innovációja az internet meg-
jelenése óta.

Sík Zoltán nándor

A blockchain-technológiáról és hatásairól a társadalomra további információkat hallhat-
nak az NJSZT által szervezett A Mester és MI! - Neumanntól a blokkláncig és tovább című 
12. DE! Konferencián. A rendezvény 2018 november 27-én lesz, regisztrálni az NJSZT 
honlapjáról elérhető linken lehetséges, de az előadások online is követhetők lesznek. 
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Hazánkban a Magyar Műszaki 
és Közlekedési Múzeum ko-
rábbi Petőfi Csarnokbéli Re-

püléstörténeti és Űrhajózási kiállítása 
őrzött egy-egy kapszulányit ezekből. 
Sajnos az Apollo-11 által 1969-ben 
hozott tudományos kincseket csak a 
vitrinben csodálhattuk. Az Apol-
lo-12 ugyanazon év végi örökségét, 
az ELTE vékonycsiszolatokból álló 
mintakészletét a kutatók mikroszkóp 
alatt is vizslathatják, a kőzetmintákat 
rejtő korongot pedig számos nyilvá-
nos program alkalmával az érdeklő-
dők is kézbe foghatták.

No, de váltsunk rögvest irányt, 
hiszen jelen cikk a Magyar Termé-
szettudományi Múzeumra koncentrál! 

APOLLO KŐZETMINTÁK A TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUMBAN

HOLDSZILÁNKOK

Itt találhatjuk ugyanis az „állami” 
holdkőzetmintákat. Állami, hiszen 
az Amerikai Egyesült Államok hi-
vatalosan adományozta hazánknak. 
Az egyik az Apollo-11, a másik az 
1972-es Apollo-17 küldetés során ke-
rült begyűjtésre. Vizsgálódásunk 
szervezésében, Jánosi Melinda geoló-
gus, az Ásvány- és Kőzettár meteo-
ritgyűjteményért felelős muzeológu-
sa volt segítségünkre, amit ezúton is 
hálásan köszönünk.

Az 1980-ban bevételezett, K 80 01 
leltári számú minta az első leszállás 
emlékét őrzi. Forrása a Mare 
Tranquillitatis, azaz a Nyugalom Ten-
gere. A szett angol nyelvű felirata sze-
rint Richard Nixon, az Egyesült Álla-
mok akkori elnöke ajándékozta a ma-
gyar népnek. A holdi kőzettöredéket 
az első emberes repülés személyzete 
hozta a Földre. A kísérő trikolór el-
jutott a Holdhoz, az Apollo-11 le-
génysége „hozta vissza”. Vélhetően 
Michael Collinsszal az anyaűrhajóban 
keringett, amíg Neil  Armstrong 
és Buzz Aldrin teljesítette felszíni 
küldetését; melynek része volt a 
kőzetmintagyűjtés. Az Apollo-11 út-
jának öröksége a kiállítási térben, az 
ásványtani állandó kiállítás része-
ként tekinthető meg. A múzeumba 
történt elhelyezésnek idejét és mene-
tét a kísérő dokumentumok sajnos 
nem őrizték meg az utókornak.

Az 1984-es keltezésű, K 84 02 leltári 
számú tétel az utolsó holdrepülés memen-
tója. A gyűjteményi trezorban található, 

A meteoritgyűjtők legféltettebb kincsei közé tartoznak a holdi csoportba tartozó példányok. Ezek 
ottani kisbolygó- és meteoritbecsapódások kirepülő kőzetanyagaként jutottak – immáron holdi 
meteoritként – a Földre. Kőzettani szempontból változatos a kollekció, lehet anortozit, bazalt, 
breccsa, gabbró, troktolit. A holdi meteoritoknál jóval értékesebbek, nem is gyűjtői, hanem múze-
umi és kutatóintézeti darabok a holdutazások által visszahozott kőzetminták. Ebbe a körbe az 

emberes Apollo-missziók, továbbá az automata Luna-repülések mintái egyaránt beletartoznak.

 Nixon elnök a USS Hornet fedélzetén üdvözli
 a hazatért, karanténban levő legénységet 

(FOTO: NASA)

 Ebben a „tarisznyában” juttatták vissza  
a kőzetmintákat az Apollo–11 űrhajósai 

 a Földre  (FOTO: NASA)

 Buzz Aldrin és Neil Armstrong 
kőzetminta-gyűjtést gyakorol a kiképzőbázison

 (FOTO: NASA)



felhasználás céljából” a Természettu-
dományi Múzeumban. Az átadást 
korábbi telefonos egyeztetésre hivat-
kozva az 1271./Sz/1975. iktatószámú, 
a Múzeum főigazgató helyettesének, 
Kovács Istvánnak küldött levélben do-
kumentálta az országházi elnöki ta-
nácsi titkárság nevében – „elvtársi 
üdvözlettel” – Szunyogh Károly.

Akinek pedig a téma felkeltette az 
érdeklődését – az Apollo-11 minta 
Természettudományi Múzeumi meg-
tekintése mellett – érdemes felkeres-
ni egy honlapot is: a http://www.
collectspace.com/resources/ oldal nem-
zetközi kitekintéssel, tételesen mu-
tatja meg, hol található, vagy épp mi 
történt az Apollo-11 és -17 mintákkal 
az USA által megajándékozott or-
szágokban. Igencsak tanulságos, tu-
dományos rémregénybe hajló esetek 
is előfordulnak. Természetesen a 
magyarországi mintákat is tartal-
mazza az adatbázis. 

Rezsabek NáNdoR

s csak a fényképezés erejéig került 
elő rejtekéből. Az Apollo-17 asztro-
nautái, Eugene Cernan és Harrison 
Schmitt a Taurus–Littrow-völgyben 
gyűjtötték. A holdkőzet ajándékozása 
(felirata szerint) az amerikai népnek az 
emberiség egységére és a világbéke 
megteremtésére szolgáló törekvéseit 
szimbolizálja. A magyar zászlót ugyan-
csak az 1972. december 7–19. közötti 
misszió juttatta el a Holdhoz. Az ajándé-
kozó személyeként ez esetben is Richard 
Nixon amerikai elnököt tünteti fel, az 
1973-as esztendőben. A holdkőzet-szett 
ezt követően Magyarországon folytatta 
(űr)odüsszeiáját. 1975. szeptember 9-én a 
Magyar Népköztársaság Elnöki Taná-
csa elnöke (a mai köztársági elnöknek 
megfelelő közjogi méltóság), Losonczi 
Pál titkársága helyezte el „múzeumi 

 Minta a Taurus-Littrow völgyből.  
Az Apollo–17 küldetés során több, mint 100 

kg holdkőzetet hoztak vissza a Földre.
(FOTO: REZSABEK LEVENTE)

Apollo–11 kőzetminta a Holdnál járt magyar 
zászlóval (FOTO: REZSABEK LEVENTE)

Harrison Schmitt speciális mintavevő eszközzel a kezében. Az Apollo–17 holdkomp pilótája 
személyében egy geológus is megfordult égi kísérőnk felszínén. (FOTO: NASA)

Nyelv és Élet

Venyige és borág

„A’ venyige, által ellenébe a narancság-
nak, szegény, sőt nemtelen: a’ borág azt 
a vesszőt adja előnkbe, mellyen az Iste-
nek itala terem” – fejtegette Kazinczy 
Ferenc 1809-ben. A szonett istennőjé-
nek fejét narancsgally koszorúzza Itáli-
ában, Tokaj környékén borág, hiszen a 
venyige, mint mondja, erre alkalmat-
lan: „Borág köríti mostan homlokom”.

Kazinczy szava elterjedt az irodalmi 
nyelvhasználatban, már a nyelvújítás so-
rán híressé vált Mondolat is tartalmazza 
1813-ban. Egyszer Petőfi Sándor is leír-
ta: „Címerem most rózsa s nem borág”. 
Juhász Gyula, Vas István, Füst Milán, 
Nagy László, Parti Nagy Lajos és mások 
is alkalmazzák ezt a metaforát. Ma 
többnyire régies hangulatot, antik derűt 
ébreszt: „Borág és borostyán közt, hol 
ama fürtösfejű / Arcán kis ágyának s ál-
mának minden melegével / Megjelenik 
reggel...” (Füst Milán: Latin szerelem).

A honfoglaló magyarság a szőlő-
művelés gyakorlatát csupán a letele-
pedés után végezhette, az ország több 
helyén a római időktől termesztettek 
szőlőt. Vergilius a Georgicában írja 
Lakatos István fordításában: „[ezt da-
lolom] szilre mikor jó, Maecénás, ag-
gatni borágat” (ulmisque adiungere 
vites). Eleink a szlávoktól vették át a 
venyige szót, amely a ’bor’ és ’bogyó’ 
jelentésű szavak összetétele.

Apámnak egy zalai hegyen, nekem a 
Szent György-hegyen volt szőlőm. A 
gazdák venyige néven mindkét helyen 
csak a tavasszal levágott, megszáradt 
hosszú szőlővesszőt emlegették, amelyet 
vagy tüzelőként hasznosítottak, vagy a 
kocsiút  gödreibe helyeztek, hogy a sarat 
megfogja. A tájszótárakat böngészve 
venyics, venyicse, venyicske alakokat és sok 
összetételt találunk: monyasvenyige, tölgy-
favenyige, vesszővenyige.

Napilapban olvastam: „Cigarettára 
sem úgy gyújtunk, hogy belépünk a 
tábortűzbe, pedig mennyivel egysze-
rűbb lenne, mint a kis venyigeszálról 
rágyújtani.” A gyufát venyigeszálnak 
nevezni nem éppen kazinczys ötlet.

 büky LászLó

Szerkeszti: 
Grétsy LászLó
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ja Jurányi Zsófia légkörfizikus 14 hónapot töltött az Antarktisz 

egyik kutatóbázisán a német Alfred Wegener Intézet mun-
katársaként. Fő feladata az aeroszolmérések felügyelete 
volt, de emellett sokminden mást is kellett csinálnia, mint 
ahogy tíz társának is az állomáson. A kutatások tudomá-
nyos jelentősége mellett a vizsgálatok különleges körül-

ményeiről is beszélgettünk.

AEROSZOLOK  
AZ ANTARKTISZON

– A hírekben akkor szerepelnek, ha 
túl magas a légszennyezettség, vagyis 
a szálló por koncentrációja meghalad-
ja a megengedett értékeket. A levegő-
ben lévő, 5-10 nanométertől a 100 
mikrométeres nagyságig terjedő szi-
lárd és folyadékrészecskékről van szó. 
Gondolhatunk itt az autók által kipu-
fogott koromra, szerves részecskékre, 
vagy a szél által hozott porra, homok-
ra, akár a felhőcseppekre is, tehát ren-
getegféle van. Az aeroszolok fényt 

tudnak elnyelni, fényt tudnak vissza-
verni, tudják változtatni a felhők tu-
lajdonságait, ezáltal az éghajlatunkra 
is hatással vannak. Ha egy aeroszol 
részecske elnyeli a fényt, akkor mele-
gíti, ha visszaveri, akkor hűti a földet. 
– Mennyire?
– Az sok mindentől függ. Az a prob-
léma, hogy az aeroszolok sokfélék, 
azon is múlik, milyen vegyi anya-
gok vannak benne, meg a méretük 
is számít. Jóval kevesebbet tudunk 

– Tudatosan készült a légkörfiziku-
si pályára? 
– Véletlenül kerültem erre a terület-
re. Úgy kezdődött, hogy testvéreim 
jók voltak fizikából meg matekból, 
állandóan versenyekre jártak, én 
meg irigyeltem őket, mert olyankor 
nem kellett suliba menniük. Otthon 
maradhattak egy napot és készül-
hettek a versenyre. Így én is megsze-
rettem a fizikát, de a gyakorlati ku-
tatás jobban érdekelt, nem szerettem 
volna egész nap egy irodában, szá-
mítógép előtt ülni.

Biofizika szakirányon végeztem az 
ELTÉ-n, de már akkor is nagyon sze-
rettem a hegyeket. A nővérem Svájc-
ban élt, arrafelé kerestem doktori ál-
lást és a Jungfraun lehetett aeroszolo-
kat kutatni. Nem tudtam, mik azok 
az aeroszolok, de a Jungfrau egy jó 
magas hegy, pont nekem való. Így let-
tem légkörfizikus, és menet közben 
az aeroszolok is megtetszettek. Azért 
is, mert nem tömény fizikáról volt 
szó, hanem egy határterületről: van-
nak benne fizikai, kémiai, környezet-
tudományi témák stb. Tudja az ember 
használni, amit fizikusként tanult, de 
valami mással is foglalkozhat. 
– A klímaváltozás kapcsán sokszor 
emlegetik az aeroszolokat, de tulaj-
donképpen mik ezek? 

Zsófia munkahelye, a légkörkémiai mérőállomás  (KÉPEK FORRÁSA: JURÁNYI ZSÓFIA)
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klímamodellekbe minden lehetséges 
adat bekerül, és minél több helyről 
származó mérésünk van, annál ponto-
sabban tudnak dolgozni a modellek. 
– Hogyan végezte a méréseket?
– Van egy kis mérőállomás másfél ki-
lométerre a bázistól. Jó időben ez kife-
jezetten kellemes séta, de elég gyakran 
viharos az időjárás, 100 km/h-s szél-
ben kihívás eljutni. A biztonságunk 
érdekében végig ki van feszítve egy 
kötél az úton, ami igen hasznos, ha a 
hófúvásban az ember az orráig sem lát. 

Egy ilyen kis mérőállásban legalább 
húsz berendezés található és különbö-
ző dolgokat mér. A légszivattyúk be-
szívnak egy csomó levegőt és attól 
függően, hogy milyen a műszer vagy 
a mérés, kiszűrjük a levegőből az ae-
roszolokat és mintát veszünk, van, 
ahol egyből megmérjük, és egyből 
megkapjuk a mérési eredményeket. 

Mérjük például az aeroszolok számát 
egy köbcentiméternyi levegőben. 
Vicces adat, hogy mondjuk Budapes-
ten több százezerre is felmehet a kon-
centráció, az antarktiszi nyáron nagyjá-
ból háromszáz, télen 50 az átlag, de olyan 
is volt, hogy 10 darabot (!) találtunk.

Részt vettem az adatok feldolgozás-
ban is, de az én alapvető feladatom az 
volt, hogy meglegyenek a mérési ada-
tok. Ezek teljesen nyilvánosak, egy 
nagy adatbankban megtalálhatók és 
mindenki számára hozzáférhetőek. 
Saját magamnak kitaláltam egy ki-
sebb projektet: az aeroszolok törésmu-
tatóját határoztam meg, ez a fényel-
nyelés és visszaverés megértéséhez 
fontos adat. Amennyire tudom, az 
Antarktiszon egy helyen határoztuk 
meg eddig és akkor is csak nyáron és 
viszonylag rövid ideig. Most ezen 
adatok publikálásán dolgozom éppen.

Trupka ZolTán

Vigyáznunk kellett magunkra, 
például egyedül nem lehetett bármi-
lyen messze elmenni a bázistól. Tud-
tuk, hogy egy orvosunk van és a kö-
rülményekhez képest szuperjó fel-
szerelésű kórházunk, de nincs meg 
az a lehetőség, mint mondjuk Euró-
pában, ha valami baleset történne.
– Milyen körülmények között dol-
goztak?
– A 70. szélességi körön, az Ekström 
nevű gleccsernyelven van a bázis, 
vagyis nincs alatta szárazföld Az éves 
átlaghőmérséklet -17 fok, a legalacso-
nyabb -44 fok volt, ami nem is olyan 
kemény az antarktiszi viszonyokhoz 
képest, viszont partközelben, erőseb-
bek a szelek. 120 km/h-s volt a legna-
gyobb, amikor én kint voltam. A 
nyáron – ami novembertől februárig 
tart – el lehet érni a bázist, repülővel, 
hajóval, ekkor 50 ember is szokott 
lenni az állomáson. A tél 9 hónapja 
alatt – amiből kettő teljes sötétségben 
telt – kilencen voltunk az alapsze-
mélyzet tagjaként, hárman pedig a 
BBC-től voltak, akik filmet forgat-
tak a pingvinek életéről. 

Az állomás elég nagy, több mint 
2000 m2 a hasznos terület. Az állan-
dó kutatási témák között van geofi-
zika, légkörkémia, biológia és persze 
meteorológia.

Az Antarktisz speciális hely, meg az 
ottani légköri aeroszol is speciális, mert 
elég távol vagyunk minden emberi 
forrástól. Sőt, a legjelentősebb termé-
szetes forrástól is, a növényektől. En-
nek köszönhetően nagyon tiszta a le-
vegő, néha szinte kihívás volt aeroszolt 
mérni. Viszont a Földünkön minden-
hol mérni kell és az Antarktiszon na-
gyon kevés mérőállomás van, érthető 
okokból. Éppen azért fontos, mert 
ott kevés a mérés. A hatalmas globális 

róluk, mint például a szén-dioxid 
egyértelműen melegítő hatásáról. 
Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, 
pontosan mennyire is melegedik a Föl-
dünk, minden éghajlatváltoztató ha-
tást figyelembe kell vennünk. A mele-
gedés mértékének bizonytalansága 
az összes tényező bizonytalanságából 
ered és az aeroszolok hatását ismer-
jük a legkevésbé.  Így ha pontosab-
ban szeretnénk megjósolni az éghaj-
latváltozást, többet kell megtud-
nunk az aeroszolokról is.
– Hogyan került az Antarktiszra 
kutatóként?
– Egy álláshirdetésre jelentkeztem. 
A német Alfred Wegener Intézetnél 
minden évben lehet jelentkezni a 
Neumayer III Antarktiszi Kutatóál-
lomásra. Ezt a lehetőséget már több 
éve nézegettem, aztán belevágtam. 
2016 decemberétől 2018 februárjáig 
maradtunk. 
– Mennyire vagy milyen arányban 
számított a fizikai, pszichikai és 
mennyire a szakmai felkészültség?
– Jó kérdés, de sajnos nem tudom, 
mert én csak a végeredményt isme-
rem, valószínűleg a szakmai az első, 
de biztos, hogy hasonlóan fontos, 
hogy emberileg milyen valaki, hiszen 
8 másik emberrel lesz összezárva 
hosszú hónapokig. Elég rugalmas-
nak, kompromisszumkésznek, segí-
tőkésznek kell lenni. 

Abból a szempontból szerencsém 
volt, hogy azokat a berendezéseket, 
amelyek az én szakmai területemhez 
tartoztak, már elég jól ismertem. 
De sok olyan dolgot megismerhettem 
vagy csináltam, amit addig soha, úgy-
hogy jóval nyitottabb lettem. Én vol-
tam a csapatban a légkörfizikus, de 
nem csak ezzel kellett foglalkoznom. 
Volt köztünk mérnök, meteorológus, 
orvos, szakács. geofizikus, elektro-
technikus és informatikus is. Mindig 
kellett valakinek segítség, a leggyak-
rabban a meteorológussal dolgoztam 
együtt, de sokat főztem is. Az orvos 
mellé is ki kellett képezni olyanokat, 
akik adott esetben az asszisztensei le-
hetnek, ha mondjuk műteni kell. Az is 
nagyon érdekes volt számomra, hogy 
kettőnket elküldtek két hétre egy kór-
házba gyakorlatra. Egy hétig a sürgős-
ségi osztályra, egy hétig pedig mű-
tökben állhattunk és segédkezhet-
tünk. Ez is nagyon tanulságos volt.

Derengő sarki fény a Neumayer III Antarktiszi Kutatóállomás hátterében
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1. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Az előző számunkban megjelent fejtörők 
megoldásai

1. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

Megoldás: -20

(A sorozat tagjaihoz felváltva 2-t hozzáadunk, illetve -2-vel szo-
rozzuk azokat.)

2. fejtörő – Romhányi Dóra feladványa

Megoldás: A Kérem a következőt - Dr. Bubó és a Micimackó 
főszereplő állatfajtáit soroltuk fel. A tigris (Tigris) és a disznó 

(Malacka) a jobb oldali halmazrészbe kerülnek.

3. fejtörő – Benked Anett 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!

2. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

A felső vagy az alsó csoportba 
illik a jobb oldali ábra?

A második legnagyobb szárazföldi állat:

Melyik számmal folytatódik a sor?

3. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa



főre jutó GDP értéke Budapesten 7,3 millió forint volt, vi-
déken 2,8 millió forint. A különbséget részben magyaráz-
hatja, hogy a fővárosban lényegesen nagyobb a felsőfokú 
iskolai végzettséggel rendelkező népesség aránya a vidékihez 
képest (41, illetve 19%), akik magasabb hozzáadott értékű te-
vékenységeket végezhetnek. Fontos figyelembe venni 
ugyanakkor, hogy az országban befektetett külföldi közvet-
len tőke állományának 48%-a, 11,3 billió forint a főváros ter-
melési folyamatait szolgálja. Ezen kívül az is növeli az egy 
főre jutó GDP budapesti értékét, hogy a főváros egyenlege 
a naponta ingázó foglalkoztatottak körében 171 ezer fős 
többletet mutat, azaz ennyivel több ember jár be Budapestre 
dolgozni, mint ahányan a fővárosból más településre eljárnak 
pénzt keresni (257 ezer, illetve 87 ezer fő). Az ingázással járó 
kényelmetlenségeket minden bizonnyal a magasabb kerese-
tekért vállalják fel az alkalmazottak, 2018 első félévében a 
nettó átlagkereset Budapesten 272 ezer forint volt, a Pest 
megyeinél 40, a vidékinél 46%-kal több. 

A leginkább kvalifikált munkaerő képzése szintén szo-
rosan kapcsolódik a fővároshoz: 2017-ben 103 ezer nap-
pali tagozatos diák tanult valamelyik budapesti felsőfokú 
oktatási intézmény alap- vagy mesterképzésén, ami az or-
szágos létszám 55%-át jelenti. Ugyanebben az évben a bu-
dapesti kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéj-
szakák száma 34%-os, a 139 milliárd forintot kitevő brut-
tó szállásdíj-bevétel 50%-os aránnyal részesedett az orszá-
gos forgalomból.

A vidékinél magasabb budapesti keresetek, továbbá a tu-
risták és a nem helybeli diákok által generált kereslet miatt 
a fővárosi ingatlanok piacképesebbek a nem budapestiek-
hez képest, ami az árukban is megmutatkozik. Ami az 

adásvételi piacot illeti: 2017-ben az értékesített használt 
lakások átlagára Budapesten 24,4 millió forint volt, 
szemben a vidéki 10,8 millió forinttal. A fővárosban 
gazdát cserélt lakások átlagos nagysága (58 m2) ráadá-
sul 10 m2-rel kisebb volt, mint a vidékieké, aminek ré-
vén a négyzetméterárakban még jelentősebb aránybeli 
különbség adódik Budapest és a vidék között (412, va-
lamint 158 ezer forint). A lakások átlagos árát illetően 
ugyanakkor nemcsak Budapest és a vidék között van 
számottevő különbség, hanem a fővároson belül is. 
Amíg a pesti oldalon 23,3 millió forint volt tavaly az 
értékesített lakások átlagára, addig Budán 32,1 millió. 
A főváros 525 km2-es területéből a Duna bal partján ta-
lálható Pest, valamint a Csepel-szigeten elhelyezkedő 
21. kerület összességében 67%-os aránnyal részesedik. 
A lakások és a népesség számát illetően arányuk 71%-os, 
Pesten így 1,2 millió, Budán pedig fél millió ember él.

Herzog Tamás
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Előfizetési ár 2018-ban belföldre: 1/4 évre 4320 Ft, 1/2 évre 8460 Ft, 1 évre 16 200 Ft

Érdekes adatok Budapestről 

2018 elején 1,75 millió lakosa volt Budapestnek, ami az or-
szág lakosságának 18%-át jelenti. A fővárosban jelentősebb 
„női fölény” érvényesül a vidékhez képest, miután a höl-
gyek száma Budapesten 15%-kal több a férfiakénál, szem-
ben a vidékkel, ahol 8%-os a különbség. A házasságban 
vagy élettársi viszonyban élő népesség aránya a fővárosban 
valamelyest kisebb, a születések relatív száma pedig szá-
mottevően alacsonyabb, mint vidéken. A teljes termékeny-
ségi arányszámok ugyanis azt mutatják, hogy Budapesten 
100 szülőképes korú nő mindössze 119, vidéken pedig 154 
gyermeket szülne élete során a 2016. évi termékenységgel 
számítva. (Az értékek a népességszám fenntartásához szük-
séges 2,1-es szinttől mindkét helyen jócskán elmaradnak.)

A gazdasági teljesítmény egyik mutatószáma a bruttó 
hozzáadott érték, ami a fővárosban 10,8 billió forintot tett 
ki 2016-ban, az országos érték 36%-át. Budapest gazdasági 
szerkezete lényegesen eltér a vidékitől. Az árutermelő 
szektorok, azaz a mezőgazdaság, az ipar és az építőipar 
sokkal kevésbé fontos a főváros gazdaságában, mint a me-
gyékében. A szolgáltatásokkal értelemszerűen fordított a 
helyzet: Budapest teljesítményének 84%-át teszi ki, vidé-
ken csak 54%-ot. Az országon belül egyes szolgáltatásokat 
kifejezetten nagy arányban nyújtanak Budapesten: a pénz-
ügyi, biztosítási tevékenység bruttó hozzáadott értékének 
például 78%-a a fővárosban jött létre 2016-ban és mindösz-
sze 22%-a vidéken. Az információs, kommunikációs szol-
gáltatások esetében 72% a fővárosi arány, a szakmai, tudo-
mányos, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevé-
kenységeket illetően pedig 58%. Szintén 2016-ban az egy 

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. 

Kereskedelmi szálláshelyek adatai, 2017
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

A mikroműanyag szemcsék 
már bennünk vannak

Noha e felfedezés természetes mó-
don megdöbbent minket, sajnos 

egyáltalán nem számít meglepőnek. 
Évek óta közmegegyezés áll fenn a 
tudományos közösségben arról, hogy 
korunk legsürgetőbb környezet-
szennyezési problémáját a természetes 
vizekbe jutó mérhetetlen mennyiségű 
műanyag hulladék jelenti. Egyetlen 
perc alatt a világon egymillió mű-
anyag palackot és kétmillió műanyag 
szatyrot fogyasztunk el. Noha egyre 
erősebb a döntéshozókra nehezedő 
nyomás az eldobható műanyag ter-
mékek betiltása irányában, a már a 
vizekbe jutó hulladék praktikusan 
kezelhetetlen problémát jelent.

Nem is a hatalmas szigetekké ösz-
szeálló, az óceánok felszínén ringató-
zó, egybefüggő szeméttömeg jelenti a 
legnagyobb ökológiai és egészségügyi 
problémát - bár kétségkívül ez a látvá-
nyosabb a tévében -, hanem az úgy-
nevezett mikroműanyag szemcsék. 
Noha a műanyagok kémiai lebomlá-
sához sokszor évezredek szükségesek 

(pilot) vizsgálatot végeztek, mely-
nek eredményeit a Bécsben rende-
zett gasztroenterológiai kongresszu-
son mutatták be. „Minthogy még soha 
senki nem végzett hasonló kutatást, így 
először azt akartuk megtudni, hogy ké-
pesek vagyunk-e egyáltalán bármennyi 
mikroműanyag szemcsét is kimutatni” 
- nyilatkozta Schwalb a vizsgálatról.

Nyolc ember székletmintáit ele-
mezték, akik Finnországból, Olasz-
országból, Japánból, Hollandiából, 
Lengyelországból, Oroszországból, 

Néhol sok, néhol kevés

A Marylandi Egyetem kutatói arra 
figyelmeztetnek, hogy a globális 

éghajlati változások, beleértve a légkö-
ri szén-dioxid-szint emelkedését, a 
szárazföldi növények egyik kulcsfon-
tosságú tápanyaga – a nitrogén – hozzá-
férhetőségét veszélyeztetik. Ez hatással 
lehet az erdők szén-dioxid-elnyelési ké-
pességére, valamint azokra az élőlények-
re, amelyek ezt a tápanyagot felhasznál-
ják. Az erről szóló legújabb tanulmány a 
Nature Ecology & Evolution című tudo-
mányos szaklapban jelent meg.

A szakemberek úgy gondolják, hogy 
ha a légköri szén-dioxid-szintet sike-
rül is olyan alacsony szinten tartani, 
hogy az éghajlatváltozás legsúlyosabb 
hatásait elkerüljük, számos szárazföl-
di ökoszisztéma így is megtapasztalja 
a korlátozott nitrogén-elérhetőséget. 
Andrew Elmore, a Marylandi Egyetem 
Környezettudományi Központjának 
munkatársa és a tanulmány társszer-
zője szerint a folyamat enyhítésében 
azonban továbbra is fontos szerep 

épp az ellenkezője tapasztalható. 
A legtöbb szárazföldi ökoszisztéma 
ugyanis, mint például az erdők vagy 
a mezők, amelyeket nem érint a trá-
gyázás, sokkal inkább tápanyagban 
szegény (oligotróf) jelleget öltenek.

(magyarul emberi léptékben válto-
zatlanul fennmaradnak), az őket érő 
mechanikai hatások miatt hamarosan 
egészen apró, milliméteres nagyság-
rendű szemcsékre esnek szét. E darab-
kákat aztán tudtukon kívül lenyelik 
a tengeri állatok, majd a táplálkozási 
hálózatokon végighaladva a halászott 
halak szervezetének közvetítésével 
elméletben eljuthatnak az ember bél-
csatornájába is.

Eddig ezt - kutatási eredmény híján - 
csupán feltételes módban lehetett leír-
ni, bár amikor nemrégiben a csapvíz-
ben és az asztali sóban is kimutatták e 
szemcséket (amelyet sokszor a tenger-
víz lepárlásával állítanak elő), nem sok 
kétség maradt affelől, hogy mi sem 
kerülhetjük el a velük való találkozást. 
A minap azonban napvilágot látott az 
első konkrét adat arról, hogy bizony a 
balsejtelem nem volt megalapozatlan. 
Nagyon úgy tűnik, hogy aki vizet 
iszik, halat eszik, az óhatatlanul mű-
anyagszemcséket kénytelen lenyelni.

A Bécsi Orvostudományi Egyetem 
kutatói Philipp Schwalb vezetésével a 
probléma kiterjedtségének felderíté-
sére kis mintanagyságú, tapogatózó 

hárulhat az emberi tevékenység 
során kibocsátott szén-dioxid 
mérséklésére.

A kutatók jelen vizsgálatuk-
hoz különböző növények ké-
miáját összefoglaló adatbázist 
használtak fel, amelybe 1980 
és 2017 között a világ számos 
tájáról több száz fajt gyűjtöttek 
össze. Többek között ebből mu-
tatható ki az a globális folya-
mat, amely a növények számára 
létfontosságú nitrogén hozzá-
férhetőségét csökkenti. Bár bi-
zonyos helyeken, többek között 
a fejlettebb, növények túlszapo-
rodásával (eutrofizáció) küzdő 
tengerparti térségekben éppen 
a nitrogén okoz komoly prob-
lémát. A trágyázott szántó-
földekről bemosódó nitrogén-
tartalmú vegyületek ugyanis egyre 
több helyen burjánzó algatelepeket 
táplálnak, csökkentve ezzel a part 
menti vizek oxigéntartalmát. Telje-
sen más a helyzet azonban a kevésbé 
fejlett, fás területeken, ahol ennek 

A Csendes-óceánból vett vízmintából 
kiszűrt mikroműanyag szemcsék (FORRÁS: 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARABARA)
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az Egyesült Királyságból és Ausztriá-
ból származtak. Az eredményeken ők 
is meglepődtek. Noha kétségeik vol-
tak, hogy találnak-e bármelyik min-
tában is mikroműanyagot, valójában 
minden széklet számos, különféle 
szemcsét tartalmazott. Az önkénte-
sek székletmintáit spektrométerrel 
elemezték, és volt olyan alany, akinél 
nyolc különféle műanyagból szár-
mazó szemcsét is ki tudtak mutatni. 
A leggyakoribb típus a polipropilén, 
illetve a polietilén-tereftalát (PET) 
voltak, amelyek a műanyag palackok 
fő alapanyagai. 

Azt ez a vizsgálat nem tudta meg-
állapítani, hogy honnan került a mű-
anyag az emberek bélrendszerébe. 
Történhetett ez közvetlenül is, példá-
ul a műanyaggyártás vagy -felhasz-
nálás során szennyeződött a víz, amit 
megittak, de az elfogyasztott halak is 
közvetíthetik a szennyeződést. Még 
nagyobb talány, hogy okoznak-e ezek 
a szemcsék egészségügyi problémát. 
A most kidolgozott vizsgálati mód-
szerek segítségével mindenesetre ha-
marosan fény derülhet a válaszokra is.

K. M.

a bolygó belső és felszíni felépítését, 
krátereit, geológiai struktúráit. Külö-
nösen érdekli az űrkutatókat a Mer-
kúr mágneses tere, amelyet az előző 
kettő Merkúr-szonda, a Mariner-10 
és a Messenger fedezett fel. 

A mágneses tér azért volt meglepő, 
mert a Merkúr csak lassan, 59 földi 
nap alatt fordul meg a tengelye körül. 
Bár a Merkúr túl forró (a Nap felöli 
oldalán 450 Celsius-fokos a meleg), és 
túl kicsi ahhoz, hogy stabil atmoszférát 
tarthasson fenn, vékony és igen instabil 
exoszférája azért van. Ezt ritka hidro-
gén-, hélium-, oxigén- és más atomok 
alkotnak. A BepiColombo megvizs-
gálja majd azt is, hogy ezek a részecs-
kék hogyan esnek csapdába és hogyan 
szakadnak el a bolygó környezetéből.

Mindezek a vizsgálatok a nagy tá-
volságok okán nem holnap fognak 
elkezdődni. A következő években a 
BepiColombo kétszer repül el a Vé-
nusz mellett, majd 2021-től kezdve 
négy éven keresztül hatszor a Mer-
kúrt is megközelíti, míg végül 2025 
december 5-én áll Merkúr-körüli 
pályára. Ekkor két keringő (orbiter) 
modul is le fog válni róla, amelyek 
ezután önálló kutatásba kezdenek. 
A pályára állás után a tervek szerint 
még két éven át működnek majd a 
szonda mérőműszerei.

K. M.

A nitrogén a növények fejlődésé-
ben rendkívül fontos szereppel bír. 
Az erdő talajában élő mikroorganiz-
musok lebontják a szerves anyagot 
– például a lehulló leveleket –, mely 
által többek között nitrogén keletke-
zik. A fák pedig felhasználják ezt a 
nitrogént, hogy fehérjéket építsenek 
és növekedjenek. A szén-dioxid hatá-
sára ugyan a fák egyre több szénhez 
jutnak, azonban egyre több mikroor-
ganizmus nitrogéntermelése korláto-
zódik, így nem képesek elegendő táp-
anyagot szolgáltatni a növényeknek. 
Emiatt idővel egyre kevesebb szén-
dioxidot tudnak megkötni – sokkal 
kevesebbet, mint azt korábban felté-
telezték –, hiszen a növekedésükben 
alapvető szerepet játszó nitrogén hi-
ánya miatt fejlődésük is megtorpan.

További érdekes párhuzam, hogy míg 
az Egyesült Államokban és Európában 
a széntüzelésű erőművekre vonatkozó 
előírások, amelyek leginkább a savas 
esők elleni küzdelmet célozták, csök-
kentették a nitrogénfelhalmozódás 
mértékét, addig a változatlanul növek-
vő szén-dioxid-szint tovább fokozza a 
nitrogénhiányt, ennek következmé-
nyei pedig egyelőre beláthatatlanok.

SzoucSeK ÁdÁM

Útjára indult a BepiColombo

A távoli bolygókat felkereső automa-
ta szondák talán legnagyobb tech-

nikai kihívása az, hogy hogyan lehet 
biztosítani a célpont eléréséhez szüksé-
ges energiát úgy, hogy az utazási idő se 
nyúljon túl hosszúra, de a szondán el-
helyezhető hasznos teher elől se vegyék 
el az összes helyet az üzemanyag és a 
hajtóművek. Szerencsére már több 
mint negyven éve megszületett az ele-
gáns megoldás e problémára: az útba 
eső égitestek gravitációs mezejét kell a 
szonda gyorsítására használni, mint 
afféle galaktikus parittyát. A techni-
kát először az 1974-es Mariner-10 
szondán alkalmazták, mégpedig a Pa-
dovai Egyetem kutatója, Giuseppe 
(vagy közismert becenevén: Bepi) Co-
lombo javaslatára.

Ma már a gravitációs lendületet 
szinte minden bolygóközi szonda 
gyorsításakor használják, így Colom-
bo munkássága túlzás nélkül nevez-
hető forradalminak. Ő előtte tiszte-
leg az Európai Űrügynökség (ESA) és 
a Japán Űrügynökség ( JAXA) a mi-
nap felbocsátott BepiColombo szon-
dája elnevezésével. A szondát az ESA 
legerősebb rakétája, az Ariane-5 jut-
tatta a világűrbe a Francia Guianán 
lévő kourou-i űrközpontból.

A BepiColombo a Merkúr felé tart, 
céljai azonban jóval túlmutatnak a 
Naprendszer Naphoz legközelebbi 
bolygójának vizsgálatán. Az űrkutatók 
várakozásai szerint értékes adatokkal 
szolgálhat majd a bolygók kialakulá-
sáról alkotott elméleteinkhez, illetve 
vizsgálataiból többet tudhatunk meg 
arról, hogy a távoli csillagok körül ke-
ringő bolygók (exobolygók) közül va-
jon melyik lehet lakható, melyeken van 
vagy volt esély az élet kialakulására.

Mint a BepiColombo küldeté-
sét irányító igazgatóhelyettes, Joe 
Zender elmondta, „ha meg akarjuk 
érteni, hogy hogyan alakult ki az élet a 
Földön, és hogyan alakulhatott ki más 
bolygókon is, ahhoz először saját nap-
rendszerünk működését kell megérte-
nünk. És a Merkúr számos megoldásra 
váró rejtélyt tartogat.”

Várhatóan a Merkúr rejtélyei közül 
többről is lehullhat a lepel, hiszen a 
BepiColombo olyan sokféle feladattal 
indult útnak, hogy számba venni is 
nehéz. Vizsgálni fogja a Merkúr (mint 
egy, a központi csillaghoz egészen 
közel, alig 58 millió kilométerre ke-
ringő bolygó) eredetét és kialakulását, 

A BepiColombo indítása a Francia Guiana-i 
Kourou-ból (FORRÁS: ESA)
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A Voyager-2 is hamarosan 
kilép a csillagközi térbe

A több mint 41 éve indított Voya-
ger űrszondák eltérő útvonalat 

jártak be a Naprendszerben, a Voya-
ger-1 már 2012-ben elérte a csillag-
közi teret, a 2-es jelű szonda pedig, 
amint azt a Jet Propulsion Laboratory 
által közzé tett mérési adatokból 
megtudtuk, igen közel jár hozzá.

A Voyager-2 nagyjából 17,7 mil-
liárd kilométerre jár bolygónktól 
(ez a Nap-Föld távolság körülbelül 
118-szorosa, a Voyager-1 távolsága pe-
dig a 143-szorosa immáron), s a fedél-
zetén elhelyezett kozmikus sugárzást 

mérő eszközének adataiban augusz-
tus vége óta körülbelül 5 százalékos 
emelkedés látszik. 2012-ben a Vo-
yager-1 hasonló mérési adatait 3 hó-
nappal követte a kilépés időpontja. 
Azt nem lehet megmondani, hogy a 
2-es szonda is ennyi idő alatt éri-e 
majd el a heliopauzát, mivel más 
irányban is repül, illetve a napte-
vékenységgel összefüggő sugárzási 
környezet is más, mint 2012-ben 
volt. A következő hónapok során a 
Voyager-2 méréseiből a Naprend-
szer e sugárzási határrégiójáról ka-
punk adatokat. A Voyager-2-től a 
rádiójel jelenleg nagyjából 16,5 óra 
alatt érkezik a Földre, a Voyager-1 

pedig már majdnem 20 órányi kom-
munikációs távolságra van tőlünk. 

A szondák kameráit már sok éve 
lekapcsolták energiatakarékossági 
okból, így ma már csak a mérőmű-
szerei dolgoznak és továbbítanak 
adatokat a Földre. Az elméleti szá-
mítások szerint körülbelül 2025-ig 
tartható a mostani műszeres mérések 
legalább egy része, ezt követően már 
valószínűleg csak egy műszerre ma-
rad elég energiájuk a szondáknak. 
Nagyjából 2036-ig lesznek olyan 
közel a Földhöz, ahonnan a gyenge 
rádiójeleiket még egyáltalán képesek 
leszünk venni.

Landy-GyebnÁr MóniKa

A japán széncinege 
monogám – vagy mégsem?

Az állatfajok egy része monogám 
párkapcsolatban él. Különösen igaz 
ez a madarakra, ahol a fajok 90 szá-
zalékáról úgy tudjuk, hogy hűek 
egyetlen választott párjukhoz. Nem 
véletlenül lett a turbékoló galamb-
pár az igaz szerelem jelképe. 

A 90-es évek a DNS alapú apa-
sági tesztek bevezetésével sokkoló 
eredményeket hoztak ezügyben. 
Kiderült, hogy a hűség megteste-
sült szobrainak vélt madárfajok 75 
százalékában az utódok között van 
olyan, amelyik nem a látszólag mo-
nogám pár két tagjától származik. 

A jelenséget a tudósok 
extra-pár kopulációnak 
nevezték el, és sokkal ál-
talánosabb, mint korábban 
vélték. Hogy a tojó ma-
darak milyen külső kö-
rülmények között lépnek 
gyakrabban félre, nehe-
zen tanulmányozható, hi-
szen vadon élő populációk-
ban a külső körülmények 
nehezen kontrollálhatók. 
A Hokkaido Egyetem kutatói 
azonban a japán széncinegék vadon 
élő populácójával frappáns kísérle-
tet végztek, mímelvén a félrelépést 
kiváltó legvalószínűbb okot, a si-
kertelen költést. Ehhez 11 pár 
esetében a lerakott tojásokat 
műtojásokra cserélték, továb-
bi 18 pár fészekalja érintetlen ma-
radt. Azután  mindkét csoportban 
vizsgálták az extra pár kopuláció 

ÉT-ETOLÓGIA

előfordulását a rákövetkező fészek-
aljban. Ahogyan azt várták is, a 
„sikertelenül költők” esetében ez 
40 százalékkal magasabb volt.

A tudósok szerint ez a kísérlet bi-
zonyítja, hogy a japán cinege tojók a 
körülményeknek és saját érdekeiknek 
megfelelően reagálnak, illetve  rávilágít 
az extra-pár kopulációt kiváltó okok 
további vizsgálatának fontosságára.

biLKó ÁGneS

Voyager-1

Voyager-2
Nap

Helioszféra

Belső lökéshullám

Heliopauza
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TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
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NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

Következő vizsgaidőpont:
 

2019. január 12.

Jelentkezési határidő: 2018. december 10.

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

Az araszolók közül kitűnik egy rövid ideig, ez idő tájt látható lepke, 
a Chondrosoma fiduciarium, nemének egyetlen képviselő faja (víz-
szintes 1.). A sztyeppék reliktum rovara, mely a Kárpát-meden-
cében éri el európai elterjedésének nyugati határát. Hazánkban 
fokozottan védett, előfordulását csupán néhány helyről írták le, s a 
kilencvenes évek óta onnan sem sikerült kimutatni. Nappal aktív, s 
csak a hím röpképes. Jó fejtést kívánunk! 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négy-
zetet. A 43. heti számunkban elkezdődő 18 hetes rejtvénycik-
lusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva –
egy 125 éve született magyar orvos, biokémikus nevét adják 
ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves 
előfizetését sorsoljuk ki. 

VÍZSZINTES: 1. A bevezetőben szereplő faj közönséges neve. 
10. Parányi. 11. A legendás Beatles dobosa (Ringo). 12. Zúdu-
ló. 14. Bakonyi „kristályváros”. 15. Az aljához. 16. Közönséges, 
aljas. 18. ... ákác; Szép Ernő megfilmesített regénye. 20. A három 
nővér egyike Csehovnál. 21. Középen ráad! 22. Horgászzsineg. 24. 
Knock out, röv. 25. Üzlet. 26. Bálvány. 28. Kezdő ismeretszint. 31. 
Érdektelennek tartó. 32. Formásan húsos. 33. Síró hullatja. 35. Zúdítás. 
37. III. Napóleon császár bukását okozó csata színhelye. 39. Kifejezés-
módokat vizsgáló tudományág.

FÜGGŐLEGES: 1. E napon. 2. Gonosz királynő a Bibliában. 3. Len-
gyel népcsoport tagja. 4. ... Sumac; énekesnő, a „perui csalogány” 
(1922–2008). 5. Giuseppe Verdi híres operája. 6. Távoli előd. 7. Rúd 
alakú sütemény. 8. Település a Szatmári-síkságon, az ország legke-
letibb vasútállomásával. 9. Iskolai füzet, régiesen. 13. Izotóptároló 

nehézfém kapszula. 15. Szolgalelkű. 17. ... baba; keleti mesealak. 19. 
Örökbe fogad. 23. ... Ramsey; az 1966-ban világbajnokságot nyert 
angol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 24. Borpárlat. 25. 
Gdansk tengere. 27. Kövérkés. 29. A völgyben. 30. Cimbora hálálkodó 
szava! 34. Világháló, bizalmas szóhasználattal. 36. Igen, Giuseppe! 
38. Ösztökélő szócska.

Múlt heti rejtvényünk megfejtése: szalakóta, zöld küllő

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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ÉT-IRÁNYTŰ ÉT-IRÁNYTŰ	 Bánsághy Nóra rovata

Az egri Dobó István Vármúze-
um Hatvan Hatás című tár-
lata az elmúlt hatvan évből 
hatvan hatáson keresztül érzé-
kelteti a múzeum meghatározó 
korszakait, Heves megye és 

Eger városának folyamatos régészeti, történeti, néprajzi, 
képző- és iparművészeti, irodalomtörténeti kutatását, 
kiemelkedő műtárgygyarapodását és a restaurálás-mű-
tárgyvédelem folyamatát.

A kiállítás középpontjában műtárgyak és a hozzájuk 
kapcsolódó „műtárgy sztorik” állnak, mivel minden 
tárgy hordoz valami érdekességet, sok közülük először 
kerül a nagyközönség elé.

Az elmúlt évek régészeti leletei közül kiemelkednek a 
szkíta fejedelemnő sírjának leletei Aldebrő–Ilona-tábla lelő-
helyről, melyről 3D modellek is készültek. Bemutatásra ke-
rül egy XVIII. századi visontai sírlelet, melyből a kivételes 
épségben megőrzött férfi dolmány és a kalap restaurálásá-
nak mozzanatait is nyomon követhetik a látogatók. De töb-
bek között kiállításra kerül Gárdonyi Géza kedvenc pipája 
és utolsó, a Légrády testvéreknek írt levele, egy hímzett ka-
lotaszegi írottas párnahaj és még sok más érdekesség.

A multimédiás tartalmak segítségével a látogatók meg-
ismerhetik a tárgyak történetét, analógiáit, az apró rész-
letek finomságait. A december 16-ig látható kiállítás 
betekintést nyújt abba, hogyan lehet ma értékőrző és 
megújító módon „használni” a múzeumot a benne dol-
gozó szakembereknek és az ide látogató közönségnek.

A Magyar Nemzeti Galéria legújabb, 
Bacon, Freud és a Londoni Iskola 
Festészete című időszaki kiállítása a 
XX. századi brit festészet egyik rend-
kívül meghatározó vonulatát mutatja 
be, a figurális festészet történetére fó-

kuszál, különös tekintettel azon művészek tevékenységére, 
akiket a szakirodalom gyakran Londoni Iskolának nevez.

A tárlat a Londoni Iskola olyan kulcsfontosságú alkotóira 
összpontosít, mint Francis Bacon, Lucian Freud, Frank 
Auerbach és Leon Kossoff, de ugyancsak kitekint a tenden-
cia előzményeire és a kortárs brit festészetre gyakorolt ha-
tására is. A kiállításra jelentős festmények érkeztek európai 
és tengerentúli magángyűjtőktől és közgyűjteményekből, 
valamint a londoni Tate Britain gyűjteményéből is.

A 2019. január 3-ig nyitva tartó kiállítás olykor a 
földrajzi határokon túllépve az expresszív anyag- és 
alakformálás olyan előzményeire és párhuzamaira is ki-
tekint, mint Alberto Giacometti és Chaïm Soutine, ám a 
Londoni Iskola központi alkotóit elsősorban mégis a he-
lyi művészeti hagyományok összefüggésrendszerébe he-
lyezi, olyan nagy hatású, iskolateremtő brit festők fontos 
alkotásait is bemutatva, mint Walter Richard Sickert, Da-
vid Bomberg, Stanley Spencer és William Coldstream.

Beköltöztek a manók a Tün-
dérkert Galériába, ahol min-
denki számára láthatóvá vál-
nak, így a látogatók - legye-
nek akár kicsik, akár nagyok 
-, megismerkedhetnek az eső-

manóval, erdei gomba manóval, városi utca manóval, 
töklámpás manóval és talán még egy-két klímanóval is.

Aki szereti a mesék varázslatos világát, percekig boga-
rássza a mesekönyvek oldalain 
megjelenő képek apró részleteit, 
annak itt a helye, hogy elmerül-
jön ebben a színes, változatos, 
mesés világban, Manófalván! 

Bálint Mariann ideje legjavát 
mesék illusztrálásával tölti, 
kortárs és klasszikus meséket, 
versesköteteket tölt meg szí-
nekkel, és ha lehet, humoros 
formákkal. A válogatott manótársaság Manóleső cím-
mel november 28-ig tekinthető meg sok-sok csuda 
manós program kíséretében. 

Herend zsidó öröksége cím-
mel nyílt kiállítás a Magyar 
Zsidó Múzeum és Levéltárban 
Budapesten. A tárlat a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Porce-
lánmúzeumával közösen mu-
tatja be a herendi szédertálak 

történetét és művészetét. A kiállítás a múzeum „kapszula-
kiállítás” sorozatának első része, mely a magyar zsidó tör-
ténelem és kultúra egy-egy, az állandó kiállításban is 
megjelenő fontos jelenségét mutatja be részletesebben, 
esetenként más gyűjtemények anyagából is merítve. 

A porcelángyártást Magyarországon néhány rövidéletű 
kísérlet után 1839–ben Fischer Mór teremtette meg a he-
rendi gyárban. Fischer Mór a zsidó származásából faka-
dó hátrányokat igazi kézműves porcelán-remekekkel fe-
ledtette. A magyar arisztokraták készleteinek pótlásával 
szerzett hírnevet, később különböző külföldi iparkiállí-
tásokon nemcsak szakmai elismeréseket nyert el, hanem 
királyi családok, uralkodók megrendeléseit is. Művésze-
ti törekvései jutalmául 1867-ben nemesi rangot kapott.

A herendi porcelángyár és Fischer Mór pályája a ma-
gyar zsidóság polgárosodásának is fontos szimbóluma. A 
gyárban a világhírű étkészletek és dísztárgyak mellett 
néhány, a peszah ünnepi rituális vacsorához készített 
szédertál is készült. Ezeket mutatja be a 2019. április 
29-ig látható tárlat, kiegészítve Fischer Mór fiának, 
Farkasházy Fischer Vilmosnak kolozsvári üzemében ké-
szített tálakkal. A kiállítás a napjainkban a Herendi Por-
celán Manufaktúrában kis sorozatokban készülő judaika 
tárgyakkal zárul. 

Megújító tárlat

Szédertálak

A londoni iskola

Válogatott manók
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A hátlapon
Laposcsőrű víztaposó

A víztaposók a partimadarak jól el-
különíthető kecses képviselői. Mint 
törékeny, apró „sirályok” úsznak a 
víz tetején, s eközben szaporán csi-
pegetik a vízfelszínen vagy közvet-
len a felszín alatt  lebegő parányi ál-
lati szervezeteket. 

Két eurázsiai fajuk a Jeges-tenger 
partvidékén vagy az annak közelé-
be eső tundrákon fészkel. Érdekes-
képp – más partimadaraktól eltérő-
en – nem a szárazföldön telelnek, 
hanem valahol, valamelyik óceán 
trópusi területén választják meg te-
lelő helyüket. 

Közülük az itt bemutatott laposcsőrű 
víztaposó (Phalaropus fulicarius) 
hozzánk legközelebb Szibéria észa-
ki részén, a Taymir-félszigeten költ. 
Őszi vonulásán, onnan nyugat felé 
tartva éri el az Atlanti-óceánt, 
majd a partvonalat követve repül a 
Kanári-szigetektől délre eső ten-
gerrészekre, ahol csapataival a víz-
felszínre leszállva tölti a telet. Az 
úszásban úszókaréjokkal ellátott 
lába segíti. Táplálékát a tengeri 
plankton adja.

A laposcsőrű víztaposó Magyaror-
szág „ritka vendég” madarai közé 
tartozik, csak nagyritkán vetődik 
vizeinkre. A vonulási útvonalat le-
rövidíteni igyekvő vagy a vonulási 
útvonalukról az atlanti viharok által 
a szárazföld fölé sodort pédányok 
közül kerülnek ki a nálunk megjele-
nő egyedek. 

Kép és szöveg:
Bankovics attila
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Borok	Beregből
„Bejárhatjuk egész Európát, de egy olyan 
lenyűgözően nagyszerű, tökéletesen össze-
függő szőlőhegyláncot sehol sem fogunk 
látni, mint amilyen a beregszászi, amely 
több mint ötven kilométer hosszúságban 
terül el anélkül, hogy csak egy helyen is meg 
volna szakítva” – ezzel a szinte paradi-
csomi állapotok szemléltetésével indítja 
szerkesztőségi cikkét a Beregszászban a 
múlt század harmincas éveiben megje-
lenő szaklap, a Szőllő-Bor-Gyümölcs.

Új	eredmény	a	Down-szindróma	
és	az	Alzheimer-kór	
kapcsolatáról
Szerencsére az utóbbi évtizedekben 
az orvosi ellátás fejlődése és a 
közmegítélés kedvező alakulása miatt, 
a Down-szindrómával élők várható 
élettartama jelentősen megnövekedett, 
a betegek azonban emiatt egy 
másik problémával is kénytelenek 
szembenézni.

Egy	űrtávcső	két	élete
Az amerikai Kepler űrtávcső azért 
épült, hogy egy egyszerű, de alap-
vető kérdésre keresse a választ, de 
aztán meghibásodott. És talán ez 
volt a legjobb dolog, ami történhe-
tett vele. A NASA nevezetes űrtáv-
csövének elfogyott az üzemanyaga, 
9 év működés után nem tudnak már 
több megfigyelést végezni vele.
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