
ÉLET             TUDOMÁNYes

MAJMOK A FESTÉSZETBEN • MERVKANÁLTÓL AZ IRÁNYTdIG • TdZOLTÓMÚZEUM 
L X V I I I .  é v f o l y a m      3 .  s z á m      2 0 1 3 .  j a n u á r  1 8 . Ára :  295  F t  

El
Qf

iz
et

Qk
ne

k:
 2

30
 F

t  

Digitális változatban: dimag.hu 

Harcos
vízibolhák



66    É L E T  É S  TU D O M Á N Y    201 3/3

 ÉLET ÉS TUDOMÁNY

67 GONDOLKODÁST SERKENTQ 
IQ-TORNA

 Zsigmond Gyula
68 ElsQ kézbQl

 • MEGÚJULT AZ EGRI 
  T_ZOLTÓMÚZEUM

 Kelemen Csilla
 • GALAXISOK A VILÁGEGYETEM 

  HAJNALÁRÓL 
 Gajzágó Éva

 LXVIII. évfolyam 3. szám  2013. január 18.

70 BeszélQ képek és szimbólumok

 MAJMOK A FESTÉSZETBEN
 VetQ Orsolya Lia
74 Fajon belüli alternatív formák 

a természetben
 EGYEDI ALKALMAZKODÁS 

AZ ÉLETTÉRHEZ
 Tóth Zoltán
77 Merre mutat az irányt_?

 MERQKANÁLTÓL A PÓLUSVÁLTÁSIG
 Gesztesi Albert
80 40 éve történt
 A VIETNAMI HÁBORÚ VÉGE
 Maczák Márton
83 Egészség = egész-ség? 
 RNS-SZINT_ SZABÁLYOZÁS
 Falus András
84 Interjú Hargitai Henrikkel
 A NAPRENDSZER TÉRKÉPEI
 Trupka Zoltán

86 MirQl beszél a fi zika?
 MAXWELL UTÁN
 Baranyi Károly 

88 KÖNYVTERMÉS
89 Adatok és tények
 PÁRIZS, A FÉNY VÁROSA
 Herzog Tamás

90 A tudomány világa

 • KI VOLT A MAGYAR KIRÁLYLÁNY?
 • VIGYÁZZ! VESZÉLYBEN VAGYUNK!
 • MI VÁR RÁNK A PLÚTÓN?
 • SZEGEDI IDEGKUTATÓK 

  EREDMÉNYE
 • TIGRISLÉT – ORVVADÁSZOK 

  ÁRNYÉKÁBAN 
93 ÉT-ETOLÓGIA
 Kubinyi EnikQ
 KERESZTREJTVÉNY
94 ÉT-IRÁNYT_
 Bánsághy Nóra
95 A hátlapon 

 BOLZA-KASTÉLY
 Tóth Judit

Címlapon: Vízibolha (az Egyedi alkalmazkodás az 
élettérhez cím_ cikkünkhöz)

Digitális változatban: dimag.hu 

Kedves Olvasónk!
során szeptember elejétől április közepéig megjelenő 
jelzett cikkek adják. A kijelölt cikkek címeit folyóira-
tunk hátsó borítójának belső oldalán tesszük közzé. A 
verseny minden fordulójában szerepelhetnek Kitaibel 
Pál életével és munkásságával, valamint hazánk kör-
nyezet- és természetvédelmével kapcsolatos kérdések.

A felkészülésben segítségül szolgál még a verseny 
honlapja: http://www.kitaibelverseny.hu.

Az Élet és Tudományból a versenyre visszamenőleg 
kijelölt 2012. évi cikkek a következők: Kerti zsázsa 
(40/1266); A sötétedőhúsú rókagomba (40/1215); A meg-
talált rokonság – A dobozi pikkelyescsiga elterjedése 
(41/1296); A mimóza (41/1311); Fürgébb a fürge gyíknál 
(42/1316); Mamutfogászat (43/1360); Csak úgy árasztja a 
káposztaillatot (44/1382); Havasi hófajd (45/1439); A 
harkálytintagomba (48/1535); Hatlábú globalizáció 
(49/1545); Növényeink új tengerentúli ellensége (50/1584); 
A zselnice (51–52/1618).

A cikkeket tartalmazó lapszámokból kedvezményes 
„Kitaibel-csomag” rendelhető szerkesztőségünkben 
1000 forint + postaköltség áron, az eltud@eletestudomany.
hu levelezőcímen.  

Minden jelentkezőnek jó felkészülést és versenyzést 
kíván a 

Szerkesztőség 

A 2012/2013-as tanévben 37. alkalom-
mal kerül megrendezésre a Kitaibel 
Pál Középiskolai Biológiai és Kör-
nyezetvédelmi Tanulmányi Ver-
seny.

A pontos versenykiírás az Oktatási 
Közlönyben jelent meg. A versengésben 
hazánk, valamint Szlovákia, Románia, 

Horvátország és Szlovénia magyar tannyelvű középisko-
láinak nyelvi előkészítő (nulladik), kilencedik és tizedik 
osztályos tanulói vehetnek részt. 

A versenyre a tanulók az iskolában a szaktanáruknál je-
lentkezhetnek. Az iskolai forduló 2013. február 4–8. kö-
zött kerül lebonyolításra. A megyei (területi) fordulóra 
2013. március 20-án kerül sor a megyei (területi) szervező 
által kijelölt helyen. Az országos döntő 2013. május 10–12. 
között lesz Mosonmagyaróváron a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi 
Karán.

A verseny ismeretanyagát az Élet és Tudomány, vala-
mint a TermészetBÚVÁR című folyóiratokban a tanév 



Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: 2 

ERŐSÍTÉS

Válasz: ALAP -> 
KALAP és ALAPOS

HAJRÁ

Válasz: S
A pöttyök a következő 
rendszert követik:
piros-fehér-rózsaszín-
kék; fehér-rózsaszín-
kék-piros; rózsaszín-
kék-piros-fehér; kék-
piros-fehér-rózsaszín; 
piros-fehér-rózsaszín-
kék; és így tovább... 
Számokkal: 1234; 2341; 
3412; 4123; 1234...
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A zöld körökbe 1–12-ig kell számokat beírni úgy, hogy minden vonalon 
a négy szám összege, valamint a piros körön lévQ hat számé ugyanannyi 

legyen, míg a fekete körön a duplája. 

Melyik illik legkevésbé a többihez?

Hogyan folytatódik a sorozat?

T Ö R Z S
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Megújult az  
Egri Tezoltómúzeum

Egerben az egykori tűzoltólak-
tanyában 2012-ben ismét meg-
nyitotta kapuit a látogatók előtt 
a Tűzoltómúzeum egyedülálló 
szakmatörténeti kiállításaival, 
amely a múlt történelmi értéke-
it a jelen kor technikai elemeivel 
együtt mutatja be. 

Az 1929-ben épült három szerállásos 
épület jellegzetes példája a vidéki tűzol-
tósági szertáraknak. 

Az archaikus kiállítótérben a XX. 
század első felében működő városi 

tűzoltóságok muzeális értékű jármű-
vei láthatóak, melyek összeszerelését, 
használatát rövid játékfilmen keresztül 
ismerheti meg a látogató. A Híradóhe-
lyiség az 1940-50-es évek híradós állo-
másainak technikai eszközeit mutatja 
be, melynek legfontosabb eszköze a 
telefonközpont volt. Ezek az állomá-
sok tekinthetők a mai híradó- ügyeleti 
központok elődeinek. A helyiségben 
elhelyezett faliképeken Hevesi Sándor 
1930-as években készült filmjei vala-
mint a hazai tűzoltószer- gyártók kata-
lógusai láthatóak. 

A Látványtár helyiségében az önkéntes 
és létesítményi tűzoltók által használt 
eszközök láthatók. Ennek a modern 
tárolási módszernek a lényege, hogy 
a tárgyakat nem vitrinekben helyezik 
el. A posztamenseken tárolt tárgyak 
között a látogató úgy érezheti magát, 
mintha egy múzeumi raktárban len-
ne. A látványtári funkciót kiegészítik 
azok a videók, melyek az eszközök 
működését illusztrálják. Az önkéntes és 
önkormányzati tűzoltóságokról készült 
riportfilmek is itt tekinthetők meg. 

A Restaurátor műhelyben kapott helyet 
például az önkéntesek körében gyak-

ran használt Zuk kisteherautó vagy 
a hagyományőrzők által használt 
kocsifecskendő. 

A kiállítótermekben található 
iVoiceSys hangrendszerek „meg-
szólaltatják” a kiállított tárgyakat: a 
kocsifecskendők zöreje az 1900-as 
évek első felének hangulatát tükrö-
zik, de hallhatóak a mai járművek jel-
legzetes szirénahangjai is. Mindezek 
mellett az önkéntes tűzoltók hangzás-
világába is betekinthetünk.

A tűzoltás – mint különös szakér-
telmet kívánó feladat –, már az ókor-
ban is megkívánta, hogy olyanok 
végezzék, akik tisztában vannak a 
beavatkozás szabályaival, a mentés és 
az elhárítás legfontosabb ismereteivel. 
Ennek ellenére az évszázadok hosszú 
során át nem képeztek ki olyan szak-
embereket, akik ezeket az ismereteket 
fő szakmaként birtokolták volna. 

A tűzoltást végzők alapvetően két 
körből kerültek ki: egyfelől a különfé-
le ipartestületek más szakmára felké-
szített tagjaiból, másfelől a különféle 
reguláris szervezetek, főként a kato-
naság tagjaiból. Azok a szervezetek is 
– pl. diákközösségek –, amelyek szo-

rosabb kötöttségben éltek és viszonylag 
gyorsan mozgósíthatók voltak, elsajátí-
tották a tűzoltás alapvető feltételeit is. 

Annak ellenére, hogy a tűzesetek 
megelőzésének fontosságát már állam-
alapító királyunk idején felismerték és 
erre vonatkozóan több fontos országos 
és helyi rendelkezés is igyekezett irány-
mutatást adni, a tűzmegelőzéssel kap-
csolatos szervezett képzés csak viszony-
lag későn – a XVIII-XIX. században 
– alakult ki. 

II. József 1788-ban alkotott tűzren-
dészeti pátensét, amelyet számos tör-
vényhatóság is átvett, már a megelőzés 
fontossága is áthatotta. A tűzrendészeti 
pátens hármas felosztása (tűzmegelőzés, 
tűzoltás, tűzvizsgálat) a jelenlegi tűzoltó-
képzés alapvető szakmai felosztását adja. 

A Magyar Tűzoltó Szövetség 1870-
ben történt megalakulásakor egyik fő 
feladatának tekintette, hogy megszer-
vezze az egységes hazai tűzoltóképzést. 
Addigra az országban viszonylag széles 
körben elterjedtek azok a kornak meg-
felelő szakszerű tűzoltó eszközök és fel-
szerelések, amelyek csak kellő szakmai 
tudással voltak hatékonyan kezelhetők, 
másfelől egyre szélesebb körűvé vált a 
veszélyes technológiák, berendezések és 
anyagok alkalmazása, amely a beavat-
kozó tűzoltótól már nemcsak bátorsá-
got, hanem kellő szakismeretet is kívánt.

A két világháború között a tűzoltó-
ság szakmai felkészítése már kiegé-
szült a légoltalmi oktatással is, amely a 
későbbiek során a háborús támadások 
következményeinek elhárításánál sok-
szor segítette a hatékony életmentést és 
beavatkozást. 

A viszonylagos stabilitás 1956-ot köve-
tően kezdődött. Először a tűzoltótiszt- 
képző iskolát hozták létre, majd meg-
alakult a tiszthelyettesi beosztást ellátók 
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hat héten keresztül tavaly 
augusztus és szeptember kö-
zött” -- mondta el Richard 
Ellis, a Kaliforniai Mű-
szaki Egyetem (Caltech) 
csillagász professzora, a 
kutatócsoport vezetője.

A galaxisok távolságá-
nak meghatározásához a 
csillagászok négy közeli 
infravörös hullámhossz-
tartományra beállított, 
gondosan kiválasztott 
szűrőt alkalmaztak, ame-
lyekkel kizárhatták a köz-
beeső, hozzánk közelebbi 
galaxisokat. A szűrőkön 
keresztül a kutatók a Vi-
lágegyetem hajnalán ke-
letkezett csillagok és ga-
laxisok fényének a sem-
leges hidrogénatomok 
általi elnyelődését mérték.

Az Univerzum közvet-
lenül a Nagy Bummot 
követő töredékmásod-
perc alatt exponenciális ütemben hihe-
tetlen mértékben kitágult (felfúvódott), 
majd ezt követően normál ütemű tágu-
lásra váltott. Mintegy 3 perccel a Nagy 
Bummot követően a hőmérséklet már 
közel 1 milliárd kelvinre csökkent, és 
létrejöttek az első hidrogén- és héli-
um-atommagok. További 400 ezer év 
múltán a Világegyetem már annyira 
lehűlt, hogy kialakulhattak a semleges 
atomok, s ekkorra már az egyébként 
teljesen sötét Univerzumot semleges 
hidrogén- (80 %) és héliumgáz (20 %) 
töltötte ki. Az első csillagok és galaxi-
sok nagyjából 200 millió évvel a Nagy 
Bumm után kezdtek kialakulni, ekkor 
kezdődött a Világegyetem hajnala: 
az Univerzumot először a csillagok és 
galaxisok ultraibolya fénye árasztotta 
el, amely a semleges hidrogénatomo-
kat ionizálta: ez a reionizáció idősza-
ka (azért újraionizáció, mert korábban 
volt már erősen ionizált állapotban). A 
reionizáció néhány száz millió év alatt 

részére a kétéves , a készenléti szolgálatot 
ellátóknak pedig az egyéves bentlakásos 
képzés keretében szervezett oktatás. 

Ez a rendszer mintegy évtizeden át 
működött és stabil bázist jelentett a 
hivatásos állami tűzoltóság tagjai szá-
mára. Viszonylag kisebb figyelmet 
fordítottak az önkéntes, illetőleg a vál-
lalati (üzemi) tűzoltók tanfolyamszerű 
képzésére. A meglévő oktatási formák 
bővítését jelentette az 1967-ben meg-
kezdett új típusú tiszthelyettesi (zászlósi) 
képzés, amely egy év időtartamú volt. 
A fokozottabb szakismeretek igényel-
ték, hogy a különféle speciális beren-
dezések kezelői részére 1979-től már 
külön tanfolyamokat szervezzenek.

KELEMEN CSILLA

Galaxisok a Világ-
egyetem hajnaláról

Amerikai csillagászok a NASA 
Hubble-űrtávcsövével hét galaxist 
fedeztek fel, amelyek a Világ-
egyetem eddig látott legősibb csil-
lagrendszerei: valamennyi idősebb 
13 milliárd évesnél, az abszolút 
csúcstartó 380 millió évvel a Nagy 
Bumm után keletkezett. (Az Uni-

verzum életkora 13,7 milliárd év.)
A Hubble most feldogozott 

megfigyeléssorozata, amelyről a ku-
tatók az Astrophysical Journal Letters-
ben számoltak be, a Nagy Bumm utáni 
350 millió és 600 millió év közötti idő-
szakra terjedt ki: az eredmény szerint 
eközben a galaxisok száma folyama-
tosan gyarapodott, ami megerősíti azt 
a feltételezést, hogy az első galaxisok 
nem egy hirtelen „népességrobbanás-
ban” keletkeztek, hanem fokozatosan 
épültek ki. 

„A felfedezés a Hubble ultramély-mező 
(Hubble Ultra Deep Field: HUDF) fel-
mérésének eddigi leghosszabb expozíciós 
idejű felvételén alapul, melynek során az 
égbolt egy kis foltját (HUDF) figyelte meg 
a WFC3 (Wide Field Camera 3) kamera 

(nagyjából az első évmilliárd végére) a 
fény számára átlátszóvá tette az Uni-
verzumot.  

Amennyiben Világegyetemünk álla-
pota állandó volna, a semleges hidro-
géngáz a csillagok és galaxisok fényéből 
csak bizonyos hullámhosszakat nyelne 
el. Az Univerzum tágulása miatt azon-
ban a hullámok is megnyúlnak, ami 
a hullámhosszak vöröseltolódásában 
jelentkezik: minél távolabbi egy gala-
xis, annál nagyobb a hullámhosszak 
vöröseltolódása. 

Ennek eredményeként a szűrők 
gondos kiválasztásával a csillagászok 
meghatározott távolságtartományban 
kereshetnek galaxisokat (ami egyút-
tal azt is jelenti, hogy az Univerzum 
történek egy meghatározott időszaká-
ban, hiszen a térbeli távolságból kiszá-
mítható az az időpont, amikor az ob-
jektumról a fény elindult). Így időben 
visszafelé haladva kiderült, hogy a ga-
laxisok száma fokozatosan csökkent. 
Ez – megfordítva –, azt bizonyítja, 
hogy a galaxisok fokozatosan, lépésről 
lépésre jöttek létre, és nem valamiféle 
hirtelen „népességrobbanás”-ban.

A mostani megfigyeléssorozatban a 
Hubble-űrtávcső elérte teljesítőképes-
ségének határát, amelyet már csak a 
következő generációs űrtávcsövekkel 
– elsőként a néhány éven belül felbo-
csátandó James Webb űrtávcsővel lehet 
majd túlszárnyalni. 

(CalTech)
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 A színes négyzetek a fQ képen az újonnan felfedezett galaxisok 
helyzetét, a mellette lévQ szám a vöröseltolódását jelzi. A felsQ 

fekete-fehér képsorozatban a galaxisok kinagyított képe és 
vöröseltolódása (z). A z=11,9 vöröseltolódású (eddig ismert 

legrégebbi) galaxis mintegy 380 millió évvel a Nagy Bumm után 
keletkezett. (KÉP: NASA/ESA/CALTECH-R.ELLIS)

A Világegyetem fejlQdésének kronológiája (KÉP: NASA/ESA)
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Bár bizonyos állandóság is jel-
lemzi a majmokhoz társított 
fogalmakat és jelentéseket, a 

különböző korok kulturális kontextu-
sában szerepe gyakran újraértelmező-
dik, átrajzolódik. A következőkben e 
farsangi időszakban – a teljesség igénye 
nélkül – áttekinthetjük ennek a figurá-
nak, mint szimbólumnak a lehetséges 
jelentésváltozásait a reneszánsz festé-
szettől a XVIII. század végéig.

Dürer A szűz, a gyermek és a majom 
(1498 körül) című képén az északi rene-
szánsz nagy festőjének tájékozottságát 
érhetjük tetten. A jellegzetesen nürn-
bergi tájban Máriát és a gyermek Jézust 
a korabeli itáliai festészet jellemző há-
romszög-kompozíciójában helyezi el, 
ami a művészt az 1494-95-ös itáliai ta-

nulmányútján ért hatásoknak tudható 
be. A szűz lábánál megjelenő majom 
pedig keleties elem, csupán különleges 
összetevője a jelenetnek. A kép tehát ér-
dekes elegye e három alapvetően kü-
lönböző kultúrának.

Id. Pieter Bruegelnek mindössze egyet-
len képén látható, hogyan festett valójá-
ban Antwerpen városa – és ez is csak tá-
volról, a Két majom  háttereként. Ez a rej-
télyes kép szokatlanul kisméretű, mind-
össze 20x23 cm. Az állatok – úgy tűnik 

– egy erőd boltozatos ablaknyílásában 
kuporognak; láncra vannak verve, kö-
röttük dióhéj. Lehet, hogy Bruegel a né-
metalföldi közmondásra gondolt: „egy 
dióért a bíróságra menni” – ez esetben a 
majmok tán elveszítették a pert és sza-
badságukat valami nagyon lényegtelen 
dologért, mint például egy dióhéjért. A 

BESZÉLV KÉPEK ÉS SZIMBÓLUMOK

MAJMOK 
A FESTÉSZETBEN

A majom, mint az ember játékos, intelligens, ugyanakkor a test érzékei börtönében szenvedQ 
alteregója, évszázadok óta szereplQje a különféle m_vészeti ábrázolásoknak. 

1.
rész

Id. Pieter Bruegel: Két majom

Hendrick Goltzius: ÜlQ majom láncra verve

Dirck Hals: Kerti ünnepség

Albrecht Dürer: A sz_z, a gyermek és a majom
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kép talán a spanyol uralom alatti elnyo-
mó légkört tükrözi, de az is lehet, hogy 
Bruegel Antwerpenből való távozásával 
van kapcsolatban. (A háttérben a tenger 
felől látjuk Antwerpen városát. Bruegel 
1563-ban elhagyta Antwerpent, és 
Brüsszelben telepedett le.)

Miután e kép keletkezésének körül-
ményeiről egyáltalán semmit nem tud-
ni, legjobb, ha a szemlélő az összes le-
hetséges spekulációt félreteszi – általá-
ban is ez a teendő –, és arra figyel, mit 
mond neki a kép: az állatok mélységes 
szomorúságát, és a csábítóan gyönyörű 
városi panorámát, amely elérhetetlen a 
masszív erődfalak mögé bebörtönözöt-
teknek. A két láncra vert, szomorúan 
kucorgó majom pontos jelentése isme-
retlen. A keresztény ikonográfiában a 
majom rendszerint butaságot jelentett 
vagy olyan bűnöket, mint a hiúság és a 
fukarság.

Bruegel festményének témája, a lánc-
ra vert majom azonban nem egyedüli a 
korszakban. Hendrick Goltzius Ülő ma-
jom láncra verve (1597) című képe, egy 
búslakodó rhesusmajom, mely műalko-
tás talán inkább a művész 
nagyfokú mesterségbeli tu-
dását hivatott bemutatni, 
mint morális tartalmat ki-
fejezni, esetleg tanulmány-
ként készülhetett egy na-
gyobb szabású kompozíció 
tervéhez. A következő két 
festmény viszont már egy-

értelműen közvetít erkölcsi 
mondanivalót is a láncra 
vert majom szerepeltetésé-
vel, a majmot ugyanis ak-
koriban sokszor a testiség, 
az állati ösztönök és az em-
ber földi vágyainak szim-
bólumaként használták, a 
megkötözött majom pedig 
mint az érzékek rabja jelent 
meg, és amelyik képen fel-
bukkan, ott általában az er-
kölcstelenség gyanúja me-
rülhet fel. De lehet figyel-
meztetés vagy utalás is: a 

lánc jelezheti, hogy a földi vágyakat 
megtestesítő majmot kordában kell tar-
tani. Frans öccse, Dirck Hals Kerti ün-
nepség  (1627) című képén a jókedvűen 
és önfeledten mulatozó társaság lábai-
nál is ott ül a fogoly maki, mint szimbó-
lum és intő jel.

Frans Francken Galériaenteriőr (1615-50) 
című festményét David Teniers évekkel 

később átdolgozta. Egy 
Svájcban lévő másolat 

alapján lehet tudni, hogy milyen lehetett 
az eredeti kép Teniers módosításai előtt. 
A változtatások egyike a majom volt, 
láncra kötve, kezében almával. (Az ere-
deti Frans Francken-változaton is volt 
majom, de azt egy szék rejti el.) Első rá-
nézésre a művészeti galériában mintha 
idegen elem lenne a kis majom. Szintén 
furcsa a kép bal oldalán található fest-
mény, mely akár ablak is lehetne a világ-
ra, és melyen keresztül azt láthatjuk, 
hogy szamárfejű alakok taposnak művé-
szeti alkotásokon, könyveken, értéktár-
gyakon, ráadásul felette egy égő város 
képe áll. Ennek magyarázata az, hogy a 
kép a XVII. század elején készült a római 
katolikus Antwerpenben, ahol ekkor 
még benne volt a kollektív emlékezet-
ben az 1566-os képrombolás, így érthe-
tő, hogy a műgyűjtés helyzete nem volt 

Joris Hoefnagel: Archetypa 
studiaque patris Georgii 

Hoefnagelii

Ferdinand van Kessel: Bagoly-

lyal pipázó és ivó majom

Ferdinand van Kessel:  
Majomlakoma

Ferdinand van Kessel: ÜnneplQ fQemlQsök  
a konyhában

Frans Francken és David Teniers: 
GalériaenteriQr 
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almát tart a kezében, mely az eredendő 
bűnnel összefüggésben az ember buká-
sára utal. A majom szerepe továbbá a ké-
pen az is, hogy a gyűjteményt képviselje, 
hiszen – mint ahogy az már a Dürer-ké-
pen is látható volt – egzotikumnak szá-
mított: a kapucinus majom az Amazo-
nas vidékéről származó különlegesség, 
látványosság volt.

Érdekes, hogy Pieter Bruegel fiának, 
Jannak az unokája szintén művész volt, 
aki szeretettel tanulmányozta az élőlé-
nyeket, többek között a majmokat is. Jan 
van Kessel (1626-1679) számára különö-
sen fontos volt a pontosság – a termé-
szetből kiindulva és tudományos szöve-
gek alapján is festett. Festményei kis mé-
retű gyöngyszemek, színeiben intenzív, 
részleteiben gazdag munkák.  

Jan van Kesselre nagy hatással volt Joris 
Hoefnagel (1542-1600) 
tudományos naturaliz-
musa (kiváltképpen a 
virágokról és rovarok-
ról készült tanulmá-
nyai). Frankfurtban, 
1592-ben kiadtak egy 
ötvenkét darabból álló 
mappát, Archetypa 
studiaque patris Georgii 

egyszerű. Bár a megláncolt 
majom hagyományosan az ér-
zéki vágyak börtönében élő 
embert jelképezte ekkor, itt az-
zal is tágul a jelentéskör, hogy 

Hoefnagelii  címen, 
ami Hoefnagel olyan 
részkarcait tartalmaz-
ta, amelyeket apjának, 
Georg-nak az akva-
rell-képei alapján ké-
szített.

Jan van Kessel fia, 
Ferdinand van Kessel 
(1648-1696), mint általában a XVII. 
századi festők, nagy érdeklődéssel for-
dult a természettudományok felé, így 
festészetében is ábrázolta az élőlények 
széles skáláját. Majmos festményein 
már nem csak a természetrajz, de an-
nak egy sajátos keveréke is megjelenik 
allegorikus gondolkodásmódjával. El-
bűvölő és humoros alkotásain különféle 
majmok: makik és emberszabásúak je-
lennek meg, amint éppen emberi tevé-
kenységeket űznek. 

A korábban a bűnösség, érzékiség rab-
ságában vergődő embert jelképező ma-
jomszimbolika a XVII. század végére 
kibővült, illetve lassanként átadta a he-
lyét egy új jelentéstartománynak: a mű-
vészek a majom ábrázolásával reagáltak 
az ember balga, nevetséges tetteire, és 
megjelent a művészettörténetben a játé-
kos majom fogalma is. Mivel a XVII. 
század természettudományos érdeklő-
dése a művészetre is kihatott, a festők 
egyfajta Wunderkammerként (különle-

Ferdinand van Kessel: Borbélymajmok

Ferdinand van Kessel: Dohányzó majmok tár-
sasága

A Chantilly-kastély 
majomábrázolásai 

George Stubbs: Zöld majom

Gabriel Cornelius von Max: 
Savanyú tapasztalatok
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gességek gyűjteményeként) sorakoztat-
ták fel számunkra az élőlények sokszínű 
csoportját, mint esetünkben Kessel a 
majmokat, akik egyben esztelen emberi 
tetteink utánzói is. (A majmok tisztán 
természettudományi, önmagáért való 
ábrázolása csak később a XIX. század-
ban fog megjelenni, de akkor is ritka 
még, hogy ne társítsanak hozzá emberi 
vonásokat.)

A felvilágosodás szellemében nevel-
kedett Stubbs kiemelkedő volt az állat-
ábrázolás terén, biológiai szempontból 
vizsgálta őket. Támogatói gyakran ren-
deltek tőle állattanulmányokat saját tu-
dományos elemzéseikhez. 

Gabriel Cornelius von Max is ábrázol 
majmot citrusfélékkel, de nála a termé-
szettanulmány helyett valószínűleg in-
kább a Kessel-féle allegóriáról lehet szó, 
amire az ironikus cím is utal: Savanyú 
tapasztalatok.

A XVII. században kezdődött és a 
XVIII. századra ért csúcsára a 
„chinoiserie” vagyis a kínai művészet 
által ihletett európai művészet, mely el-
sősorban a rokokóban mutatkozott 

meg. Az ilyen művészetben gyakran 
megjelentek a majmok, mégpedig a 
„singerie” műfajában, ami szó szerint 
majomságot jelent és főleg majmokat 
ábrázol mindenféle csíny, móka köz-
ben, általában jelmezben.

A franciaországi Château de 
Chantilly-ban van két olyan terem, a 
Grande Singerie és a Petite Singerie, ahol 
találkozhatunk ilyen képecskékkel – ez 
a legismertebb példa a singerie műfajá-
ra. Korábban Watteau-nak tulajdoní-
tották az itt látható festményeket, mára 
már Christophe Huet-nek.

A majomhoz gyakran társítják az után-
zás szokását is. Ebből kifolyólag a képző-
művészetben egy külön képtípus jelent 
meg, a festő majom, ahol az állat helyez-
kedik az imitációt végrehajtó, azaz festő 
művész szerepébe. Az imitáció fogalmá-
hoz már Cesare Ripa Ikonológiájában 
(1593) is egy olyan illusztráció kapcsoló-
dik, amin megjelenik a majom, a leírás 
pedig a következő: „A nő ceruzákat tart a 
jobb kezében, bal kezében maszkot és egy 
majom van a lábánál. A ceruzák az eszkö-
zei annak a művészetnek, ami a színt imi-
tálja és utánozza formát, amit a természet 
vagy maga a művészet létrehoz. A maszk 
és a majom az emberi cselekedetek után-
zását fejezik ki: a majom az embert utá-
nozza, a maszk pedig az ember viselke-
désformáit a színpadon.”

A XVIII. századi művészek is gyak-
ran emberi jelmezben ábrázolják a maj-
mokat, hasonlóképpen a Kessel-féle 
tendenciához vagy a XVII. századból 
származó singerie-khez. E műfaj leg-

kedveltebb formája a majom művész-
szerepben, de más emberi tevékenysé-
get is betölthet, például lehet antikvári-
us is.

Előzményként (1620) már Rubens-nél 
is megfigyelhető a Salamon fogadja Sába 
királynőjét  című képen a jobb alsó sa-
rokban az alattvaló vállán ülő kis maki, 
ami a Kelet mesés kincsére utal a Bibli-
ából: „Mert a király Társis hajója, amely 
a tengeren Hírám hajójával járt, min-
den három esztendőben egyszer fordult 
meg, s hozott a Társis hajó aranyat, 
ezüstöt, elefántcsontokat, majmokat és 
pávákat.” A bravúros, alulnézetből áb-
rázolt figura a két imitációról híres élő-
lénnyel, a papagájjal és a majommal a 
vállán a festő mesterségbeli tudását hi-
vatott hirdetni és utal a művészet után-
záson alapuló, mimetikus jellegére.

vEtŐ orsolYA lIA

(Következik februárban: Fehér majom to-
lószékben)

Jean-Antoine Waeau: A majom mint szobrász

Jean-Baptiste Simeon Chardin: A festQ majom
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A fajon belüli alternatív for-
mák – szakszóval fenotípusok 
– kutatása terén egyre több 

bizonyíték utal arra, hogy az élőlények 
széles köre „képes megváltoztatni” 
külső jellegeik vagy életmenet-tulaj-
donságaik egy részét az aktuális, illet-
ve helyi környezeti viszonyoknak 
megfelelően. Mára bebizonyosodott, 
hogy a természetben megfigyelhető 
sokféleséghez jókora mértékben hoz-
zájárul a fenotípusos plaszticitás jelensé-
ge. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a legkü-
lönbözőbb növény- és állatfajok egye-
dei képesek morfológiai, fiziológiai, 
fejlődési vagy viselkedésbeli jellemzői-
ket hozzáigazítani valamilyen abioti-
kus környezeti tényező (mint a fény-, 
nedvesség-, tápanyagviszonyok stb. 
megváltozásához) vagy biotikus té-
nyezők (mint például a ragadozók, il-
letve versenytársak) jelenlétéhez. Pél-
dául egyik-másik növénynél, így a la-
pulevelű keserűfűnél (Polygonum 
lapathifolium) a talaj magas víztelített-
sége morfológiai változások sorozatát 
váltja ki a gyökérrendszerben; ennek 
egyik leglátványosabb formája, ami-
kor a növény hajszálgyökerek sűrű há-
lózatát hozza létre a talaj felszínén, 
ahol az oxigén könnyebben hozzáfér-
hető, mint a talaj mélyebb rétegeiben.

Riasztják a szomszédot
Növényevő rovarok megjelenése, il-
letve károkozása számos növény eseté-
ben kémiai védekezést, másodlagos 

anyagcseretermékekből származó ri-
asztó anyagok, mérgek termelését in-
dítja be. Sőt, egyes fajok a mérgező 
anyagok mellett illékony vegyületeket 
is szintetizálnak a növényevő állatok 
„támadása” esetén. Ezek a levegőbe 
jutva figyelmeztető jelzésként szolgál-
nak az adott növény közvetlen kör-
nyezetében növő többi növény számá-
ra is, amelyek így szintén beindíthatják 
saját védelmi mechanizmusukat az 
esetleges kártevőkkel szemben.

Egy Észak-Amerika déli részén el-
terjedt lepkefaj, a Nemoria arizonaria 
hernyóinak évszakhoz kötött poli-
morfizmusa is egyfajta plasztikus vá-
lasz. Míg ugyanis a tavasszal kikelő 
hernyók a tápláléknövényként szolgáló 
tölgy barkavirágzatához hasonlítanak, 
a nyáron kikelő és levelekkel táplálko-

zó egyedek apró ágakra emlékeztet-
nek, így álcázva magukat a potenciális 
ragadozók előtt. Más állatfajok szintén 
megváltoztatják megjelenésüket an-
nak érdekében, hogy csökkentsék 
zsákmánnyá válásuk valószínűségét. 
Számos vízibolhafajnál (például a 
Daphnia lumholtzi esetében) megfi-
gyelték, hogy a ragadozó jelenlétében 
nevelkedő egyedek hegyes sisakot és 
hosszú faroktüskét növesztenek, míg 
ezek az alaktani sajátosságok ragadozó 
hiányában nem fejlődnek ki.

A ragadozók jelenlétére utaló kör-
nyezeti jelek (kémiai szignálok) szá-
mos kétéltűfajnál szintén változatos 
plasztikus választ hozhatnak létre. Így 
például az ebihalak rövidebb idő alatt 
alakulhatnak át és korábban hagyhat-
ják el vízi élőhelyüket, az evezőfarok 

FAJON BELÜLI  ALTERNATÍV FORMÁK A TERMÉSZETBEN

EGYEDI 
ALKALMAZKODÁS  
AZ ÉLETTÉRHEZ

Az élQlények születésüktQl halálukig gyakran szembesülnek élQ és élettelen környezetük 
megváltozásával. Ennek hatására – bizonyos ökológiai feltételek teljesülése esetén – egy 
fajon belül alternatív formák alakulhatnak ki, melyek révén az élQlények maximalizálni tudják 
sikerességüket megváltozott életterükben is. Noha a környezet által keletkezett változatossá-

got sokáig csupán zavaró hatásnak tekintették, a legutóbbi két évtizedben az evolúcióbioló-

giai kutatások egyik kulcsfontosságú témájává vált.

Sisakszer_ fej és hosszú, dárdaként m_ködQ faroktüske védi a Daphnia lumnitzi vízibolhát 
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alakja megváltozhat, színezete feltű-
nővé válhat, elvonva ezzel a támadó 
figyelmét a fejről és az életfontosságú 
szervekről, illetve az egyedek kisebb 
aktivitást mutathatnak, mint azok, 
amelyeket nem veszélyeztetnek édes-
vízi ragadozók.

Kannibállá válnak
Más esetekben az élettér zsugorodása, 
illetve a táplálék hiánya és az egyre 
magasabb egyedsűrűség vált ki plasz-
tikus választ: a tigrisszalamandrák 
(Ambystoma nemzetség) bizonyos faja-
inak lárvái – ha nem is mindegyik 
egyed – morfológiailag is jól megkü-
lönböztethető kannibál formává fejlő-
dik, hogy részben fajtársai fogyasztá-
sával felgyorsítsa a metamorfózishoz 
szükséges méret, illetve fejlettség el-
érését. A plaszticitás extrém formáival 
is találkozhatunk például azoknál a 
halfajoknál, amelyeknél az egyedek 
képesek nemük megváltoztatására an-
nak függvényében, hogy környeze-
tükben milyen a fajtársak közötti ivar-
arány.

A plasztikus válaszok nemcsak elter-
jedtek a természetben, hanem sokszor 
adaptívak is: a plasztikusság képessége 
lehetővé teszi az élőlények számára, 

hogy bizonyos tulajdonságaik módo-
sulásával a változó, illetve nehezen ki-
számítható környezeti feltételekhez is 
alkalmazkodjanak. A plaszticitás ké-
pességével járó előnyök alapján (példá-
ul magasabb túlélési esélyek ragado-
zók jelenlétében) egyértelmű, hogy 
miért „éri meg” ilyennek lenni. Ez a 
képesség ugyanis lehetővé teszi egy 
populáció tagjai számára, hogy bizo-
nyos környezeti változókkal szemben 
szélesebb tűrőképességre tegyenek 
szert, és ebből kifolyólag többféle kör-
nyezetben tudjanak elterjedni, illetve 
sikeresek lenni.

ElWnyök és költségek
Bár a fenotípusos plaszticitás jelenlété-
nek vizsgálata önmagában is érdekes, 
igazi jelentőségét az adja, hogy számos 
fontos ökológiai és evolúciós folyama-
tot is befolyásolhat az egyedek alkal-
mazkodóképességének megváltozta-
tása révén, mint például a populációk 
stressztűrését, kolonizációs és inváziós 
képességét, sőt végső soron a fajképző-
dést is. Csakhogy a plasztikus válaszok 
létrehozásának képessége sem „min-
denható”: a fenotípusos plaszticitásnak 
egyaránt vannak korlátai és költségei. 
Például korlátozó tényező lehet a plasz-
tikus választ kiváltó környezeti jel 
megbízhatósága, a plasztikus válasz 

kialakulásának időigénye. A különbö-
ző külső tulajdonságok között fennál-
ló genetikai korreláció ugyancsak hát-
rányt jelenthet, ha miatta az adott tu-
lajdonság nem tud kedvező mérték-
ben kifejeződni.

 Költségként jelentkezhet a környe-
zeti jel felfogásához szükséges érzék-
szervek és idegrendszeri kapcsolatok 
kialakítása és fenntartása, magának a 
plasztikus válasznak a létrehozása (pél-
dául a méreg megtermelése, egy adott 
morfológiai jelleg létrehozása, a gyor-
sabb egyedfejlődés stb.), illetve ha vala-
melyik tulajdonság alapos megválto-
zása más jelleg romlásához, és ezáltal 
az erőnlét, az állóképesség stb. csökke-
néséhez vezet. Ezekkel a korlátokkal 
és költségekkel összefüggésben a 
fenotípusos plaszticitás lehet semleges 
(ha a plasztikus válasz nem jár elő-
nyökkel vagy a rátermettségbeli elő-
nyök és hátrányok kiegyenlítik egy-
mást), sőt káros is (ha a költségek meg-

A vízibolhák szokásosnál is hosszabb 
„sisakja” és faroktüskéje ragadozó 
szomszédokról árulkodik 

Közeli felvétel egy „harcos” vízibolha fejérQl 

A Nemoria arizonaria tavasszal kikelQ, 
barkára hasonlító lárvája (jobbra) és a nyáron 

kikelQ, ágszer_ lárvája (balra) 

1 mm
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heterogén környezetben élnek, és ahol 
vannak olyan megbízható környezeti 
jelek, amelyek valamilyen plasztikus 
tulajdonság kialakulását okozhatják. 
Emellett fontos, hogy a természetes 
szelekció különböző fenotípusokat ré-
szesítsen előnyben az egyes környeze-
tekben, és ne legyen egyetlen olyan 
fenotípus sem, amely valamennyi kör-
nyezetben sikeresebb az összes többi 
fenotípusnál. Az egyes feltételek jelen-
tőségét befolyásolják az adott plaszti-
kus tulajdonság kialakulásának poten-
ciális korlátai és költségei, valamint a 
különböző környezetben élő populáci-
ók közötti génkicserélődés mértéke is.

Egy-egy konkrét tulajdonságra vo-
natkozó plaszticitás képessége önma-
gában is tekinthető külön jellegnek, 
amely egy adott genotípus sajátja. 
Mint bármilyen más jellegre, a plaszti-
citás képességére is hatnak szelekciós 
erők, és képessé teszik az egyedet az 
evolúciós változásra, amely csak akkor 
lehetséges, ha hátterében örökölhető 
genetikai variáció áll, és arra a termé-
szetes szelekció kifejtheti hatását. Az, 
hogy különböző környezetben egy-
egy genotípus (vagy egyed) milyen 
fenotípust alakít ki, az adott tulajdon-
ság reakciónormájával jellemezhető, 
ahol egy (folytonos vagy diszkrét) kör-
nyezeti változó különböző értékeinél 
(vagy típusainál) az adott környezet ál-
tal kialakított tulajdonság megfelelő 
értékeit ábrázoljuk. (A reakciónorma 
lefutása alapján  megbecsülhetjük az 
adott tulajdonságra jellemző plasztici-
tás mértékét.) Ha többféle genotípus 
válaszát együtt ábrázoljuk, választ 
kaphatunk arra is, hogy van-e eltérés 

haladják az előnyöket). Utóbbi eset 
például akkor fordulhat elő, ha a kör-
nyezet véletlenszerű (sztochasztikus) 
változásai gyakoriak, viszont a költsé-
ges plasztikus válasz kiváltásában fon-
tos szerepet betöltő környezeti jel nem 
megbízható, így a plasztikus válasz 
nem képes jól nyomon követni a kör-
nyezet változásait. Ebben az esetben 
előnyösebb, ha bizonyos jelleg a kör-
nyezettől független fejeződik ki. Ek-
kor az evolúció során azok az egyedek 
lesznek sikeresebbek és fognak elter-
jedni a populációban, amelyek nem 
mutatnak plaszticitást a szóban forgó 
tulajdonságban.

A természetes szelekció tehát nem 
minden esetben vezet fenotípusos 
plaszticitás kialakulásához, hanem 
csak bizonyos feltételek teljesülése ese-
tén. Megfigyelések és elméleti model-
lek alapján plasztikus válaszok kiala-
kulását akkor várhatjuk, ha a populá-
ció egyedei időben változó vagy térben 

az egyes genotípusok között a szóban 
forgó környezeti tényezőre adott vá-
laszban, azaz van-e jelentős mértékű 
genetikai variáció a plaszticitás képes-
ségében.

Félreértések
A plasztikus fenotípusos válaszok ki-
alakulásával kapcsolatban még napja-
inkban is előfordulnak félreértések. 
Az egyik, félreértéshez vezető hiba 

úgy tekinteni a plaszticitásra, mint az 
adott tulajdonság genetikai variációjá-
nak alternatívájára. Mivel a plasztikus 
válasz kialakításának képessége gene-
tikailag kódolt, csakúgy, mint maga a 
tulajdonság, ez a megközelítés semmi-
képp sem helytálló. Emellett plasztici-
tásról mindig csak valamilyen konkrét 
tulajdonság és környezet kapcsán be-
szélhetünk, így nem helyes úgy tekin-
teni egy egész szervezetre vagy geno-
típusra, mint amelyik plasztikusabb 
vagy kevésbé plasztikus, mint bárme-
lyik más genotípus. Adott genotípus 
mutathat plasztikus választ bizonyos jel-
leget tekintve bizonyos környezetben, 
azonban, ettől függetlenül, nem feltét-
lenül plasztikus ugyanarra a tulajdon-
ságra nézve más környezetekben vagy 
más tulajdonságokat tekintve ugyan-
abban a környezetben.

Mindazonáltal, az utóbbi évtizedek 
kutatómunkájának köszönhetően a 
fenotípusos plaszticitás jelensége és je-
lentősége egyre jobban (el)ismert. Bár 
azzal kapcsolatban, hogy a különböző 
makroevolúciós folyamatokban mek-
kora lehet a jelentősége, mai napig el-
térnek a vélemények, a plasztikus 
fenotípusos válaszok kiemelkedő sze-
repe a természetben fellelhető sokféle-
ség kialakulásában és fenntartásában 
mára már vitán felül áll.

TÓTH ZOLTÁN

A fajtársak ivararányától függQen a bohóchal megváltoztathatja nemét 

A tigrisszalamandra lárvája olykor kannibállá 
válik, hogy mielQbb elérje az átalakuláshoz 

szükséges méretet

A kiszáradt talajon a lapulevel_ keser_f_ 
gyökere is a mélyebb rétegekbQl jut vízhez  
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A lakjuk leginkább egy kanálra 
hasonlított, amelyet jól ki-
egyensúlyozva rézlemezen 

vagy réztálon helyeztek el úgy, hogy 
csak egy kis ponton érintette azt. 

E körül a pont körül könnyedén tu-
dott forogni. A „kanál nyele” úgy for-
dult, hogy a déli irányba mutatott. Kez-
detben nem is az égtájak meghatározá-
sára, hanem vallási szertartások alkal-
mával használták. Európába csak a XII. 
században került, ahol elsősorban a ha-
jósok tájékozódását segítette.

Érdekes lehet megemlíteni azt a nem 
bizonyított összefüggést, hogy a Nagy 
Medve csillagkép hét fényes csillagából 
kirajzolódó Göncölszekeret az angol-
szász nyelvterületen Big Dipper néven 
ismerik, ami magyarul nagy kanalat 
vagy merítőkanalat jelent. Vajon nem 
az ősi kínai iránytű kanál formájából 
származik ez az elnevezés? Az össze-

függés elég kézenfekvőnek látszik, a 
Göncölszekér két utolsó csillagát össze-
kötő egyenes az északi irányt jelöli.

Az iránytű első részletes leírása Petrus 
Peregrinus püspöktől származik, 1269-
ből. Természetesen abban a korban 
még mit sem tudtak a Föld mágneses 
tulajdonságairól, azt képzelték, hogy 
sok vasat tartalmazó „mágneses he-

gyek” vannak az Észa-
ki-sark közelében, ezek 
vonzzák a mágnestű 
északi végét abba az 
irányba. Később rájöt-
tek, hogy a mágneses 
hegyek nem pontosan a 
földrajzi pólusnál, ha-
nem attól távolabb he-
lyezkednek el, mert az 
iránytű nem pontosan 
északi irányba mutat. Az 
a tény, hogy a földrajzi 
északi irány (gyakorlati-
lag a Föld forgástenge-
lyének iránya) és az 
iránytű által mutatott 
északi irány nem esik 

egybe, régóta ismeretes volt. A két 
irány közötti különbséget mágneses el-
hajlásnak, más néven mágneses dekli-
nációnak nevezzük. Ha változtatjuk 
helyünket a Földön, a mágneses dekli-
náció értéke is változni fog. E jelenséget 
állítólag Kolumbusz Kristóf fedezte fel 
az első, újvilágba tett utazása alkalmá-
val, 1492-ben. Az 1500-as évek dere-

kán Gerhardt Mercator tér-
képkészítő minél pontosab-
ban próbálta meghatározni a 
mágneses deklináció értékét 
és atlaszain fel is tüntette azt.

William Gilbert 1600-ban 
jelentős művet írt a mágne-
sességről és felfedezte a mág-
nestű függőleges elmozdulá-
sát, a mágneses inklinációt. 
Edmund Halley neves brit 
csillagász 1702-ben szerkesz-
tette meg az Atlanti-óceán el-
ső mágneses deklinációs tér-

képét. Végül is Frederick Gauss német 
matematikus és fizikus 1839-ben kidol-
gozta a mágneses mező elméletét.

Mágneses bolygó
De miért is fordul a mágnesezett vasda-
rab egy meghatározott irányba? Ennek 
oka az, hogy a Föld mágneses tere erő-
hatást gyakorol a benne lévő, mágnese-
zettséggel rendelkező tárgyakra, igyek-
szik a mágneses tengelyeket párhuza-
mossá tenni. Lágyvas mágnessel min-
denki találkozott már. Két legismertebb 
alakja a patkó, illetve a rúdmágnes. 
Ezek dipólusok, azaz van egy északi, és 
van egy déli mágnesezettségűnek elneve-
zett végük. Az ellentétes mágnesezettségű 
pólusok vonzzák, míg az azonosak taszít-
ják egymást. Földünk globális mágneses 
terét úgy kell elképzelnünk, mintha a 
bolygónk belsejében egy rúdmágnes 
lenne, kissé excentrikusan és a forgás-
tengellyel nem párhuzamosan elhelyez-

M E R R E  M U T A T  A Z  I R Á N Y T d ?

MERVKANÁLTÓL  
A PÓLUSVÁLTÁSIG

Ismereteink szerint az iránytet a kínaiak találták fel még az idWszámításunk elWtti III. században. Az 
elsW ilyen eszközök a természetben elWforduló mágnesvasércbWl, magnetitbWl készültek.

 A kínaiak irányt_je még nem 
nagyon hasonlított a maira

 A nagy „égi merítQkanál”
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ve. A felszínen éppen ezért nem esnek 
egybe a földrajzi pólusokkal a mágneses 
pólusok és nem ellentétes földrajzi pont-
jai egymásnak. 

Az iránytű fizikailag északi mágneses 
polaritással rendelkező vége a földrajzi 
északi irány közelébe mutat, amiből az 
következik, hogy az északi félgömbön 
valójában a déli mágneses pólus találha-
tó, a déli félgömbön pedig az északi. 
Most egy kicsit részletesebben foglal-
kozzunk az előbbivel.

Napjainkban a mágneses északi sark 
az Ellef Ringnes Island közelében talál-
ható, mely a Queen Elizabeth szigetek 
egyike Kanadában. Koordinátái 2003-
ban: nyugati hosszúság 104o és az északi 
szélesség 78o 18’. A hozzá eső legköze-
lebbi település Resolute, amely körülbe-

lül 700 km-re délkeletre van a 
Cornwallis-szigeten. Resolute-nak 
mindössze 300 eszkimó lakosa van, 
akik eléggé elhagyatottnak érezhe-
tik magukat, mert azt írják a pólójukra, 
hogy „Ez nem a világ vége, de innen már 
látszik!”

Gyorsulva mozog
A tudósok előtt régóta ismert, hogy a 
mágneses pólus helye folyamatosan vál-
tozik. Elsőként James Ross sarkkutató 
határozta meg a pontos helyzetét 1831-
ben, amikor egy viszontagságos expe-
díció során hajója négy évre a jég fogsá-
gába került. Azután 1904-ig nem járt 
arrafelé senki sem. 1904-ben Roald 
Amundsen találta meg ismét a mágneses 
pólust, és meglepve tapasztalta, hogy az 
Ross méréseihez viszonyítva 50 km-t  
elmozdult. 

Újabban évente meghatározzák a 
helyzetét, és amennyire lehet nyomon 
követik a mozgásának pályáját. Ebből 

tudjuk, hogy a mágneses északi pólus a 
XX. század folyamán folyamatosan 
mozgott, és mintegy 1100 kilométert 
haladt északi irányban.

Kezdetben évente átlagosan 9-10 ki-
lométert tett meg, de mozgása 1970 
után felgyorsult. Századunk első öt évé-
ben átlagos sebessége elérte a 41 km/
évet.  Ha marad ez az ütem, akkor el 
fogja hagyni Észak-Amerikát és né-
hány évtized múlva Szibéria területére 

kerül. Egyes kutatók azonban úgy vé-
lik, hogy a jövőben mozgása le fog las-
sulni és talán irányt is változtat. Bizo-
nyos vizsgálatok szerint az utóbbi öt-
ezer évben sem volt nyugalomban a pó-
lus. Nagyjából félezer évenként Kanada 
és Szibéria között bolyong.

A mágneses pólus mozgásának a kö-
vetkezménye, hogy az iránytű által mu-
tatott irány is folyamatosan változik. 
Például Magyarországról nézve évtize-
denként 0,7 fokot mozdul el északi 
irányban a földrajzi északi irányhoz ké-
pest.

Ezek ismeretében megbízhatunk-e 
iránytűnkben? Szerencsénkre az utóbbi 
időben a technika fejlődése lehetővé 
tette, hogy függetlenítsük magunkat 
az iránytűtől. A hajózásban a csillagá-
szati navigációs eszközök és módszerek 
terjedtek el, napjainkban pedig a mű-
holdas navigációs rendszert használják 
nem csak a hajók, hanem a repülők, sőt 
a gépkocsik is.

A védelmezW tér
A Föld mágneses terével van azonban 
egy másik probléma is: a XIX. század 
óta 10%-kal gyengült! Ha tovább tart 
ez a folyamat, akkor egy idő után össze-
omlik, megszűnik bolygónk mágneses 
tere? Ennek elég súlyos következmé-
nyei lennének. Ugyanis a Föld mágne-
ses tere generálja azt védőpajzsot, az 
úgynevezett magnetoszférát, amely 
megvédi a földi életet a kozmoszból ér-

Az északi pólus mozgása

A magnetoszféra védi a földi életet 
a nagyenergiájú, töltött részecskék 

bombázásától
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megfordul. Az északi és a déli pólus he-
lyet cserél. Hogy milyen gyakorisággal 
következik be egy ilyen esemény, csak 
nagy bizonytalansággal lehet megmon-
dani. Úgy tűnik, hogy az elmúlt 500 
millió évben a mágneses pólusváltás 
több százszor bekövetkezett! Átlagosan 
300 000 évente történik meg, de az 
utolsó ilyen esemény 780 000 évvel ez-
előtt volt. Eszerint most már esedékes 
lenne? Nem tudjuk megmondani.

Egyes kutatók úgy vélik, hogy az utób-
bi évszázadban tapasztalható 10 %-os 
mágneses tér gyengülés nem feltétlenül 
egy folyamatban lévő pólusváltás elője-
le. A mező erősödhet vagy csökkenhet 
bizonyos időnként, ezt a kőzetek fen-
tebb ismertetett paleomágneses vizsgá-
lataiból látjuk.

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy 
jelenleg a Föld mágneses erőtere erő-
sebb, mintegy kétszerese az elmúlt egy-
millió év átlagának.

Dinamó a lábunk alatt
Nagyon sokáig nem értettük, milyen 
folyamatok mennek végbe a Föld belse-
jében, amelyek eredményeként a mág-
neses tér létrejön. 

Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is 
történik, egy kirándulást kell tennünk 
a mágneses mező forrásához.

Természetesen egy ilyen utazás a 
valóságban lehetetlen, de mérések és 
számítások azt mutatják, hogy boly-
gónk középpontjában egy, túlnyo-
mórészt vasból álló, szilárdnak tekint-
hető mag található, amelynek a hő-
mérséklete kb. 6000 fok körül lehet, 
tehát olyan forró, mint a Nap látható 
felszíne. Ezt nevezik a kutatók belső 
magnak. Átmérője kb. 2500 km, a 
Hold átmérőjének 70 %-a. Ismerete-
ink szerint valamivel gyorsabban fo-
rog mint a Föld szilárd kérge. A belső 
magot a vasban szintén gazdag, külső 
mag övezi. Ez utóbbi a Föld mágne-
ses terének a forrása. A külső mag 
egy elektromosan vezető közeg, 
amely állandó áramlásban van. A for-
ró belső mag felett a folyékony külső 
mag örvénylik – hasonlóan egy fazék 
vízhez, amit a forró tűzhelyen mele-
gítünk –, hanem az egyenlítővel pár-
huzamosan áramlik is. A külső mag 
örvényeit a Föld forgásából eredő 
úgynevezett Coriolis-erő hajtja. Ez 
az összetett, bonyolult mozgás gene-
rálja a mágneses teret, ezt nevezzük 
dinamó-effektusnak. 

kező nagyenergiájú elektromosan töl-
tött elemi részecskék bombázásától.

Ha eltűnne, ezek – a többnyire a Nap-
ból érkező – részecskék akadálytalanul 
lejutnának a felszínig, ahol az élő szer-
vezetek örökítő anyagában, a DNS- 
molekulákban káros elváltozásokat 
okozhatnak. Vajon kell-e tartanunk 
ennek bekövetkezésétől? 

Az ezen a területen dolgozó szakem-
berek véleménye szerint nem. Ugyanis 
nem tudjuk biztonsággal megmonda-
ni, hogy a jövőben milyen változások 
várhatóak, mert a Föld mágneses terét 
még nem tanulmányozzuk elég régóta. 
Kőzetek, főleg vulkanikus kőzetek 
mágneses vizsgálatai azonban azt mu-
tatják, hogy a földi mágneses tér a geo-
lógiai múltban többször is drasztikus 
változásokon ment keresztül. A vizsgá-
lat alapja az, hogy minden kőzet tartal-
maz olyan ásványokat, amelyekben 
mágneses tulajdonságokat mutató ele-
mek találhatók. A legalkalmasabb ter-
mészetesen a vas és ennek ásványai. Bi-
zonyos hőmérséklet fölött (ezt nevez-
zük Curie-pontnak) az anyagok elvesz-
tik mágnesességüket, lehűlve pedig 
atomjaik a pillanatnyi mágneses tér irá-
nyába rendeződnek. A vas esetében a 
Curie-pont 580 oC-nál van, egy kőzet-
olvadék mindig magasabb hőmérsékle-
tű ennél. Az óceáni hátságok középvo-
nalában futó hasadékrendszerből szinte 
folyamatosan olvadt magma áramlik 
ki, amely érintkezve a tengervízzel, 
gyorsan megszilárdul. Egyben „bele is 
fagy” a Föld mágneses terének pillanat-
nyi iránya. A folyamat nagyon hosszú 
ideje tart. Az ilyen helyekről vett kőzet-
minták a régmúlt idők földmágneses 
viszonyainak tanúi.

Többek között ebből tudjuk, hogy 
időnként a mágneses mező teljesen 

Az elektromosan vezető közegek 
áramlásával foglalkozik a fizikának 
egy viszonylag fiatal ága, a 
magnetohidrodinamika. Glatzmaier 
és társa, Paul Roberts (University of 
California) a magnetohidrodinamikai 
egyenleteket felhasználva egy számí-
tógépprogramot készítettek, amellyel 
a Föld belsejét modellezték. Ennek se-
gítségével hosszú időintervallumban – 
ezer, százezer évre – tudták nyomon kö-
vetni bolygónk mágneses terének válto-
zásait. Azt találták, hogy a mágneses tér-

erősség időnként gyengül, máskor 
erősödik, a pólusok elcsúsznak, felcseré-
lődnek. És ez így normálisnak mutatko-
zott. Alattunk, a külső magban, örvé-
nyek és felszálló áramlások, turbulenciák 
vannak. Káosz uralkodik a mélyben, mi 
a felszínen ennek csak gyenge jeleit érzé-
keljük. Glatzmaierék azt is megfigyel-
ték, mi történik akkor, amikor a pólusok 
felcserélődnek. A csere néhány ezer év 
alatt megtörténik és ezalatt – ellentétben 
a hiedelemmel – nem gyengül meg, 
csak bonyolultabbá válik a mágneses 
mező. A mágneses erővonalak a felszín 
közelében megcsavarodnak és deformá-
lódnak, és a pólusok hirtelenül és várat-
lan helyeken bukkanhatnak fel. Például 
a déli pólus Afrikában, az északi a Ha-
waii-szigeteknél tűnhet fel rövid időre. 
Ez nagyon furcsa lehet, de akkor is meg-
marad egy állandó mágneses mező, 
amely a Földet övező mágneses védőpaj-
zsot, a magnetoszférát generálja, és 
amely megvéd minket a világűrből ér-
kező töltött atomi részecskék bombázá-
sától. 

GESZTESI ALBERT

A jól ismert irányt_

A Föld szerkezete

kéreg
0–100 km

külsQ köpeny
660 km

köpeny
2240 km

külQ mag
2200 km

belsQ mag
1250 km

átmérQ: 12 756 km
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Vietnam korábban francia 
gyarmat volt, majd 1954-
ben a 17. szélességi fok vona-

lában kettéosztották. Északot Kína 
és a Szovjetunió, Dél-Vietnamot az 
Egyesült Államok pártfogolta, ha-
sonlóan Koreához. Az USA a Tru-
man elnökről elnevezett doktrína, 
illetve a dominóelmélet alapján nem 
hagyhatta, hogy a kommunizmus 
tovább terjedjen Ázsiában. Miután a 
franciák belebuktak, 1954-től köz-
vetlen támogatásban részesítették a 
délieket – noha 1954-re már a fran-

ciák indokínai kiadásainak a 75%-át 
az USA fedezte, továbbá amerikai 
katonai tanácsadók vettek részt a dé-
liek csapatainak kiképzésében. A 
harc ugyanis tovább folyt a megosz-
tott Vietnamban, a déli országrész 
dzsungeleiben gerilla-harcmodort 
folytató, sokszor „láthatatlan” északi 
ellenség ellen.

Stratégiai falvak
Az 1960 novemberében megválasz-
tott Kennedy elnöksége alatt kez-
dett az amerikai támogatás fokoza-

tosan erősödni: 1959-ben még né-
hány száz, két év múlva már közel 
négyezer amerikai állampolgár, 
„tanácsadó” tartózkodott a térség-
ben. Az elnök halálakor, 1963 nov-
emberében pedig már több mint 16 
ezer amerikai teljesített szolgálatot 
Vietnamban. Kennedy demokráci-
át akart létrehozni, hitt abban, hogy 
a nyugati típusú államberendezke-
désnek helye lehet egy ennyire elté-
rő közegben is. Vietnami szerepvál-
lalásának árnyoldalát a Stratégiai 
falvak- (Strategic hamlets-) program 
csúfos kudarca jelentette. Mivel az 
északi gerillák fő támogatói a vidé-
ki kis falvak népességéből kerültek 
ki, az ott élők „megóvásának” ürü-
gyén stratégiai, megerősített fal-
vakba terelték össze az embereket 
azzal a valós céllal, hogy így elszi-
geteljék őket az ellenállók támoga-
tásának lehetőségétől. Az intézke-
dés több mint 4 millió falusit érin-
tett, sokszor ütközve heves ellenál-
lásba, egyben fokozva az 
ellenszenvet a dél-vietnami kor-
mány ellen. A program 1963 végéig 
tartott, majd magától elhalt. A je-
lenség azonban jól rávilágít a viet-
nami háború egyik fontos tanulsá-
gára: az amerikaiak képtelenek vol-
tak megérteni a vietnami szokáso-
kat, kultúrát, és olyan programokat 
erőltettek rájuk, amelyek gyökere-

4 0  É V E  TÖ R T É N T

A VIETNAMI 
HÁBORÚ VÉGE
Párizsban 1973. január 27-én került sor a Vietnami Népi 

Demokratikus Köztársaság, a Vietnami Köztársaság, az 

Ideiglenes Forradalmi Kormány, valamint az Egyesült 

Államok képviselWi által az amerikai beavatkozású vietna-

mi háború (1965–73) lezárására. A békeszerzWdés értelmé-

ben beálló azonnali tezszünet, majd az amerikai csapatok 
néhány hónapon belüli tényleges kivonása egy olyan megnyerhetetlen háborúnak vetett véget, 
amelyben több mint 58 ezer amerikai katona és 4 millió vietnami vesztette az életét, és amelynek az 

összköltsége hozzávetWleg 160 milliárd dollárra rúgott. 

Háborúellenes tüntetQk, 1967
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sen ellentmondtak az évszázados 
helyi hagyományoknak.

Kennedy meggyilkolása után utó-
da, Johnson elnök folytatta előde 
politikáját, Dél-Vietnam fokozato-
san növekvő gazdasági és főképp ka-
tonai támogatását. Kulcsfontosságú 
volt, hogy az amerikai elnökökre 
hagyományosan nagy befolyást gya-
korló katonai felső vezetés igazi „hé-
ja” volt, egyrészt optimista a háború 
alakulásával kapcsolatban, másrészt 
nem sajnálta a növekvő emberi és 
anyagi erőforrások bevonását sem. 
Robert McNamara védelmi minisz-
ter tábornokai újabb és újabb kéré-
sekkel álltak elő az amerikai érde-
keltségek védelmének jelszavával. 
1965 júliusában Johnson bejelentette, 
hogy 75 ezerről 125 ezerre emelik a 
Dél-Vietnamban állomásozó ameri-
kai erők létszámát, és megduplázzák 
a behívott hadkötelesek számát. Ha-
marosan eltörölték a hadköteles ko-
rú felsőoktatási hallgatók automati-
kus szolgálathalasztási jogát, ami a 
háborúellenes diákmozgalmak újabb 
hullámait indította el.

Tiltakozások és fordulópontok
Ugyan az amerikai csapatok száma 
1969 áprilisában érte el a csúcsát 543 
ezer katonával, 1965 végén 185 ezer, 
majd 1966 végére már 425 ezer ameri-
kai katona tartózkodott Vietnamban. 
Az irdatlan volumenű erősítésekkel 
párhuzamosan a háború ellenzőinek 
száma is egyre nőtt: a William 
Fulbright szenátor által életre hívott 
kongresszusi meghallgatásoktól – 
amelyek során Johnson elnököt öt íz-
ben hallgatta meg a tele-
vízió élő adásában a 
Külügyi Kapcsolatok 
Szenátusi Bizottsága - az 
utcai tüntetéseken át hí-
res emberek egyéni el-
lenkezéséig. A nagyvá-
rosokban 1967-től álta-
lánossá váltak a több-
százezres tüntetések, 
Martin Luther King, 
Muhammad Ali, vagy 
éppen Jane Fonda egy-
aránt markánsan és em-
lékezetes módon állt ki a 
háború ellen. 

Közben 1968. január 
30-án kezdetét vette a 
Tet-offenzíva, mely-

nek során az északiak egyidejű tá-
madást intéztek az összes nagyobb 
déli város ellen a déli kormány ellen 
irányuló általános felkelés kirobban-
tásának céljával. Az amerikai közvé-
lemény ekkor vált visszafordíthatat-
lanul háborúellenessé, hiszen az op-
timista kormányzati nyilatkozatok-
nak egyértelműen ellentmondott a 
televízió által közvetített drámai 
helyzet. Láthatóvá vált: a háború 
megnyerhetetlen.

Johnson támogatottsága hihetetlenül 
mélyre zuhant, elvesztette szavahihe-
tőségét az emberek többsége előtt. A 
háború ráadásul hatalmas összegeket 
emésztett fel, noha mindenki érezte, 

Vietnam nem létfontosságú az USA 
biztonsága szempontjából. Mai szem-
mel nézve megállapítható, az elnök 
bukását az okozta, hogy a hadsereg 
vezetőire hallgatva katonai győzelmet 
akart aratni a civilek közé vegyülő, 
láthatatlan gerilla-csapatok ellen. Az 
amerikaiak a vietnami háborúban sem 
tudták ugyanis megoldani a gerillahá-
borúk számukra kedvezőtlen képletét: 
a gerillák akkor is nyernek, ha pusztán 
nem veszítenek, míg az ellenük fellépő 
nagyhatalom számára csak a katonai 
győzelem, vagyis a gerillatevékenység 
teljes felszámolása az elfogadható.

Ráadásul Robert McNamara, aki a 
Ford Motor Company korábbi csúcs-

menedzsere volt, a statiszti-
kák, illetve számok bűvöleté-
ben optimista jelentések özö-
nét bocsátotta ki arról, hogy 
minden mérhető területen 
romlik a gerillák helyzete. 
Egy gerillaháborúban azon-
ban mindezek a mennyiségi 
mutatók nem sokat számítot-
tak, viszont jó ideig hamis il-
lúziókba ringatták az ameri-
kai vezetőket. McNamara 
egyébként már 1968-ban rá-
jött tévedésére és lemondott 
posztjáról. A fentiek fényében 
nem meglepő ugyanakkor, 
hogy már 1968 májusában 
megkezdődtek a béketapoga-
tózások.

Háborús sebesült menekítése

Helikopteres szállítás
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mellett az Agent Orange nevű nö-
vényvédő szer alkalmazása is heves 
ellenkezést váltott ki: jellemző, 
hogy 1971-ben ENSZ-határozatra 
befejezték a bevetését. Az USA 
azonban máig tagadja, hogy bármi-
lyen vegyi fegyvert használt volna 
a háborúban. A vietnami kormány 
hetvenes évekbeli becslése szerint 
ugyanakkor csak az Agent Orange 
mintegy 5 millió lakost érintett, 
400 ezer ember halálát és 500 ezer 
torzszülött gyermek születését 
okozva. Ami a háború áldozatainak 
összesített adatait illeti, mintegy 1 

millió vietnami katona esett el (250 
ezer déli, 650 ezer északi), s körül-
belül 3 millió civil áldozat volt.

Az amerikai stratégia része volt a 
„szabad tűzkörzetek” (free fire 
zone) kijelölése, ahol mindenki, így 
a civilek is ellenségnek minősültek. 
Az odatartozó falvakat rendszere-
sen bombázták. A „kereső és meg-
semmisítő” akciók (search and 
destroy) egészen 1968-ig különö-
sebb negatív értelmezés nélkül foly-
tak a beszivárgó kommunista csa-
patok ellen irányulva. A megölt el-
lenséges katonák száma, mint a si-
ker fokmérője, szintén elterjedt volt 
az amerikai katonai szakzsargon-
ban. Utóbbi azonban már csak azért 
sem érhetett célt, mert évente 200 
ezer észak-vietnami érte el a had-
köteles kort.

Másrészt a gerillák által elrejtett 
csapdák, aknák, rejtett bombák, 
alattomos rajtaütések szintén em-
bertelen harcmodorról tanúskod-
tak. Elég csak a túlzásoktól nem 

Vietnamizáció 
Johnson elnök a vietnami helyzet 
miatt annyira népszerűtlenné vált, 
hogy hivatali éveinek utolsó idősza-
kában már alig mert nyilvános ren-
dezvényen megjelenni. Utóda, az 
1969 januárjában hivatalba lépő re-
publikánus Richard Nixon elnök a 
fokozatos kivonulás jelszavával, az 
úgynevezett vietnamizáció jegyében 
közelített az indokínai kérdéshez. 
Ennek köszönhetően átmeneti emel-
kedés után 1970-re félmillió alá 
csökkent az amerikai csapatok szá-
ma. Összesen egyébként mintegy 
2,5 millió amerikai kato-
na szolgált Vietnamban, 
akiknek a harmada tar-
tozott harcoló egység-
hez. 

1969 tavaszán az ame-
rikaiak Kambodzsa és 
Laosz területén is az 
észak-vietnami csapatok 
után eredtek, hozzájá-
rulva a térség további 
destabilizációjához, köz-
vetve elősegítve a Pol 
Pot vezette Vörös 
Khmerek megerősödé-
sét és 1975-ös hatalom 
átvételét. A hadsereg 
ekkoriban már erősen 
demoralizált volt: évekig nem tud-
tak reguláris haderő ellen harcolni, 
viszont a sokszor rajtaütésszerű 
északi támadásokban havi átlagban 
majd ezer amerikai katona halt 
meg. Jellemző, hogy 1971-re a Vé-
delmi minisztérium becslései sze-
rint a katonák 30%-a használt 
rendszeresen ópiumot, illetve hero-
int. Az engedély nélküli eltávozá-
sok, a parancsmegtagadások egyre 
gyakoribbá váltak. Becslések sze-
rint továbbá legalább 600 tisztet sa-
ját alárendeltjei öltek meg. A kato-
nák ellátása viszont megoldott volt: 
1967-re átlagban már havi 1 millió 
tonna utánpótlás jutott el Vietnam-
ba, a helikopterek az őserdő legel-
szigeteltebb amerikai bázisaira is 
képesek voltak eljuttatni a cigaret-
tát, sört, gyakran meleg élelmet is. 

Az amerikaiak északon 8 év alatt 
körülbelül 8 millió tonna bombát 
dobtak le, Nixon elnöksége alatt 
már rendszeresen lakott területekre 
is. Hozzávetőleg 400 ezer tonna 
napalmot is használtak. A napalm 

mentes, összességében mégis hite-
les, öt Oscar-díjat nyert Szar vas-
vadász című film (1978) azon jele-
neteire gondolni, ahol a fogságba 
esett amerikai katonákkal a halán-
tékukhoz tartott pisztollyal a ke-
zükben orosz rulettet játszattak 
fogva tartóik (máig nem egyértel-
mű, hogy valóban alkalmaztak-e 
ilyesmit a vietnamiak).

A média hatalma
A vietnami háború idején az ameri-
kai háztartások több mint 90%-ában 
volt televízió. Vietnam pedig az 

USA első, egyben egyetlen 
olyan háborúja volt, ahol 
szinte egyáltalán nem mű-
ködött cenzúra: a TV-stá-
bok szabadon követhették 
a bevetésekre is az ameri-
kai csapatokat, számos 
TV-társaság helyszíni ki-
küldöttekkel dolgozott. 
Különösen aktív volt a 
CBS, az egyik első nagy 
felzúdulást is egy 1965 au-
gusztusi riportjuk váltotta 
ki: leadták az esti híradó-
jukban, amint egy tenge-
részgyalogos egység meg-
semmisített egy dél-viet-
nami falut, ahol – mint ki-

derült – nem voltak gerillák, csupán 
öregek és gyerekek. Egyre gyako-
ribbá váltak az ilyen riportok, nagy-
ban hozzájárulva ahhoz, hogy az 
otthoni közvélemény lesújtó képet 
alakítson ki nemcsak a háborúról, de 
később a vietnami veteránokról is.

Az amerikaiak két hónap alatt az 
utolsó csapataikat is kivonták Viet-
namból, azonban Észak- és Dél-Vi-
etnam között nem volt tartós a bé-
ke: hamarosan kiújultak a harcok, 
végül 1975 elején az észak-vietna-
miak általános támadást indítottak, 
és áprilisra gyakorlatilag egész Dél-
Vietnamot az ellenőrzésük alá von-
ták, beleértve a nagyvárosokat is, 
pedig azok korábban a dél-vietna-
mi kormány erősségének számítot-
tak. Végül 1975. április 30-án a sai-
goni kormány bejelentette a feltétel 
nélküli megadást. A kommunisták 
egyesítették az országot, Saigont 
pedig Ho Si Minh városra keresz-
telték át.

MACZÁK MÁRTON 

Johnson elnök gratulál a csapatoknak
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MegdWlni látszik a dogma, hogy a genetikai információ megWrzése csak a fehérjét 
kódoló DNS-ek átörökítésére szorítkozik. Az evolúció során fokozatosan nWtt 
a fehérjét nem kódoló genomiális szegmens aránya, embernél  elérte a 98,7 

százalékot.

A genom nagy részét képező, 
fehérjét nem kódoló DNS-
szekvenciákról sokáig azt 

feltételezték, hogy nincs funkcionális 
jelentőségük, mintegy felesleges hul-
ladékként maradtak fenn az evolúció 
folyamán ( junk DNA). Evolúciós érte-
lemben azonban elégtelen volt a ma-
gyarázat arra, hogy a genom több mint 
98%-a miért is lenne felesleges, és miért 
kerülne tovább a sejtosztódások során a 
következő sejtgenerációkba.

Régóta ismert emellett, hogy a fe-
hérjéket kódoló géneken kívül eső 
DNS-szekvenciák az egyes geográfiai 
csoportok és etnikumok között jelen-
tős különbségeket mutatnak. Valószí-
nűtlennek tűnt tehát az a feltételezés, 
hogy a természetes szelekció izoláltan 
csak a fehérjét kódoló géneket érin-
tette, szigetekként az őket kö-
rülvevő genomikus óceánban. 
A csimpánz és az emberi genom 
pár évvel ezelőtti leolvasása után 
azok összevetésénél is kiderült, 
hogy míg csak pár tizedszáza-
lékos eltérés van a bázissorren-
det tekintve a fehérjéket kódoló 
génekben, addig húsz -negy-
venszer akkora a különbség a 
nem-kódoló régióban. Külön 
neurogenetikai, pszichobiológiai 
érdekesség, és akár filozófiai 
következtetésekre sarkallhat az 
a tény, hogy az eltérések jelentős 
része éppen a magatartást szabá-
lyozó gének környékére (tehát nem a 
génekre, hanem a „nem kódoló” kör-
nyékükre) esik.

Az utóbbi 1-2 évben számos kutató 
figyelme a genom ezen, eddig elha-
nyagolt (méretben domináns) sza-
kaszáról átíródó, de fehérjéket nem 
kódoló RNS-ek funkciójának megis-
merése felé fordult.  A Nemzeti Hu-

mán Genom Kutatóintézet (USA)  
által nemrég nyilvánosságra került 
ENCODE (Encyclopedia of DNA 
Elements) szerint a nem-kódoló ge-
nomrész 80%-át a már többé-kevésbé 
egy-egy biokémiai funkcióhoz tudjuk 
rendelni. Ezek egy része a sejtmag 
kromatinjának térbeli elrendeződésé-
ért, illetve a transzkripció szabályozá-
sáért felelős.

Az RNS-típusok hagyományos fel-
osztása szerint megkülönböztetünk 
transzfer RNS-eket, amelyek a transz-
lációban az aminosavak szállításában 
kulcsszerepet töltenek be, a már em-
lített  mRNS-ket, amelyek a geneti-
kai információt közvetítik a génektől 
a riboszómáig, a riboszomális RNS-
eket, melyek a riboszómák funkcio-
nális egységei, valamint a kis nukle-

áris RNS-eket (snRNS), amelyek a 
mRNS „érési” folyamatában vesznek 
részt. Az utóbbi évek felismerései alap-
ján az RNS-világ családjait tovább 
bővíthetjük a népes mikroRNS-
ek (mikroRNS), és a short inhibitory 
RNS-ek (siRNS) csoportjával. 

A mikroRNS-ek feladata a 
génexpresszió finomhangolása. Ez mai 

tudásunk szerint a mRNS-hez törté-
nő, szekvenciaspecifikus kapcsolódás 
nyomán (ld. ábránkat) valósul meg. 
Ennek eredményeképpen, az mRNS 
transzlációja (fehérjére való „lefordí-
tása”) megszűnik. Nem kizárt, hogy 
a mikroRNS-eknek egyéb, ma nem 
feltárt funkcióik is vannak. 

Érdekes, hogy a növényektől a gerinc-
teleneken át az emlősökig, a megismert 
mikroRNS-mediált szabályozó folya-
matok olyan alapvető, életfontosságú 
funkciók érzékeny beállításában vesznek 
részt, mint az osztódás, a sejthalál vagy a 
differenciálódás. Számos mikroRNS je-
lentőségét bizonyították daganatokban is, 
a tumornövekedést serkentő onkogének 
és a növekedést gátló tumorszupresszor 
gének szinte mindegyike mikroRNS 
kontroll alatt áll. Ma a rákdiagnosztika 

egyik legsikeresebbnek mondható 
és leggyorsabban terjedő techniká-
ja éppen a mikroRNS-mintázat 
meghatározása.

Az immunrendszer finom-
szabályozásában, többek között 
az ellenanyagtermelésért felelős 
B-sejtek, a sejtközvetített im-
munitást képviselő T-limfociták 
szabályozásában is már számos 
mikroRNS-t sikerült azonosí-
tani. Nemrég tudtuk meg, hogy 
patogéneket érzékelő, törzsfejlő-
dési értelemben nagyon konzer-
vatív molekuláris szenzorok, a 
Toll-szerű receptorok kifejeződése 

is szoros mikroRNS kontroll alatt áll.
 Kiderült tehát, hogy a régóta ismert 

transzkripciós faktor-DNS (fehér-
je-DNS) kapcsolódás mellett a gén-
működés szabályozásában a mRNS-
mikroRNS kölcsönhatás is szerepel, 
amely így szelektíven gátolja a fehérje-
szintézist a transzláció szintjén.

FALUS ANDRÁS

RNS-SZINTd SZABÁLYOZÁS

fenotípus

(tulajdonság)

fehérje

mRNS 

DNS

genotípus

fenotípus

(tulajdonság)

fehérje

mRNS

DNS

genotípus

mikroRNS
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lis magassági modell. A térkép ná-
lam attól lesz térkép, hogy a nyers 
adatokon kívül feldolgozott tarta-
lom, „hozzáadott érték” is van rajta. 
Ettől lesz érthető. A fotók nem sokat 
mondanak önmagukban, még ha 
hasonló vagy látszólag hasonló földi 
alakzatokat már láttunk is űrfelvéte-
len. Minden jelentősebb felszínfor-
máról megpróbálom a szakirodalom 
alapján kideríteni, mi az érdekessé-
ge, jellemzője. Ez sokszor elsődleges 
kutatás, mivel én keresem meg a 
nyers adatokon, hogy például hol 
van és mekkora egy marsbéli hegy 
legmagasabb csúcsa. Kis kommentá-
rokat is írok hozzájuk. Például az 
Olympus Monsról, ami a Naprend-
szer legmagasabb vulkánja, mono-
gráfiákat lehet írni, de nekem két 
mondatban kell összefoglalnom a lé-
nyeget. Sok felszínforma kialakulá-
sáról, felépítéséről elmondható, hogy 
ahány cikk szól róla, szinte annyi fé-
lét mond. Naprakésznek kell lenni a 
régi eredményekkel kapcsolatban is, 
mert ahogy közeledünk a 80-as 
évektől napjainkig, újra és újra átér-
tékelik a korábbi adatokat.

Az egyes égitestek kutatottsága 
nagyon eltérő. A Vénuszról a Ma-

gellán szonda működésének befeje-
zése óta nem sok újdonság van. A 
Jupiter holdjairól utoljára a Galileo 
adott friss információkat. Bár a Sza-
turnusz rendszeréről a Cassini űr-
szonda folyamatosan küldi az új ada-
tokat, de kijjebbről a legfrissebbek a 
80-as évekbéli Voyager-adatok. 
Dolgozom egy ezer oldalasra terve-
zett bolygófelszíntani enciklopédián 
is, amelyben minden szócikk egy-egy 
felszínformát dolgoz fel. Később pedig 
szeretnék egy gyerek-bolygótérkép-
sorozatot csinálni képzőművészek be-
vonásával.
– A térképek az oktatásban és tudo-
mányban is hasznosíthatók?
– Az oktatásban főleg azok a 3D-s 
térképek alkalmazhatóak, amelye-
ket Gede Mátyással csinálunk, aki az 
ELTE TTK Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék adjunktu-
sa. Ő adta az ötletet és a programo-
zási alapot, így most már forgatható 
gömböket tudunk készíteni a 
Google Earth alá bármelyik bolygó-
ról és olyan holdakról, mint az Io 
vagy a Titán. Ez ideális az égitestek-
ről alapismeretek oktatásában, mert 
a teret, a típusokat és a méretkü-
lönbségeket jobban érzékelteti. 

– Hogy jutott eszébe, hogy bolygótér-
képeket készítsen? 
– Amikor egyetemista voltam, azt 
gondoltam, ha vannak atlaszok a 
Földről, kell lenniük más bolygókról is. 
Utánanéztem sok helyen, de csak egy 
olyat találtam, amit térképészek rajzol-
tak. Ebben a 80-as években készült 
orosz kiadású atlaszban az összes boly-
gót globális és tematikus térképeken 
ábrázolták. Ezen keresztül jutottam el 
Kira Singarevához, a moszkvai 
MIIGAiK egyetem bolygótérképész-
planetológusához, aki 2000-ben rám 
bízta a belső bolygókról és holdjaikról 
készült térképsorozatuk közép-euró-
pai kiadásának szerkesztését. A 
Nemzetközi Térképészeti Társulat 
Bolygótérképészeti Bizottságába is 
meghívott, amit ma én vezetek.
Az elmúlt években azon dolgoztam, 
hogy megcsináljam egy modern vi-
lágatlasz planetáris megfelelőjét. A 
nagyközönség számára is érthetően 
feldolgozott Naprendszer-atlasz sem 
Amerikában, sem az oroszoknál nincs.
– Hogyan készíti a bolygótérképe-
ket? 
– Először is veszek egy alaptérképet, 
ami vagy egy űrszondás felvételek-
ből készült mozaik, vagy egy globá-

I N T E R J Ú  H A R G I TA I  H E N R I K K E L

Hazánkban viszonylag kevesen foglal-

koznak planetológiával, bár olvasóink 

gyakran találkozhatnak írásaikkal lapunk 

hasábjain is, hiszen népszere területrWl 
van szó. A bolygók kutatásához és a 

téma oktatásához alapvetW fontosságú-
ak a jó térképek. Ilyeneket készít 

Hargitai Henrik, az ELTE egyetemi 

adjunktusa, aki egyszerre kutató, tanár 

és tudományos újságíró. a
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Iográfia címmel. Az ELTE-n egy 
nagyszerű műhelymunka indult el a 
Kozmikus Anyagokat Vizsgáló Űrku-
tató Csoportban Bérczi Szaniszlóval, a 
csoport vezetőjével, Illés Erzsébettel, 
Kereszturi Ákossal és Sik Andrással. Új 
kurzusokat indítottunk planetológiai 
témákban, konferenciákat, bemutató-
kat szerveztünk. Eközben rengeteget 
tanultunk egymástól is. 
– Fontosnak tartja, hogy nem csak 
kutat, hanem tanít és ismeretet is 
terjeszt? 
– Ezek abszolút feltételezik egymást. 
Úgy érzem, hogy az eredményeimet 
egyik területen sem tudtam volna 
elérni, ha a másik kettő nincs meg. 
Amikor órát tartok, előfordul, hogy 
miközben kimondok valamit, ott jö-
vök rá egy új összefüggésére. Azt hi-
szem, ezen a diákok is jól szórakoz-
nak. Ha egy diák föltesz egy kér-
dést, teljesen máshonnan világíthat 
meg egy problémát. Mindez a tudo-
mányban nagyon sokat segít, az is-
meretterjesztésben még inkább. Vi-
szont, ha nem művelném a tudo-
mányt, nem lenne alapom az egész-
hez. Minél részletesebben ismerek 
egy bonyolult témát, annál egysze-
rűbben tudom az összefüggéseket 
megmagyarázni. Az ismeretterjesz-
tés és a tudományos újságírás egyik 
fontos célja pedig a következő kuta-
tógeneráció megtalálása, a kutatói 
pálya vonzóvá tétele a fiatalok szá-
mára, még egyetem előtt.

TRUPKA ZOLTÁN

megnevezni a különféle 
felszíni alakzatokat. Mi 
magyarok valószínűleg 
egyedülállók vagyunk ab-
ban, hogy úgy csinálunk 
nevezéktant, hogy nincs 
naprendszerkutató iparunk. 
– Planetológiával is foglal-
kozik. Ez a térképészetből 
jött vagy fordítva történt? 
– A véletlen műve volt. 1998-
ban Bérczi Szaniszlótól jött 
egy e-mail arról, hogy a 
Lunar and Planetary Institute 
nyári gyakorlatra keres diá-
kokat (ezt mindmáig minden 
évben meghirdetik – a szerk.). 
A Jupiter Europa nevű holdjá-
nak térképét, a felszínformák 
bemutatását küldtem el pályá-
zati anyagként, ami Paul 

Schenkhez, az LPI kutatójához jutott 
el, aki éppen munkatársat keresett az 
aktív vulkánjairól híres Jupiter-hold, 
az Io hegyeinek föltérképezéséhez. 
Két és fél hónapig dolgoztam nála. 
Mivel az intézet Houstonban van, így 
az űrközpont körzetében is mindent 
megnézhettem. Nagyon tanulságos 
volt az ottani kutatásmódszertan és 
szemlélet megismerése, amihez ott 
megfelelő infrastruktúra is járult. Ná-
lunk ilyen nincs, pedig a bolygókuta-
tásban a planetáris információs rend-
szer a kutatások alapja. Nos, ez a nyári 
gyakorlat vitt el a planetológia felé. 
Hazatérve ebből írtam a diploma-
munkámat az ELTE földrajz szakán, 

Tudományos kutatóknak is hasznos, 
mert könnyen kezelhető áttekintést 
adnak a bolygófelszínekről, de ha mé-
lyebbre megyünk, kevésbé használha-
tóak. A fő gond az, hogy a legtöbb 
bolygótérképet maguk a kutató 
asztrogeológusok készítik, és nem tér-
képészek. Még nem igazán találkozott 
ez a két szakma. Ám ha egy 
planetológus, egy grafikus művész és 
egy térképész összeállna és ők csinál-
nának együtt egy térképet, abból vala-
mi sokkal jobb, kreatívabb jöhetne ki, 
mint ha bármelyikük egyedül próbál-
kozna, és eddig csak külön-külön pró-
bálkoztak. Most ezen dolgozom, egy 
Europlanetes pályázat keretében. 
– A bolygótérképek elkészítéséhez 
létrehozták a magyar nevezéktant, 
amihez nyelvészeket is bevontak. 

– Nem is lehetett másképp. Az oro-
szok is létrehozták a saját nevezékta-
nukat, de az meglehetősen hetero-
gén, mert nem vontak be nyelvésze-
ket és sok következetlenség szárma-
zik ebből. A magyar nevezéktan 
létrehozása teljesen gyakorlati okból 
indult. Magyar közönségnek szóló 
térképeket akartam csinálni, de az 
interneten, Hédervárinál, a mai 
MCSE-s kiadványokban és a Csilla-
gászati Kutatóintézet munkatársai-
nak publikációiban más-más szava-
kat találtam ugyanazon formák 
megnevezésére. Négy évig tartott, 
mire mindenkivel egyeztetve össze-
gezhető volt, hogyan kéne magyarul 
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Maxwell elmélete révén megértettük például, 
hogy miért átlátszatlanok a fémek. Fémekben a 
töltés viszonylag szabadon mozog, hiszen jól ve-

zetik az áramot. Ezért ezekben az anyagokban az elekt-
romos tér nulla (lásd a 76. rész és ott a 2. ábra). Követke-
zésképp az elektromágneses hullám „elnyelődik” nem 
hatol át a fémen. Ezért van, hogy a legtöbb fém szürke 
színű, az aranyat és a rezet kivéve. 

Az elektromágneses hullámban az egymásra merőleges 
E és B vektorok azonos fázisban rezegnek (és – érdekes 
tény – az elektromos és mágneses térerősség nagysága 
arányos egymással:  E=cB ). A hullám terjedésével pár-
huzamos E × B vektor a fém felületén ellentétes irányú-
ra változik. Ez úgy történik, hogy fémtükörrel kölcsön-
hatásba kerülő hullámban az E vektor fázisugrást szen-
ved, a B vektor nem.

A Poynting-vektor – az energiaáramlás (és az impul-
zus) sűrűségvektora – merőleges az elektromos és mág-
neses térerősségre (1. ábra). Ez egyértelműen meghatá-
rozza az elektromágneses hullám haladásának és az 
elektromágneses energia terjedésének irányát. (Említet-
tük, az elektromágneses hullám impulzust is szállít, hi-
szen az elé helyezett tárgy felületére nyomást fejt ki. A g 
impulzussűrűség arányos az S energiaáramlás sűrűség-
gel. Az elektromágneses energia azonban nemcsak hul-
lám formájában terjed: a váltakozó áram áramlik a kon-
nektortól a mosógépig, egyenáram az akkumulátortól 
az izzólámpáig.  Maradjunk most az utóbbi példánál! 

Képzeljük el a vezeték egy szakaszát, és tegyük fel átme-

M I R V L  B E S Z É L  A  F I Z I K A ?

MAXWELL UTÁN

netileg, hogy a fémhuzal ellenállása elhanyagolható.  Ez a 
vezeték elektromos töltéssel rendelkezik, és a – Gauss-té-
tel, vagyis Maxwell I. törvénye szerint – a vezető körül 
sugaras szerkezetű elektromos teret hoz létre (2. ábra).

A mozgó töltés azonban mágneses teret gerjeszt, Ampère 
törvénye (Maxwell IV. törvénye) szerint a vezetőben folyó 
áram körül – jobbkéz-szabály szerint – mágneses örvények 
keletkeznek. A vezető körüli sugaras szerkezetű elektromos 
és a vezetőt körülölelő hengerszimmetrikus  mágneses tér-
erősségek vektoriális szorzata megmutatja az energiaáram-
lás irányát. Az elektromágneses energia az akkumulátortól 
az izzólámpa felé a vezetőt burkoló szigetelőben és környe-

zetében (vákuumban és a 
szigetelőben) áramlik. Az 
elektromágneses tér és az 
energia fénysebességgel ter-
jed az áramforrás pozitív 
sarkától a negatív felé, a ve-
zetővel párhuzamosan! Fi-
gyeljünk fel arra, hogy az 
energiaterjedés most nem 
hullám formájában törté-
nik, hanem mintegy „si-
mán hömpölyög” a vezető 
körüli vákuumban és a hu-
zalt burkoló szigetelőben (3. 
A. ábra). 

Arra is érdemes kitérni, 
hogy ha a vezetőnek ohm-
os ellenállása van, akkor 

Maxwell elektrodinamikai elmélete korábban már ismert érdekes, de rejtélyes kérdések sorára adott 

választ.  
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impulzusáramlás s_r_sége:

...még az igaz,
hogy E=cB!
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A témában további kérdések 
találhatók a www.baranyi.hu honlapon.

két vége között IR feszültség mérhető – az Ohm-tör-
vény szerint (77. rész) –, ez pedig azt jelenti, hogy számí-
tásba kell venni a vezetővel párhuzamos elektromos tér-
erősséget is, amelynek forrása az akkumulátor pozitív és 
negatív sarka.  Az elektromos térerősség ebben az eset-
ben már nem merőleges a vezetőre, hanem előre dől (3. 
B. ábra). Így a Poynting-vektor nem lesz párhuzamos a 
vezetővel, hanem előre és befelé, a vezető belseje felé 
dől: az energiaáramlás sűrűsége a vezetőre merőleges 
összetevővel bír, és a vezetőt körülvevő térből a vezetőbe 
áramló teljesítmény mértéke. Ennek a komponensnek 
nagysága P=I2R, és ez okozza a vezető belső energiájá-
nak növekedését, vagyis felmelegedését. Végül is így ér-
tettük meg (a 77. részben tárgyalt) Joule-törvény mé-
lyebb értelmét.

Mindenesetre – az áram, az energiaterjedés irányával 
kapcsolatban  úgy véljük, sőt határozott véleményünk, 
nem helyes az a megközelítés, miszerint van fizikai 
áramirány és technikai  áramirány. A fizikai áramirány 
a negatív pólustól mutatna a pozitív felé, a technikai pe-
dig fordítva. Ám fontoljuk meg: Maxwell mindent tu-

dott az elektromosságtanról, mágnességtanról, de soha 
nem hallott (és nem beszélt) fizikai és technikai áram-
irányról! Mi is mellőzhetjük. 

Az a helyes, ha a Poynting-vektor irányát tekintjük az 
áram irányának.  Az elektrodinamika elmélete megszü-
letésének évtizedében még senki sem sejthette, hogy mi 
mozog a vezetőben, senki sem gondolta, hogy a fémhu-
zalban bármilyen részecske is mozogna. 

Maxwell elmélete oly termékeny volt, hogy a fiziku-
sok már arra gondoltak, lényegében minden fontos kér-
dést felvetettek, minden fontos problémát megoldottak: 
nem is érdemes fizikusnak tanulni, tanácsolták tanítvá-
nyaiknak néhányan. Igaz, van még néhány kérdés, amit 
meg kell válaszolni, de minden bizonnyal kisebb teljesít-
mény lesz, mint Newton, majd 200 évvel később Max-
well „csodálatos” elmélete. 

Ilyen nyitott kérdés az anyagszerkezetre irányult. A ké-
mikusok ugyan, mint például Dalton, megalkották az 
anyag atom-elméletét, szerkezetének – a vegytan szá-
mára megfelelőnek látszó – ideáját, Faraday pedig meg-
mérte 1 mol anyag elektrolízisével szállított töltés meny-
nyiségét. Elektronról azonban akkor még szó sem esett.

Az elektront Sir Joseph John „J.J.” Thomson (1856-
1940) angol/skót Nobel-díjas (1906) fizikus fedezte fel. 
1894-től tanulmányozta a katódsugárzást (4. ábra),  meg-
mérte sebességét, a fénysebesség ezred részének találta. 
1897-ben igazolta, hogy a katódsugárzás elektromos és 
mágneses mezőben is eltérül. A katódsugárzásban moz-
gó részecskéket nevezték elektronnak, Thomson  1899-
ben meghatározta az elektron töltését és megállapította, 
hogy ez a részecske azonos  a fényelektromos jelenség 
során a katódból kilépő részecskével. 

Az anyag atomos szerkezetének meggyőződése lassan 
született meg.  A fizikusok számára is érdekes atommo-
dell megalkotására várni kellett. Úgy tűnt, hogy a fizi-
kusok attól kezdve érdeklődtek az atom iránt, amikor 
kiderült, hogy az már nem atom, azaz: nem oszthatatlan, 
belseje van, alkotórészecskéi vannak.

Az új kérdéseket az új eredmények szülték. A kutatók 
tudták már, hogy mi az elektromágneses hullám. 

A legizgalmasabb kérdések a fénnyel kapcsolatban ve-
tődtek fel. Kettő némileg összefügg: izzó gázok sajátos 
diszkrét sugárzása és a fekete testek fényelnyelő és kibo-
csátó tulajdonsága. Leegyszerűsítve a problémát: a Nap 
és a fekete kályha sugárzása. 
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Mit olvastak főuraink az 
újkor kezdetén?

Amerika fölfedezésétQl, a reformáció 
kezdetétQl, a XV–XVI. század fordu-
lójának évtizedeitQl számítja a világ-
történelem az újkort. Magyarország 
újkora az 1526. évi mohácsi vereség-
gel kezdQdött, és két akkori nagyha-
talom közt három részre szakadva, 
bizonytalan határok közt, rövid bé-
kékkel és gyakori harcokkal, szinte 
szüntelen létbizonytalanságban telt 
két évszázadon át. Egy-egy nagy 
történelmi idQszak azonban nem 
egycsapásra adja át helyét az újabb-
nak. Akkor sem tévedünk, ha azt állít-
juk, hogy Gutenberg találmánya nyo-
mán jó mesterség és befektetés lett 
a nyomdászat: a városi polgárság 
erQsödése, öntudatosodása révén 
keresett portékává vált a könyv. Se-
gítségével szélesedQ körben terjed-
tek az évszázadok alatt kialakult hu-
manista eszmék az ember önálló ér-
tékérQl, s erre ébresztette Qket a gon-

dolkodást sz_kre záró dogmatikus 
renddel szembefordult reformáció.

Mit tükröznek a kor idejutott – vagy 
éppen itt nyomtatott – könyvei? Mi 
volt a birtokukban és tudatukban a 
kor olyan személyeinek, akiknek 
rangjuk, méltóságuk, vagyonuk, sze-
mélyiségük révén hatásuk lehetett e 
helyzet – visszatekintve: a hazai tör-
ténelem – alakulására? Huszonhá-
rom fQrangú család XVI–XVII. szá-
zadi olvasmányait, könyvtáraik anya-
gát, alakulását ismerhetjük meg a 
Széchenyi-díjas m_velQdéstörté-
nésznek, a könyvtörténet kutatójá-

nak, Monok Istvánnak ebbQl a több 
mint százoldalnyi forrásjegyzettel, a 
tárgyával kapcsolatos feleannyi bib-
liográfi ai adattal felszerelt tudomá-
nyos szakmunkájából. Ám ami a kor 
honi m_veltségére kíváncsi laikus ol-
vasónak is érdekes és elgondolkod-
tató: hogyan alakult e zivataros szá-
zadokban élQ, közvetlen és tágabb 
környezetükre is ható személyiségek 
tudata, mit gondolhattak országról, 
világról, hitrQl, hatalomról, hadvise-
lésrQl, kormányzásról, gazdálkodás-
ról, m_velQdésrQl.

A tudatot, sQt akármilyen m_veltsé-
get kiterjedten a hagyomány meg a 
vallás alakította, és utóbbi éppen 
több ágra szakadóban volt. Az új 
fentrQl, az újdonságokhoz hozzáférQ 
királyi – s mivel ekkor bécsi volt, ma-
gyar vonatkozásban súllyal a honi fQ-
nemesi – udvarokból és a támogatá-
sukkal is külföldi egyetemeket járók 
útján terjedt. S kik voltak a honi fQne-
mesek, hogy határolható be a kora-
beli haza e téren a közös királyok 
alatt telt századokból? Hiszen csak 
egy jól ismert példát hozva: a Zrínyi 
név nem csupán a magyar történe-
lem, irodalom nagyja, hanem a hor-
vát történelemé is. Mellettük ott sora-
kozik a m_veltséget frissítQ, erjesztQ 
és terjesztQ többi fQúri könyvtártulaj-
donos család: Istvánffy, Mikulich, 
Bánffy, Batthyányi, Nádasdy, Ester-
házy, Thurzó, Pálffy, Illyésházy, 
Czobor, Majthényi, Révay, Ostrosith, 
Berényi, Forgách, Rákóczi, Páz-
mány, Balassa, Csáky, Thököly, 
Szirmay, Bercsényi. 

A felsorolt nevek mindenkinek is-
merQsek lehetnek a tanult történel-
mi ismeretekbQl, de érdeklQdésük, 
könyvbeszerzésük, olvasmányaik 
vagy épp azok kiadása, netán 
nyomda létrehozása kapcsán gaz-
dagabb a kép róluk. Könyvtáraik-
ban tükrözQdik „a szerepet játszó 
egyéniségek jellemének csodála-
tos változatossága és változékony-
sága” s közvetve „a társadalom vi-
lágszemléletének észrevétlen át-
alakulása” – amint e korról írta a 
múlt századi történész, Lukinich 
Imre (egyébként elQdje volt jelen 
munka szerzQjének az Országos 
Széchenyi Könyvtár élén).

Egyszer_bb volna a kutató mun-

kája, ha az egykori könyvtárak „egy 
az egyben” megvolnának. De költö-
zések, öröklQdések, adományozá-
sok stb. (még a legutóbbi világhábo-
rú hadisarcolásai is) szétszórták 
anyagukat. Ezeket rekonstruálni is 
hatalmas munka a különbözQ helye-
ken maradottakból, egykori leltárak-
ból, listákból, hagyományozási ira-
tokból. Ezt is megbecsülve vehetjük 
kézbe a félezer éves múlt szellemi-
ségét fölidézQ munkát. (A m_velt 
arisztokrata – A magyarországi fQ-
nemesség olvasmányai a XVI–
XVII. században. Kossuth Kiadó – 
Eszterházy Károly FQiskola. 2012. 
470 oldal, 3800 forint)

 N. F.

Árulkodó számok

A számok világa rideg, érzéketlen és 
természeténél fogva igazságos. Aki 
ért a nyelvén, annak sok mindent fel-
tár, leplezetlenül megmutat. Sokan 
ezért nem szeretik – 
én pedig éppen ezért 
szeretem, noha velem 
sem kíméletes, nem 
enged könnyen befér-
kQzni a világába. Én 
így is nagyra tartom és 
tisztelem.

Ezért is fogadtam 
örömmel a The Econo-
mist zsebkönyve 22. 
kiadásának magyar 
nyelv_ kiadását, A vi-
lág számokban 2013 
cím_ munkát. A köny-
vecske földrajzi adatok 
felsorolásával kezdQ-
dik, ezt követik a népességi, gazda-
sági adatok, de persze a legérdeke-
sebbek mindig a részletekben rejle-
nek. A legmagasabb az életminQség 
például Norvégiában (94,3%), Ma-
gyarország nem is áll rossz helyen a 
listán, 81,6%-kal 37. a világ mezQ-
nyében, de ha térségünket nézzük, 
meg kell állapítanunk, hogy a szlové-
nek (88,4%), a csehek (86,5%), sQt a 
szlovákok (83,4%) is megelQznek, 
igaz, Lengyelország (81,3) és Romá-
nia (78,1%) követ minket.

Szomorú azonban, hogy a legma-
gasabb külsQ adósságteherben Ma-

gyarország az elsQ helyen szerepel. 
Sajnos, még egy helyen állunk az 
élen, és ez a rákos halálesetek szá-
ma, érdekes ugyanakkor, hogy e te-
kintetben az utolsó, vagyis a legjobb 
helyen éppen közvetlen szomszé-
dunk, Ausztria áll.

Evezzünk vidámabb vizekre: a leg-
jobb egyetem az amerikai Harvard, 
és a következQ három is az Amerikai 
Egyesült Államokból kerül ki (Stan-
ford, MIT, Berkeley) és csak a negye-
dik helyen áll Európa Cambridge-
dzsel. A legjobb 24 nagy többsége 
egyébként Amerikában van, és a 
Sorbonne nem is szerepel közöttük. 
Mozilátogatásra magasan Indiában 
költenek a legtöbben, jóval megelQz-
ve Amerikát is. Mi ezen a listán az 
elQkelQ 25. helyen állunk, és borivás 
terén sem szerepelünk rosszul, a 14. 
helyünkkel, amúgy Franciaország 
csak a negyedik, s a listát Luxem-
burg vezeti. Hadi kiadásokra a GDP 
arányában meglepQ módon Szaúd-
Arábia költ a legtöbbet, utána követ-

kezik – engem megle-
pett ez is – Omán; Izra-
el a harmadik és az 
USA „csak” a kilence-
dik. 

Delhiben a legrosz-
szabb a levegQ, az 
ázsiai országot követi 
a kínai Hszian és az 
egyiptomi Kairó, sze-
rencsére erre a listára 
fel sem fértünk. A leg-
élhetQbb város Mel-
bourne, másodikként 
pedig Bécs, ellenben a 
legborzalmasabb vá-
rosi élet a bangladesi 

Dhakában van.
A legmagasabb technológiai felké-

szültségi mutatója Svájcnak van és 
az innovációs mutató terén is ez az 
alpesi ország áll a legjobban, a leg-
többet K+F költségekre a GDP ará-
nyában pedig Izrael költötte.

A tematikusan összegy_jtött ada-
tokat országonkénti bontás zárja, a 
világ országainak legfontosabb ada-
tait gy_jtve csokorba. (A világ szá-
mokban 2013. Typotex Kiadó, 257 
oldal, 2990 forint)

-J- 
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Párizs, a fény városa

A francia főváros alapítása az Kr. e. 2-3. századra tehető, 
amikortól a mai városmagot jelentő területet a kelta „parisius” 
törzs uralta. Időszámításunk előtt 52-ben a terület római 
fennhatóság alá került, ekkortól a helysé-
get latinul Lutetia-nak (ejtsd: Lutécia) hív-
ták, egészen 360-ig, amikor felvette a Pá-
rizs nevet. Párizs mint területi egység a sta-
tisztikákban háromféleképpen szerepel. A 
városhoz közigazgatásilag csak a belváros 
tartozik, amelynek 105 négyzetkilométe-
res területén 2,2 millió fő él. A tágabb ér-
telmezés szerint a belső agglomeráció, a 
legtágabb szerint pedig a külső agglome-
ráció is Párizs részét képezi. A nagyságren-
dek értékelése szempontjából fontos figye-
lembe venni, hogy a legszűkebb Párizs de-
finíció alapján a város mindössze 
ötödakkora területű, mint Budapest. A 
legtágabb, külső agglomerációt is tartal-
mazó felfogás szerint viszont mind a né-
pességszám, mind a területnagyság meghaladja a fővárost 
magában foglaló Île de France régió értékeit. Egyéb megjelö-
lés hiányában a cikk további része a legszűkebb, agglomerá-
ció nélküli területre vonatkozóan nyújt információkat.

Párizs lakossága a születések és halálozások eredőjeként 
1999 és 2009 között éves átlagban 0,7%-kal növekedett, s a 
szaporodási folyamat 2010-ben is folytatódott. A természetes 
népességnövekedést csökkentette a migráció hatása, a város-
ba betelepülők száma ugyanis elmaradt a kiköltözőkétől. Pá-
rizsban számottevő nem francia közösség él, a külföldi ál-
lampolgárok aránya 2009-ben 15% volt, ami a harmadik 
legmagasabb arány a száz francia megye közül. A város a vi-
lág egyik legsűrűbben lakott metropolisza: egy négyzetkilo-
méteren 21 200-an élnek, ami 6,5-szerese a budapesti népsű-
rűségnek.

Párizsban mintegy 1,4 millió lakás van, s a lakóik jellemző-
en bérlik az ingatlant. Az egy párizsi lakásra jutó szobák szá-
ma 2,6, lényegesen alacsonyabb, mint a francia átlag (4,0), 
amit a fővárosi ingatlanok magasabb ára – és ezzel összefüg-
gésben kisebb területe – magyaráz. 2012 közepén egy nem 
újépítésű párizsi lakás átlagos négyzetméterára mintegy 8400 
euró – 2,5 millió forint – volt, míg a megyék többségében 
2000 euró alatt van az átlagos négyzetméterár.

A Párizsban megtermelt GDP értéke 2005-ben 164 milli-
árd eurót tett ki, ami a francia GDP közel tizedének felelt 
meg. Az egy főre jutó GDP a fővárosban lényegesen maga-

sabb, mint az ország átlagában: 2005-ben egy párizsi lakosra 
75 400 euró jutott, míg a francia átlag 27 400 eurót tett ki. A 
bruttó hozzáadott érték túlnyomó része a szolgáltató-szek-
torhoz kötődik, az árutermelő ágazatok közül egyedül az 
ipar érdemel említést, 7%-os arányával.

Párizs a világ legkedveltebb turistacélpontja, s ebből adódik, 
hogy a szolgáltatások közül kiemelkedő az idegenforgalom 
szerepe. 2011-ben 28,9 millió turista látogatott el a szajna-
parti fővárosba, s közülük a szállodákban megszálló 15,6 mil-
lió utazó – új rekordot jelentő – 36,9 millió vendégéjszakát 
töltött el. A városban egyébiránt több mint 1500 szálloda 
üzemel, amelyekben mintegy 80 000 szoba áll a vendégek 
rendelkezésére.

A párizsi légikikötők, az északi részen fekvő Charles de 
Gaulle repülőtér és a délen található Párizs–Orly repülőtér 
2011. évi együttes utasforgalma meghaladta a 88 millió főt, 
ebből a Charles de Gaulle légikikötő részesedése mintegy 
70%-os volt. A párizsi tömegközlekedést lebonyolító vállalat, 
az RATP évente mintegy 3 milliárd utazást regisztrál, amely 
teljesítmény fele a metróhoz kötődik. Párizs területén 328 
metróállomást üzemeltetnek. Az állomások sűrűsége egye-
dülálló a világon: Párizsnak nincs olyan pontja, ahonnan több 
mint 500 métert kellene gyalogolni a legközelebbi metró-
megállóig. A 213 kilométer hosszúságú metróhálózatot 14 
vonal alkotja, a reggeli csúcsforgalom idején mintegy 560 
szerelvény közlekedik.

Párizs számos nemzetközi szervezetnek a székhelye, a leg-
nevezetesebbek közé tartozik a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az ENSZ Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO).

HERZOG TAMÁS
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Összefoglaló adatok Párizsról, 2009

Párizs
Párizs a belsR 

agglomerációval 
együtt

Párizs a külsR 
agglomerációval 

együtt
Népesség (millió fQ) 2,2 10,4 12,2

Terület (km2) 105 2845 17 174

A népesség éves átlagos növekedési üteme  
1999 és 2009 között, %

0,5 0,7 0,7

A háztartások száma (millió) 1,2 4,4 5,1

A háztartások bevallott éves átlagos  
nettó jövedelme (ezer euró) 36,1 29,9 29,7

Egy órára jutó átlagos nettó kereset (euró) 18,2 15,7 12,8

A lakások száma (millió) 1,4 4,9 5,6

A 15–64 évesek aktivitási rátája (%) 76,2 75,2 75,2
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Ki volt a magyar királylány?

A „magyar királylány” a középkor 
egyik közismert szimbóluma volt, 

s ily módon e toposz hozzájárult Ma-
gyarország középkori ismertségéhez – 
derült ki Arató Anna Párizsban folyta-
tott kutatásaiból, amelyekről a buda-
pesti Eötvös Collegium konferenciáján 
számolt be a közelmúltban. A XIII. és 
a XV. század között vagy az utazók le-
írásai vagy a keresztes háborúk miatt 
erre járó harcosok elbeszélései szolgál-
tak alapul a Magyarországról szóló tör-
ténetekhez. Philippe de Remi, 1296-
ban megjelent Roman de la Manekine 
(Manekin regénye) című művében 
Manekin, eredeti nevén Joie, a magyar 
királylány. Mivel apjának nincs fiú örö-
köse, a királyné halála után leányát 
akarja feleségül venni, ő azonban tilta-
kozik ez ellen. A király és az apa akara-
ta természetesen szent, ezért a gyerme-
ki lázadás végül oda vezet, hogy a ki-
rálylány levágja saját kezét, s mivel egy 
középkori hagyomány tiltotta, hogy az 
uralkodó család tagjainak bármilyen 
testi fogyatékossága legyen, így sikerül 

megakadályoznia a vérfertőzést. A 
történet további részében a büntetés 
elől a királylány Angliába menekül, 
férjhez megy, majd évekkel később 
Rómában találkozik újra az apjával, 
ahol végül a pápa ad feloldozást a sze-
replők bűnei alól.

A regény számos erkölcsi példázaton 
keresztül ad útmutatást a középkori ol-
vasónak, hogyan kell keresztényi mó-
don viselkedni a különféle élethelyze-
tekben. Ezen túlmenően ez a történet 
is – a kor többi leírásához hasonlóan –, 
Magyarországot erkölcsös, nyugati 
mintákat követő országnak ábrázolja, 
ahol azonban még mindig előfordul-
nak olyan pogány szokások, mint a 
rokonházasság. A XI. századtól meg-
jelenő geszta-énekek a főurak vagy ki-
rályok csatákban véghez vitt hőstetteit 
mutatják be, ezekben több a reális elem 
mint a Manekinhez hasonló udvari 
regényekben, amelyekben azonban 
még több a fantasztikum, és jóval ke-
vesebb az objetív tényleírás. III. Béla 
királyunk 1186-ban vette feleségül 
VII. Lajos francia király lányát, Capet 
Margitot. Arató Anna elmondta, né-

hány héten belül megjelenik Andreas 
Capellano Szerelem című kötetének 
magyar fordítása, amelyben nem túl 
elismerően ír a XII. századi magyar ki-
rálynéról. A korabeli szerző véleménye 
szerint még mindig jobb egy olyan, 
kevésbé gazdag országban élni mint 
Franciaország, mint egy gazdaságilag 
erős, ám fél-barbár hagyományokat 
őrző udvarban, mint amilyen a ma-
gyar. A kutatók most szeretnének to-
vábbi szövegek elemzésével árnyaltabb 
képet kapni III. Béla környezetéről. Az 
mindenesetre bíztató, hogy volt a tör-
ténelemnek olyan időszaka, amikor az 
„ország imázs” szerint Magyarország 
erősebb gazdasági hatalomnak számí-
tott, mint napjaink egyik fejlett nyu-
gati állama. 

Arató Anna jelenleg egy nyelvészeti 
elemzést készít elő Philippe de Remi 
műveiből. Ez fontos adatokkal szol-
gálhat egy későbbi összefoglaló munka 
számára, amelyben azt szeretnék fel-
tárni, hogy bizonyos történelmi tények 
milyen módon élnek tovább az iroda-
lomban. 

KŐvágó ANgélA

gyakrabban adnak le az állatok olyan-
kor, amikor társaik azt nem vehetik 
észre – tehát úgy tűnik, képesek fel-
mérni, hogy a többiek észlelték-e már 
a veszélyt vagy nem. 

Crockford és munkatársai egy, az 
ugandai Budongo erdőben élő 33 tagú 
csimpánzcsapatot figyeltek meg. Ve-
szélyes mérgeskígyók: két gaboni vipe-
ra és egy orrszarvú vipera jól álcázott 
modelljeit rejtették el a közelükben 
úgy, hogy azokat csak a csoport kö-
zelükbe került tagjai vehették észre. A 
kutatók megfigyelték, hogy a kígyó-

kat észlelő állatok sokkal gyakrabban 
adtak le vészjelzést, amikor közelükbe 
olyan társak kerültek, akik vagy nem 
láthatták a kígyókat, vagy nem hall-
hatták a már korábban leadott vész-
kiáltásokat. „Mivel ezek a mérgeskígyók 
rendkívül lomha állatok, és sokszor napo-
kig is szinte mozdulatlanul hevernek, az 
őket felfedező állatoknak érdemes jelezni 
a veszélyt gyanútlan társaiknak” – ma-
gyarázta Roman Wittig, a Max Planck 
Intézet kutatója.

A beszéd kialakulásával foglalkozó 
szakemberek szerint az új információk 
megosztásának, átadásának képessége 
kulcsfontosságú lehetett a beszéd ki-
fejlődésében. Ennek két feltétele: 1. az 
egyed felismerje, hogy olyan fontos is-
meret birtokában van, amivel a többiek 
nem rendelkeznek; 2. ezt a tudását egy 
jellegzetesen artikulált hangjellel meg 
akarja osztani velük. Az a tény, hogy 
a csimpánzok már rendelkeznek ezzel 
a képességgel arra mutat, hogy mindez 
már azt megelőzően kialakult közös 
ősünkben, mielőtt fejlődési vonalaink 
elváltak volna egymmástól. 

(Max-Planck-Gesellschaft) 

Vigyázz! Veszélyben 
vagyunk!

A vadon élő csimpánzok, ha veszélyt 
észlelnek, képesek felmérni, hogy 

társaik közül melyek nem vehetik azt 
észre, és vészkiáltásokkal figyelmezte-
tik a gyanútlanokat a rájuk is leselkedő 
fenyegetésre.

Gyakran megfigyelték, hogy külön-
féle csoportosan élő állatok használnak 
vészjelzéseket, de most először sike-
rült bebizonyítani, hogy – legalábbis 
a csimpánzok – eközben annak is tu-
datában vannak, hogy a csoport tagjai 
észlelhették-e veszélyt. Most a lipcsei 
Max Planck Evolúciós Antropológiai 
Intézet és a brit St. Andrews Egyetem 
kutatóinak egy Ugandában vadon élő 
csimpánzcsapat viselkedését tanulmá-
nyozva sikerült egyértelműen igazol-
niuk, hogy például a közelben lapuló 
kígyóra figyelmeztető jelzést sokkal 

A csimpánzok félnek a kígyóktól: ez az 

egyed a fára menekült, mikor észrevette az 

elrejtett kígyómodellt  (KÉP: R. WITTIG/MPI F. 

EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY)
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 ÜdítŐItAloK és dEprEsszIó. 
A kalóriaszegény üdítQitalok fogyasztása és a 
depresszió között összefüggés lehet – állítja 
egy amerikai tanulmány. 263 900 résztvevQt 
kérdeztek meg üdítQital-fogyasztási szoká-
saikról 1995-96-ban, majd tíz évvel késQbb 
megkérdezték azt is, hogy diagnosztizáltak-e 
náluk depressziót 2000 után. A rendszeresen 
napi négy, vagy még több doboznyi szénsa-
vas üdítQt fogyasztók között 30%-al többen 
válaszoltak erre a kérdésre igennel, mint azok, 
akik nem ittak ennyi üdítQt. Ráadásul az is 
kiderült, hogy a kalóriaszegény szénsavas 
üdítQk fogyasztói között ez az arány maga-
sabb – 31% – mint a nem diétás italt fogyasz-
tók között (22%). Úgy néz ki, a kulcsszó a 
kalóriaszegénység lehet: azoknál, akik napi 
négy (vagy több) doboz kalóriaszegény, nem 
szénsavas gyümölcsös üdítQt ittak, 51 száza-
lékkal nagyobb volt a valószín_sége annak, 
hogy depressziót diagnosztizáltak. Természe-
tesen mindez ok-okozati viszonyra nem jelent 
bizonyítékot, mindazonáltal elgondolkodtató 
összefüggés.
 KArdszárNYú dElfINEK A 
léKBEN. Inukjuak település közelében, a 
Hudson-öbölben jég közé szorult egy csapat 
kardszárnyú delfin. A tucatnyi, pánikba esett 
állat egy gyorsan sz_külQ lékben jut levegQ-
höz, és nem képesek elhagyni a vastagon 
befagyott öblöt. Az inuit lakosok szerint néha 
megpróbálnak a jég alatt kijáratot keresni, de 
újra és újra vissza kell térniük az egyetlen elér-
hetQ szabad vízfelszínhez. Mivel az orkákat 
az a veszély fenyegeti, hogy elpusztulnak az 
éhségtQl és a kimerültségtQl, Inukjuak pol-
gármestere a kanadai kormányzathoz fordult 
segítségért – jégtörQ hajókkal talán utat lehet-
ne törni a delfineknek a nyílt tenger felé, de a 
helyieknek nincsenek ilyen eszközeik.
 rómAI KorI szíNház NAgY-
BrItANNIáBAN. A délkelet-angliai 
Faversham mellett egy kétezer éves, hatal-
mas színházat tártak fel. A régészek szerint 
ilyen, hegyoldalba épült, küzdQtér jelleg_ 
szabadtéri római színházat még nem találtak 
eddig a szigetországban – bár Európa más 
tájain mintegy 150 hasonló felépítés_t isme-
rünk. A kutatók megtalálták a kerek „zenekari 
árkot” is, és egy keskeny színpadot is felfedez-
tek, amelynek jellegzetességeibQl arra követ-
keztetnek, hogy vízi elQadásokra használ-
hatták. A most megtalált építmény hatalmas 
méreteire jellemzQ, hogy a 65 méter átmérQj_ 
aréna felett akár 12 ezer ember befogadására 
is képes lehetett.

Mi vár ránk a Plútón?

A hogy egyre közeledik a NASA 
New Horizons szondája a Plútó 

felé (amely mellett 2015-ben fog elre-
pülni), úgy nő az érdeklődés és szapo-
rodnak a találgatások is a törpebolygó-
vá lefokozott volt kilencedik bolygó 
körül. Jóllehet a Plútó felszíni hőmér-
séklete dermesztő, mínusz 230 Celsius-
fok körüli, már régebben feltételezték, 
hogy jeges kérge alatt alatt esetleg óce-
án rejtőzhet, amelyet a szilárd magjá-
ban radioaktív bomlásokból termelődő 
hő akár cseppfolyós állapotban is tart-

hat, így benne talán egyszerűbb élet-
formák is kifejlődhettek. Tavaly 
Guillaume Robuchon és Francis Nimmo, 
a Kaliforniai Egyetem (Santa Cruz) 
kutatói számítógépes szimulációval 
arra az eredményre jutottak, hogy erre 
valóban jó esély van. Modellszámítá-
suk szerint ez alapvetően két tényezőn 
múlik: a Plútó szilárd magjában fellel-
hető radioaktív kálium mennyiségén, 
illetve a felszínt borító jégkéreg szerke-
zetén és hidromechanikai jellemzőin. 

A Plútó sűrűségének mérése alapján 
a szilárd mag a törpebolygó térfogatá-
nak nagyjából 40 százalékát teheti ki. 
Ha ebben a kálium koncentrációja el-
éri a 75 milliárdod részt (75 ppb), akkor 
a radioaktív bomlásból származó hő 
megolvaszthatja a fölötte lévő, fagyott 
nitrogén és víz keverékéből álló jégké-
reg egy részét.

William McKinnon, a Washington 
Egyetem (St Louis, Missouri) kutatója 
szerint valószínű, hogy a Plútó ennél 
nagyobb koncentrációban tartalmaz 
radioaktív káliumot, hiszen még a 
Föld magjában is ennek tízszerese a 
koncentrációja ennek az illékony ösz-
szetevőnek. Ám az, hogy elegendő hő 
termelődik, önmagában még kevés 

ahhoz, hogy egy kéreg alatti óceán 
hosszabb időn át fennmaradjon: ehhez 
az is szükséges, hogy a jég ne olvadjon 
túl gyorsan, mert akkor a hő gyorsan 
kiszökhet a világűrbe: a jégkéregben 
olyan hővezetési és viszkozitási viszo-
nyoknak kell érvényesülni, hogy a leg-
felső 165 kilométeres réteg ne olvad-
hasson meg, és így kellőképpen elszige-
telje az alatta fekvő óceánt a dermesztő 
világűrtől. 

Alan Stern, a New Horizons misszió 
egyik vezető kutatója szerint a viszko-
zitás ugyan közvetlenül nem mérhe-
tő, de árulkodhat róla a Plútó alakja, 

amely másként alakul akkor, ha bel-
sejében cseppfolyós, képlékeny óceán 
rejtőzik, mintha teljesen szilárd. Erről 
pedig a 2015-ben a Plútót megközelítő 
szonda pontos képet ad majd. 

Stern a vezető szerzője annak az 
Astronomical Journal-ben most megje-
lent cikknek is, amelyben a Southwest 
Kutatóintézet bolygókutatói a Hubb-
le-űrtávcső Kozmikus Eredetek 
Spektrográfjának (Cosmic Origins 
Spectrograph: COS) legújabb meg-
figyeléseit elemzik: a kutatók a Plútó 
felszínére vonatkozó adatokban olyan 
erős ultraibolya elnyelési sávokat fe-
deztek fel, amelyek bonyolult szénhid-
rogén- és nitrogénvegyületek jelenlé-
tére utalnak. Ilyen vegyületek napfény 
vagy kozmikus sugárzás hatására ke-
letkezhetnek a felszínt borító, fagyott 
metánt, szén-monoxidot és nitrogént 
tartalmazó jégkéregben. „Ezek a ve-
gyületek magyarázatot adhatnak a Plútó 
felszínének vöröses árnyalatára – mondta 
Stern. – A New Horizons közeli megfi-
gyeléseitől további izgalmas felfedezéseket 
is várunk.” 

(ScienceDaily) 

A Hubble-_rtávcsQ COS-spektrográfjával 
bonyolul molekulákat fedeztek fel a Plútó 

felszínén

KÉP: NASA/STSCI
Fantáziakép a Plútót 2015-ben megközelítQ New 

Horizons szondáról

KÉP: JHUAPL/SWRI
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TIGRISLÉT – ORVVADÁSZOK 

ÁRNYÉKÁBAN 

 A WWF új tanulmánya szerint a vadvédelem 
komoly hiányosságai miatt a tigrisek továbbra is ki 

vannak téve az orvvadászoknak, de a helyzetet meg lehetne változtatni, ha töb-
bet fordítanának személyzetre, felszerelésre és azoknak a vadőröknek a képzésére, 
akik a vadonban szétszórtan élő veszélyeztetett fajok védelmével foglalkoznak.

A WWF az orosz kormány és a Világbank szervezésében létrejött, történelmi 
jelentőségű, magas szintű szentpétervári „Tigris Csúcstalálkozó” második évfor-
dulójára időzítve hozta nyilvánosságra a tanulmányt. A találkozó idején 13 olyan 

ország kötelezte el magát, amelyek területén a tigri-
sek honosak, hogy e vadon élő nagymacskák számát 
2022-re a jelenlegi 3200 egyedről több mint 6000-re 
növelik. A megnevezett 12 tájegységen belül 135 kriti-
kus terület található, ahol a WWF jelenleg támogatja 
a tigrisek fennmaradását, azonban több körzet is van, 
amelynek az irányítása nem megfelelő, és nincsen kel-
lő szakember és anyagi forrás, így ezek az egyedek 
továbbra is ki vannak téve az orvvadászoknak.  Rá-

adásul ugyanezeket a területeket csak „papíron védik”, a helyszínen nem valósul 
meg az aktív természetvédelem. Bár a megvizsgált helyek 90 százaléka hivatalo-
san védelem alatt áll, Oroszország kivételével csak kevesebb mint a felének van a 
védelemre irányuló működtetési terve. 

A tanulmány a hatékony irányítás és az orvvadászat elleni védelem hat kulcs-
fontosságú elemét vizsgálta meg: hivatalos védett státusz, a védelem irányítása, 
hatékony járőrözés, információs hálózatok, letartóztatás és büntető eljárások, va-
lamint a terepen dolgozók képzése és megfelelő forrásokkal ellátása. Befektetésre 
nemcsak azért van szükség, hogy a „zéró orvvadászatot” elérjék, hanem azért is, 
hogy nyilvánvaló legyen: a csúcstalálkozón született vállalásokat betartják, s ez 
megjelenjen a tigrisek védelmét szolgáló hatékonyabb intézkedésekben. A Bu-
tánban 2012 októberében megtartott, a tigrisek védelmével foglalkozó második 
ázsiai miniszteri értekezleten kormányzati tisztségviselők találkoztak a tigrisek 
védelmét célzó csúcstalálkozó folytatásaként és kötelezettséget vállaltak arra, 
hogy a jövő évben azonnali és konkrét lépéseket tesznek a védelem megerősítése 
céljából. (www.greenfo.hu) 

 AgYKárosító űrUtAzás. Egy 
új kutatás szerint a hosszú idQtartamú _ruta-
zások megnövelik az Alzheimer-kór kialakulá-
sának esélyét. A tudósok egereken vizsgálták 
a nagy tömeg_ és nagy energiájú részecskék 
hatását a Brookhaven Nemzeti Laboratórium 
részecskegyorsítójában – ezzel a Mars-uta-
zás során elszenvedett dózist szimulálták. A 
vasatommagokkal besugárzott állatok kognitív 
képességei romlottak, gyengébb teljesítményt 
nyújtottak olyan teszteken, amelyekkel az 
emlékezQképességüket vizsgálták. Ráadásul 
a besugárzott egerek agyában megjelentek az 
Alzheimer-kórt jelzQ béta-amiloid plakkok is. Az 
asztronautákat a sugárzással érQ káros hatá-
sokról már sok vizsgálat és eredmény született 
– a galaktikus kozmikus sugárzás nagy töme-
g_, nagy energiával rendelkezQ, távoli szuper-
nóva-robbanásokból származó részecskéi 
ellen azonban nem lehet úgy védekezni, mint 
a Napból származó sugárzások ellen, így ezek-
kel külön is számolni kell majd egy esetleges 
bolygóközi utazás során.
 AgYtUrBózó KétNYElvűség. 
Egy tanulmány szerint a gyerekkoruk óta két 
nyelvet használó idQs emberek agya fürgébben 
m_ködik és gyorsabban tud váltani a kognitív fel-
adatok között, agyi m_ködésükben pedig olyan 
minták különíthetQek el, amelyek nincsenek 
jelen azoknál, akik csak egy nyelvet beszélnek. 
A kutatás során harminc, 60 és 68 év közöt-
ti, jó egészségi állapotban lévQ koros emberrel 
végeztek kísérleteket, agyuk m_ködését funkcio-
nális mágneses rezonancia képalkotó berende-
zéssel (fMRI) figyelték. A résztvevQknek agyuk 
rugalmasságának mérésére szolgáló kognitív 
(tanulási és emlékezési) feladatokat kellett vég-
rehajtaniuk: kör és négyzet alakú ábrákat mutat-
tak nekik, piros és kék színben. Miután a minták 
felvillantak a képernyQn, meg kellett nevezniük 
vagy a formát, vagy a színt. A feladat megoldá-
sa során a kétnyelv_ek gyorsabbak voltak mint 
az egy nyelvet beszélQk, az fMRI-képek pedig 
kimutatták, hogy az elQbbiek agya nemcsak 
fürgébbnek bizonyult, hanem kevesebb ener-
giát is fogyasztott. A kutatók ebbQl arra követ-
keztetnek, hogy a két nyelven beszélQ idQsek 
hatékonyabban veszik igénybe agyukat, mint 
egynyelv_ kortársaik. A kísérletet fiatal embe-
rekkel is elvégezték – ebben az életkorban a 
feladatmegoldás gyorsabb volt, de nem lehe-
tett különbséget kimutatni a nyelvek használata 
szerint. A tudósok szerint ez azt jelenti, hogy az 
egész életet végigkísérQ kétnyelv_ség igazán 
az életkor elQrehaladtával fejti ki jótékony hatá-
sát az agy homloklebenyének a m_ködésére.
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Szegedi idegkutatatók 
eredménye

A Szegedi Tudományegyetem neu-
 ro farmakológiai csoportjának 

munkatársai (Vécsei László [Neuro-
lógiai Klinika], Szalárdy Levente 
[Neurológiai Klinika], Fülöp Ferenc 
[Gyógyszerkémiai Intézet] és Toldi 
József [Élettani, Szervezettani és 
Idegtudományi Tanszék]) tollából 
jelent meg összefoglaló közlemény a 
tekintélyes Nature Review Drug 
Discovery folyóiratban. 

A tanulmány előzményét az a kö-
zel másfél évtizedes munka jelentet-
te, amelyet a szegedi klinikusok és 
kutatók a kinurenin rendszer jobb 
megismerése területén végeztek. A 
neurológiai kórképek (pld. stroke,  
migrén, extrapyramidalis betegsé-
gek, szklerozis multiplex) közös alapja 
ugyanis az idegszövet károsodása az 
idegrendszer kitüntetett lokalizációi-

ban. Lényeges kérdés ennek a folya-
matnak a jobb megismerése, illetve 
olyan vegyületek vizsgálata, amelyek 
idegszövet-védő hatásúak lehetnek. 

A kinurenin metabolizmus befo-
lyásolása és a kinurénsav-analógok 
vizsgálata lehetséges alternatíva e cél 
elérése érdekében. Szegeden a gyógy-
szerkémikusok szintetizálta vegyü-
letek hatását vizsgálták neurológiai 
betegségek kísérletes modelljeiben. 
Emellett neurodegeneratív kórképek-
ben szenvedő páciensek vérében mér-
ték a kinurenin rendszerrel kapcsolatos 
paramétereket. A klinikákon végzett 
kutatásnak – amellett, hogy értékes 
eredményeket mutathat fel – az elsőd-
leges jelentősége az, hogy a klinikusok 
tudományos szemlélete komolyan be-
folyásolhatja a betegek gyógyításának 
és az orvostanhallgatók oktatásának 
színvonalát. Így válik egésszé a kuta-
tás, az oktatás és a gyógyítás hármas 
klinikai feladata.
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Az Élet és Tudomány 2012. I. félévi részletes 
tartalomjegyzéke megrendelhetQ az 
eltud@eletestudomany.hu címen. 

Az érdeklQdQk számára elektronikus formá-
ban, 

térítésmentesen elküldjük! 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

Keresztrejtvény

A 49. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejté-
se: Pofaszakáll; rugalmatlan; gondoskodás; polgárőrség; lelken-
dezés. A megoldást beküldők közül az Első magyar sznob-
szótár című könyvet (Tinta Kiadó) nyerte: Berkes Lajos 
(Zirc); dr. B. Horváth Dénes (Budaörs), Dániel 
Gyula (Nagymaros); Dienes Balázs (Székesfehérvár); 
Kosztolányi Katalin (Budapest).
Az 50. számunkban megjelent keresztrejtvény megfej-

tése: Pillantás a végtelenbe; Mindentudó madarak. A megol-
dást beküldők közül Raymond Smullyan A csúfolórigó nyo-
mában című könyvét (Typotex Kiadó) nyerte: dr. 
Cservák Emil (Pécs); Kolonics Józsefné (Székesfe-
hérvár); Trenka Kata (Budapest); Várhelyi Ferenc 
(Budapest); Viczián László (Budapest). A könyveket 
postán küldjük el.
A 2012. évi 51-52. számunk és a 2013. évi 1. számunk 

keresztrejtvényének megfejtését és a bekeretezett négy-
zetekből kirakott nevet, valamint a nyertes olvasók ne-
vét következő heti, 4. számunkban tesszük közzé.
Új keresztrejtvénnyel az 5. számunkban jelentkezünk ismét.

A Szerkesztőség   

KERESZTREJTVÉNY

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2012-ben: 

• 2013. március 2.
 (Jelentkezési határidQ: 2013. január 28.)

• 2013. április 13.
 (Jelentkezési határidQ: 2013. március 11.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

 

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Ittas muslicák

Ha férfi lelkedet/Egy hölgyre föltevéd,/S az üdvösségedet/
Könnyelműn tépi szét ;(…)/ Gondold meg és igyál:/ Örök-
ké a világ sem áll – mintha a hoppon maradt ecetmus-
licáknak szólna a Bánk bán opera bordala. 

Ha egy hím muslicát alkoholos vagy alkoholmentes 
itallal kínálnak, a választása azon múlik, párosodott-e 
azt megelőzően egy nősténnyel. Ha a nőstény vissza-
utasítja közeledését, a hím az alkoholt választja. Az al-
kohol ugyanis, akárcsak a társas interakció, jutalom-
ként működik. Ha az agyban a párosodás elmaradása 
miatt nem aktiválódtak a jutalmazási mechanizmu-
sok, akkor az italozásban keres vigaszt. Ismerős? 

Több százezer honfitársunk, sajnos,  rendszeresen az 
alkoholba menekül problémái elől. Pedig ezzel csak 
növeli a gondot, hiszen a rendszeres alkoholfogyasztás 
függőséget okoz. A szervezet hozzászokik, egyre na-
gyobb mennyiségre van szükség ugyannak a hatásnak 
az eléréséhez. Alkohol hiányában megvonási tünetek 
jelentkeznek, köztük memória és tanulási zavarok. 

Nincs ez másképp a muslicáknál sem. Hat napon át 
alkoholizálásra fogott lárvák tanulási képessége kez-
detben ugyan romlik, de néhány nap után már olyan 
jól hozzászoknak az alkoholhoz, hogy vízivó társaik-
hoz hasonló gyorsasággal társítanak egy vonzó illat és 
egy erős hőhatást. De ha kis időre, hat órára megvon-
ják tőlük az alkoholt, megint „elbutulnak”, képtele-
nek megjegyezni, hogyha az illat felé közelednek, jól 
megpörkölődnek. Újabb adag alkohol hatására vi-
szont visszatér a józan eszük. A muslicák egyébként 
rendkívül jól tolerálják az alkoholt – az emberek szá-
mára már enyhén mérgező, 0,05-0,08-as véralkohol-
szintnek megfelelő koncentrációt is elviselik. Az is 
nemrégiben derült ki róluk, hogy speciális idegpályá-
val rendelkeznek a rothadó gyümölcsökből származó 
egyik vegyület, a geosmin észlelésére és elkerülésére.

KUBINYI ENIKŐ

ÉT-ETOLÓGIA



„Állj meg, pillanat” – szí-
nészóriások címlapokon - 
Domonkos Sándor fotókiál-
lítása címmel nyílt meg az a tár-
lat, amely a művész szemén ke-
resztül felidézi az 1960-as, 
1970-es évek emblematikus mű-
vészeit. 

Domonkos Sándor, a szegedi születésű fotográfus pá-
lyáját a MAFILM segédoperatőreként kezdte, később 
Fábri Zoltán filmjeinek lett állandó fotósa. Rendszere-
sen közölte címlapfotóit a Film Színház Muzsika, a Tü-
kör, az Ez a Divat és a Filmvilág. Magyarországi pályafu-
tása alatt – 1967 és 1980 között – kamerájával szinte va-
lamennyi meghatározó színművészünket megörökítet-
te. 1980-tól Németországban, Münchenben élt, majd 
Berlinben telepedett le. A két város minden fontos szín-
házában fotografált, s filmekben is tovább dolgozott.

A mostani kiállítás több száz Magyarországon készült 
címlapfotóból áll össze, melyek olyan nagyságokat ábrá-
zolnak, mint Dajka Margit, Darvas Iván, Domján Edit, 
Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva vagy a kortárs színészek 
közül többek között Básti Juli, Udvaros Dorottya, Kulka 
János portréi tűnnek fel. A tárlat február 3-ig látható a 
Klebersberg Kultúrkúriában.

Barcsay Jenő képzőmű-
vész alkotásaiból nyílt kiál-
lítás a Nemzeti Színház 
előcsarnokában az intéz-
mény fennállásának 175. 
évfordulóját ünneplő prog-
ramsorozat zárásaként.

A február 16-ig láto-
gatható tárlaton a kétsze-
res Kossuth-díjas festő-
művész, grafikus, mű-
vésztanár (1900-1988) 
több műve között azt az 
eddig még soha ki nem 
állított szénrajzot is lát-

hatja a közönség, amely alapján a korábbi Nemzeti Szín-
házat, a mostani Pesti Magyar Színházat díszítő mozaik 
készült. Barcsay Jenő halála után a Magyar Nemzeti Ga-
léria megvásárolta az akkori Nemzeti Színházba készí-
tett mozaik tervét, amely egy nagyméretű kartonra 
szénnel rajzolt alkotás. A mű mostanáig feltekerve pi-
hent a raktárban, a Nemzeti Színház 175. évfordulója 
azonban alkalmat adott arra, hogy bemutassák a közön-
ségnek. Az 1969-ben készült mozaik-terv mellett a ké-
sői, végletekig letisztult geometrikus Barcsay-műveket 
és a 60-as évek elején született szerkezetes városképeit, 
valamint figurális képeit is láthatja a közönség. Az anyag 
nagyon ritkán látható, különleges válogatás.

Hortobágy 2011 óta a 
Nemzetközi Csillagoség-
bolt-park címet is viseli, 
köszönhetően annak, hogy 
a nemzeti park felett az éj-
szakai égbolt is jobbára há-

borítatlan és természetes. Ez a rendkívül gazdag élővi-
lág védelme mellett lehetőséget ad a természetes, fény-
szennyezés mentes éjszakai égbolt csodáinak megisme-
résére is. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 
ezért idén is csillagászati bemutatókkal várja az érdeklő-
dőket. Csillagoségbolt-park a Hortobágyon című 
ingyenes előadás, ami derült ég esetén távcsöves bemu-
tatóval bővül, a Hortobágyi Nemzeti Park területén az 
évben több alkalommal és helyszínen lesz látogatható. A 
következő alkalom Nagyhegyesen a Művelődési Ház-
ban lesz, január 16-án, délután 5 órai kezdettel. Továb-
bi információkat a Rónaőrző Természetvédelmi Egye-
sületnél kaphatnak az érdeklődők. 

Az európai hírű hévízi gyógyászat 
egyik megalapozójának, a súlyfürdő 
feltalálójának, Moll Károlynak a nevét 
viseli az az állandó orvostörténeti 
kiállítás, amely Hévízen nyílt meg. 
Az idén hatvan éves Hévízgyógyfür-

dő és Szent András Reumakórház területén nem előzmé-
nyek nélkül nyílt meg a gyógyászati tárlat, 2000-től a múlt 
évig ugyanis a helyi Festetics György Művelődési Központ 
Muzeális Gyűjteményében egy emlékszoba mutatta be a 
város neves gyógyítóit és az itt kialakult módszereket. A ki-
állítás erre alapozva, de kibővülve, digitális tartalmakkal 
kiegészítve új helyen, a fürdőkórház B épületében, a Rákó-
czi-házban látható mostantól.

Az állandó tárlat látogatói megismerkedhetnek a tó-
fürdőhöz kapcsolódó gyógyászati tevékenység 1700-as 
évek végére tehető kezdeteivel, a ma is használatos keze-
léseket kidolgozó, meghonosító orvosok pályafutásával, 
de az itt páciensként megfordult művészekről is infor-
mációkat kaphatnak.

Egy „rendelőben” az elmúlt évszázadok orvosi műszere-
it, laboratóriumi eszközeit, a névadó Moll Károlyhoz kö-
tődő tárgyi emlékeket láthatnak, de Hévíz irodalmi, mű-
vészeti életéről is képet kaphatnak az érdeklődők. Meg-
tudhatják azt is, hogy Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc 
vagy Sárdy János és Honthy Hanna mellett milyen neves 
személyiségek kúráltatták magukat a fürdőhelyen.

Moll Károly olyan emblematikus személy a város törté-
netében, aki nagyon sok embernek adta vissza a fájda-
lommentes élet lehetőségét, elsősorban az 1953-ban álta-
la feltalált víz alatti súlyfürdőnek mint terápiás eljárás-
nak köszönhetően. Igazi, „klasszikus” orvos volt, mert 
belgyógyász, reumatológus és balneológus is volt egy 
személyben.
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Nemzeti mozaik
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A rendezetlen fehérjék 
kettWs élete
Egyre több olyan fehérjét isme-
rünk, melyek nem rendelkeznek jól 
meghatározott szerkezettel. Meg-
változott kölcsönhatásaik gyakran 
idült idegrendszeri betegségek ki-
alakulásához vezetnek. Fiziológiás 
és patológiás szerepük jobb megis-
merése elősegítheti a betegségek 
pontosabb diagnózisát és a gyógy-
szerkutatást.

Napnyugta Indiában
Mahatma szanszkrit szó. Magyarul 
annyit tesz: „nagy lélek”. Ennél puri-
tánabbul nehéz is lenne jellemezni azt 
a férfit, aki egész életében erőszak-
mentesen, és megalkuvás nélkül har-
colt a békéért. És amikor 55 évvel ez-
előtt eljött az ideje, olyan lelki nyuga-
lommal fogadta a halált, amelyre csak 
a legnagyobbak képesek. 

Év eleji madárélmények
Az év eleji rideg időjárásnak köszön-
hetően a vízimadarak életét és egy-
máshoz való viszonyait is könnyebb 
volt megfigyelni. A nagy mínuszok-
nak köszönhetően hetekre befagyott a 
Zagyva és a Tisza java része, ám a tor-
kolatnál és egyes foltokban a jég nem 
lett úrrá a mozgó vízen. Ezeken a ki-
csiny foltokon verődött össze néha 
több száz madár is.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Bolza-kastély

Szarvas egyik legszebb épülete a 
Holt-Körös partján álló Bolza-
kastély, Bolza Pálnak (1861-1947), a 
Szarvasi Arborétum alapítójának 
egykori lakhelye. Az épület elődje 
1810-20 között épült, empire stílus-
ban, később klasszicista, romantikus 
és eklektikus részletekkel bővítették. 
A Holt-Köröstől  a kastélyig vezető 
lépcsősor pihenőjén a capitoliumi 
farkas szobra áll. Az alkotás a Ró-
mában található szobor másolata, és 
a család olasz származásának állít 
emléket. A Bolzák a XVIII. század 
végén, házasság révén kerültek a 
magyar Alföldre. A családból elő-
ször Bolza József telepedett itt le. Ő 
alapította Szarvas másik szép park-
ját, az Anna-ligetet. Bolza Pál felesé-
gével, Vigyázó Jozefával kezdett be-
le az arborétum létrehozásába. A 
grófnő maga is lelkesedett a szép 
kertekért, nem véletlenül, hisz apja 
Vigyázó Sándor vácrátóti kastélyuk 
parkjában hozta létre a mai botani-
kus kert ősét. A pár közös életének 
és munkájának a grófnő váratlan 
halálával, 1912-ben vége szakadt. 
Bolza Pál egyedül maradt lányával, 
fájdalmára némi gyógyírt kedvenc 
parkja jelentett csak.

Kép és szöveg: 
TÓTH JUDIT

Az Élet és Tudomány a Nemzeti Kulturális Alap, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
az OTKA és az OTP Bank Nyrt. támogatásával jelenik meg.
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