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Kedves Olvasónk!
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja. 

A díjban részesült és a nem díjazott, de közlésre érde-
mesnek ítélt írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett 
formában, ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti. 

A pályázat jeligés; a pályázó zárt, jeligével ellátott bo-
rítékban mellékelje nevét, lakáscímét (telefonszámát, 
mailcímét), anyja nevét és OTKA-kutatási pályázatá-
nak nyilvántartási számát is. 

A 9000-10 000 karakter szövegterjedelmű cikket 
egy nyomtatott példányban, valamint CD-n, doc-for-
mátumban, illusztrációval (az utóbbiakat külön-külön 
fájlban és képformátumban) ellátva kérjük. 

A pályamunkákat az Élet és Tudomány szerkesztősé-
gébe (1088 Budapest VIII., Bródy Sándor u. 16.) vagy 
levélcímére (1428 Budapest, Pf. 47.) várjuk. 
Az érdeklődésre való tekintettel a pályázatok 

leadási határidejét meghosszabbítjuk.
A leadási határidő: 

2013. október 14.
A díjátadásra 2013 novemberében, a Magyar Tudo-

mány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor az 
OTKA Irodán.

Élet és Tudomány Szerkesztősége
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

Egyetlen nemzet sem fejlődhet saját tudományos kutatások 
nélkül. A kutatást minden fejlett állam támogatja. Mivel a 
költségvetés az adófizetők pénzéből gazdálkodik, fontos, 
hogy minél szélesebb nyilvánosság ismerje meg, milyen ku-
tatásokra fordítják ezt a támogatást, s milyen eredmény 
várható azoktól. Ezért is nélkülözhetetlen, hogy a kutatók 
közreadják munkájuk eredményeit. Csak ettől remélhető, 
hogy az adófizetők és képviselőik megbecsüljék a kutató-
munkát. Erre gondolva az Országos Tudományos Kutatási 
Alapprogramok (OTKA) lapunkkal közösen 

pályázatot hirdet tudományos kutatóknak.

Olyan (máshol még nem publikált) ismeretterjesztő írásokat 
várunk a kutatóktól, amelyekben közérthető módon mutat-
ják be saját, az OTKA által támogatott kutatásukat, annak 
célját, módszerét, eddigi vagy várható eredményeit és tudo-
mányos vagy gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét. 

A pályadíjak: I. díj:          100 000 forint 
II. díj:           75 000 forint 
III. díj:          50 000 forint
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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: PSZ

Az elsQ bet_: idėközben,
A második bet_: PárizSban és 
BécSben,
A harmadik bet_ héZagban.

ERPSÍTÉS: A

Minden sorban és oszlopban 
van egy háttérszín: kék-
sárga-zöld

A pöttyök és vonalak:

elsQ sor + második sor = 
harmadik sor
elsQ oszlop + második 
oszlop = harmadik oszlop

HAJRÁ: D 

A figura elsQ lépésében a 
felsQ és alsó rész helyet 
cserél, a második lépésben 
a jobb és bal oldal cserél 
helyet, a harmadik lépésben 
ismét a felsQ és alsó rész,
s a negyedik lépésben a jobb 
és bal oldal.
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A 40. héten bemutatott 
fejtörQk megoldása:
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Melyik illik legkevésbé  a többihez? 

Melyik illik a kérdQjel helyére?

 K               Á               O              S               Z

Hogy folytatódik a sorozat? 

   H                        Á                         T                       R                     A
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 Magyar kutatók 
fékezhetik meg  
a gesztenyefák 
pusztulását

Évtizedek óta pusztítja a gesz-
te nyé seket a Kínából származó 
Crypho nect ria parasitica, ismer-
tebb nevén a kéregrák kóroko-
zója. A gomba megjelenése 
óta több mint 1000 hektárnyi 

faállomány tűnt el hazánkból, le-
hetetlenné téve ezzel az igen ki-
váló beltartalmi értékekkel bíró 
magyar gesztenye ipari méretű ter-
mesztését. Az Állami Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató Inté-
zet munkatársai hosszú idő után most 
vállalkoztak arra, hogy nagymarosi 
kísérleti telepükön, intézményesített 
keretek között végső megoldást ta-végső megoldást ta-
láljanak az egész Európát sújtó prob-
lémára. A cél kettős: megmenteni a 
még ép állományt és gyógyírt találni 
a kéregrákra, akár egy új, rezisztens 
fajta kinemesítésével.

Szervezett és intézményesített ke-
retek között keresik az Állami Gyü-
mölcs- és Dísznövénytermesztési 
Kutatóintézet nagymarosi kísérleti 

telepén a kéregrák ellenszerét. Az 
intézmény munkatársai szerint óriási 
probléma, hogy noha a Cryphonectria 
parasitica évtizedes gondot jelent 
egész Európában, hosszú ideje nem 
történt összefogott kezdeményezés a 
megoldásra. 

A magyar gesztenye igen magas 
beltartalmi értékeinek és fizikai 
adottságainak, azaz nagy szemmé-
retének és belső héjszerkezetének 
köszönhetően az egyik legértéke-az egyik legértéke-
sebb a világpiacon, ám ipari meny-
nyiségű termesztése mára már szin-
te lehetetlenné vált. Hazánk egyik 
legnagyobb gesztenyés térsége 
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Nagymaroson található, de a ké-
regrák terjedése miatt pusztulásra 
van ítélve. Ezért a Kutatóintézet 
hadjáratot indított a betegség ellen, 
hogy megmentse a gesztenyéseket. 

„Kettős célt szeretnénk elérni. Vég-
ső megoldást akarunk találni erre a 
súlyos problémára, valamint arra is 
törekszünk, hogy a még épen maradt 
gesztenyéseinket megvédjük a további 
fertőzésektől. A kéregrák felbukka-
nása óta gyakorlatilag leállt a geszte-
nyenemesítés hazánkban. Értékelve 

a helyzetet, arra a következtetésre 
jutottunk, hogy a hazai fajták neme-
sítőiként és tulajdonosaiként meg kell 
fékeznünk a gesztenyések pusztulá-
sát. Jelenleg elemzéseket, teszteléseket 
végzünk, és egyre inkább úgy látjuk, a 
hosszú távú megoldás egy, a kéregrákra 
toleráns fajta kinemesítésében rejlik” 
– mondta el Kasztovszky Zoltán, 
a kutatóintézet ügyvezető igazga-
tója, aki szívügyének érzi a nagy-
marosi liget sorsát és a megmaradt 
gesztenyeállomány megóvását. 

Az Állami Gyümölcs- és Dísz-
nö vénytermesztési Ku ta tó intézet 
nagymarosi gesz te nye gén bank já ban 
jelenleg több sebkezelési módszerrel 
kísérleteznek. Az ősi háztáji marha-
trágyás keverék alkalmazása mellett, 
amelynél munkára fogják a több mil-
liárdnyi mikroorganizmust a gomba 
ellen, már évtizedek óta ismert olaj-
festék alapú keverékekkel, illetve 
fagéllel dolgoznak. Utóbbi amellett, 
hogy védi a fa törzsét, a kérgen lévő 
sebeket is lezárja, megakadályozva 
ezzel a fertőzés terjedését. 

Az egykor Kínából érkező, Eu-

rópában egyre terjedő fertőzést az il-
legális gesztenyeszedés tovább fokoz-
za. A vandálok ugyanis bottal ütik a 
fákat, hogy a földre hulljon a termés, 
felsértve ezzel a fa kérgét. Így tudtuk 
nélkül, fáról-fára járva könnyedén 
áthurcolják egyik növényről a másik-hurcolják egyik növényről a másik-
ra a gombát. Az Állami Gyümölcs- és 
Dísznövénytermesztési Kutató In-
tézetnek ezért a biológiai védekezés 
mellett fokozott figyelmet kell fordí-
tania a nagymarosi terület őrzésére, 
hogy távol tartsa az illetéktelen betola-
kodókat, akik könnyen kárt tehetnek 
az eddig sikeresen kezelt fákban is.

Sz. Sz.

 DNS-vizsgálat  
és eredetkutatás

Újabb üzbegisztáni expedícióra 
készül a Magyar Természettu-
dományi Múzeum antropoló-
gus-humánbiológus kutatója. 
Bíró András Zsolt szakterüle-

te a történeti migrációk embertani 
hatásainak modellezése. Az utóbbi 
években kialakított honfoglalás-ko-
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zett Madjar-törzs. Egy tudományos 
adatgyűjtő expedíción megkerestük 
a törzsi területet, feltérképeztük a 
településrendszerüket és lejegyez-
tük a törzs geneológiai rendszerét. 
Antropológiai vizsgálatokat is vé-
geztünk. Szinte minden családban 
szájnyálkahártya-kaparék mintát 
vettünk a férfiaktól egy későbbi 
genetikai (Y-kromoszóma-analízis) 
vizsgálat elvégzéséhez. Ma ez az 
egyik legelfogadottabb módszer a 
humán populációgenetikai vizsgála-
tokhoz, különösen egy-egy népcso-
port migrációjának genetikai mo-
dellezéséhez. 

A kazahsztáni Madjar-törzs, és 
egy több száz egyéntől szárma-
zó magyar adatbázis, valamint 39 
eurázsiai népesség Y-kromoszóma 
adatainak összefüggéseit vizsgáltuk 
meg egy tudományos tanulmány 

keretében. A vizsgálatokat a Buda-
pesti Igazságügyi Orvosszakértői 
Intézet DNS-laboratóriumában 
Pam jav Horolma igazgatóasszony 
vezetésével végeztük. Érdekes ered-
ményt hozott a genetikai vizsgálat 
és az adatok összevetése a nemzet-
közi YHDR-adatbázissal. Kiderült, 
hogy apai ágakon egy jól kimutat-
ható genetikai kapcsolat fűzi össze 
a kárpát-medencei magyarok egy 
jelentős részét a Kazahsztánban élő 
madjarokkal. A kutatások ered-
ményeit az American Journal of 
Physical Anthropologyban publikál-
tuk 2009-ben.
– Mi következik az új kutatási ered-
ményekből? 
– A magyar nép kialakulása (őstörté-
neti szempontból) nagyon komplikált, 

ri adatbázisuk és a keleti gyűjtőútja-
ik során feldolgozott leletek egyre 
inkább azt a feltevést látszanak erő-
síteni, hogy az ősi magyarság egyik 
eredő komponense Közép-, illetve 
Belső- Ázsiából származik.
– Mikor fordult a figyelme megha-
tározóan Kelet felé?
– Az ELTE Természettudományi 
Karán végeztem humánbiológus-
antropológusként, azon belül a kez-
detektől történeti antropológiával 
foglalkoztam. Szakdolgozatomat a 
Magyar Természettudományi Mú-
zeumban írtam, és a mostani PhD-
munkámat is ott készítem. Érdeklő-
désem középpontjában kezdetektől a 
hun-, az avar- és a honfoglalás-kor 
állt: a Kárpát-medence és az eur-
ázsiai sztyeppövezet népességének 
összefüggései. Ezek vizsgálatai során 
mindig felmerültek a lehetséges pár-

huzamok a különböző kárpát-me-
dencei és keleti népességek történeti 
embertani leletegyüttesei között. 
Majd 2005-ben egy kazak antropo-
lógus professzor, Orazak Ismagulov 
meghívására kéthetes kutatólátoga-
tásra utazhattam az alma-atai Köz-
ponti Állami Múzeumba, amelynek 
jelentős történeti csontgyűjteménye 
van. Az ottani közös munka hatásá-
ra kezdtem el foglakozni Kazahsz-
tán és Közép-Ázsia antropológiai és 
történeti irodalmával.
– Majd jött a legnagyobb vihart ka-
vart elméletük…
– 2006-ban - már a harmadik uta-
mon - a történeti korokból szárma-
zó csontok összehasonlítása mentén 
újra és újra szóba került a kazahsz-
táni Torgaj vidékén élő úgyneve-

összetett folyamat. Ennek a model-
lezése csak több tudományág össze-
hangolt kutatásai mentén lehetséges. 
Érdekes, hogy a magyarság története 
– a legtöbb európai nemzettől eltérő-
en – bizonyos komponensek mentén 
messze keletre, Közép- és Belső-Ázsi-
ába is elvezet. Az antropológiai kuta-
tások, különösen a honfoglalás-kori 
koponyák embertani elemzése révén 
már évtizedekkel ezelőtt megfogal-
mazták azt a véleményt, hogy a hon-
foglalás-kori népesség csak az Urál-
vidékről nem vezethető le. Az utóbbi 
években kialakított honfoglalás-kori 
adatbázisunk, és a keleti gyűjtőútja-
ink során feldolgozott leletek egyre 
inkább azt a feltevést látszanak erősí-
teni, hogy az ősi magyarság egyik je-
lentős, eredő komponense messziről, 
Közép-, illetve Belső-Ázsiából szár-
mazik. Hosszú migráció, valamint 
számos embertani kölcsönhatás után 
érkezett a Dél–Urál vidékére, majd 
onnan a Kaukázus előterébe és végül 
a Fekete-tenger északi partját övező 
sztyeppvidéken keresztül a Kárpát-
medencébe. Ezen hosszú út során 
kaszpi, szibériai, uráli és kaukázusi tí-
pusokkal kombinálódva jelent meg a 
Kárpát-medencében talált néptöredé-
keket magába olvasztó, kora Árpád-
korra kialakult embertani arculat.
– A projekthez kapcsolódó, követke-
ző állomás Üzbegisztán. Mit vár az 
októberi expedíciótól?
– Már a kazahsztáni kutatások ide-
jén tudtuk, hogy Üzbegisztánban 
is élnek a madjarhoz hasonló nevű 
törzsmaradványok. Sok utazás és 
kutatás után tavaly májusban talál-
tam meg az általuk dzs-vel ejtett 
Madzsar-törzset, amelyet a 60-as 
években már Tóth Tibor antropoló-
gus is keresett Üzbegisztánban az ot-
tani törzsnevek jegyzéke és több régi 
forrás alapján. Néhány napig köztük 
laktam Kashka darya-megye öt fa-
lujában, és hamar sikerült rábeszél-
nem őket a DNS-vizsgálatra. Még 
folyamatban van a minták feldolgo-
zása, valamint az adatbázis bővítése, 
amelyet idén ősszel végzünk el.

KATYMÁRI VANDA

(Következő számunkban beszámo-
lunk a 2013 augusztusában az MTA 
BTK Magyar Őstörténeti Téma-
csoportja és PPKE BTK Régészeti 
Tanszéke által szervezett oroszor-
szági magyar őstörténeti expedíció-
ról – a Szerk.)

Bíró András Zsolt az üzbegisztáni madzsar törzsbeliekkel (Kashka darya-megye, Gülistan, 2012)
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Amikor 2012-ben elkészült min-
den idők talán legnagyobb ma-
gyar állatkerti fejlesztése, a Va-

rázshegy, a bejáratra már ki lehetett volna 
tenni a „megtelt” táblát. Az Állatkertben 
több nagy testű állatot ugyanis megfelelő 
körülmények között már nem lehet be-
mutatni. A nemrég mindössze 10,7 hek-
táros Állatkert azonban márciusban meg-
kapta a Vidámpark mintegy 6 hektáros 
területét, így ma már nem Budapesté az a 
kétes dicsőség, hogy itt üzemel Európa 
negyedik legkisebb fővárosi állatkertje 
Belgrád, Tirana és Szkopje után.

B E S Z É L G E T É S  P E R S Á N Y I  M I K L Ó S S A L

KÖLTÖZIK AZ ELEFÁNT
Prof. Dr. Persányi Miklós közel húsz esztendeje a FWvárosi Állat- és Növénykert fWigazgatója. Amikor 
átvette az intézményt, az állatok többsége még apró áristomokban lakott, a csodálatos meemléképü-
letek felújításért kiáltottak, a gyejtemény pedig mindenféle koncepciót nélkülözött. Eltelt néhány év, 
majd az ÁllatkertbWl valódi Életkert lett. Eltentek a ketrecek, az állatházak ismét régi fényükben pom-
páznak, s ma az árnyas sétautakról már tágas kifutókban és röpdékben nézhetjük a Kert élW lakóit.

–  Akadnak , akik ma is ellenzik a 
Vidámpark  felszámolását, nosztal-
giával siratják azt.
–  Sokan szerették a Vidámparkot, így 
természetesen vannak, akik nem örül-
nek annak, hogy állatkert lesz belőle. 
Holott az Állatkert nem megkapta a 
Vidámpark területét, hanem vissza-
kapta, legalább is részben. Az Állat-
kertben és a Ligetben másfelé addig 
szórványosan jelenlévő mutatványosok 
ugyanis 1912-ben az Állatkert területé-
nek az akkori Hermina útig eső negye-
dére települtek, ebből alakult ki a 
Vurstli. Az út túloldalán még egy vi-
galmi negyed épült a húszas években, 
az Angolpark. A két mulatónegyedet a 

Rákosi-korszakban államosították és 
megszületett 1950-ben a Vidámpark 
szocialista vállalat. Budapest lakossága 
ebben az időben dinamikusan növeke-
dett. A fővárosba özönlő vidéki töme-
gek igényelték a könnyű mulatságot, 
így aztán több évtizedig ismét hallatla-
nul népszerű és látogatott szórakozó-
hely lett e sajátos intézmény.  Egészen a 
rendszerváltásig évente másfél millióan 
keresték fel! Ezután hanyatlásnak in-
dult, a látogatók száma a mostani évek-
re negyedmillió és 300 ezer közé csök-
kent, bevételei leapadtak. Mint 2010 
óta minden évben, már idén is csak a 
tulajdonos fővárostól kapott jelentős 
közpénzzel tudott tavasszal kinyitni.

A Biodóm látványterve 

(MONTÁZS BAGOSI ZOLTÁN FELVÉTELÉNEK 

FELHASZNÁLÁSÁVAL)
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lág összes állatkertje közül a budapesti-
ben született a legtöbb vízilóborjú… 

Az új területre költöznek a háziálla-
tok is, köztük nemcsak a hazaiak, vala-
mint a tevék vagy a jelenlegi állatsimo-
gató lakói is. A gyerekek számára leg-
kedvesebb kiállításokat bővítjük a leg-

jobban tehát. Végül a veszélyeztetett 
fajok megőrzését szolgáló termé-
szetvédelmi tenyésztés és a hazai vé-
dett állatok mentésében betöltött 
egyre komolyabb munka bemutatá-
sa is méltó teret kaphat, így a közön-
ség is többet lát majd belőle. 

A vidámparki tevékenység nem szű-
nik meg a Városligetben: hagyomány-
őrző szándékkal több nosztalgikus játék 
fog működni a jövőben – immár az Ál-
latkert területén –, mint amennyi száz 
éve a Vurstliban volt! Egyébként a hat-
vanas években, amikor a pesti Vidám-
park fénykorát élte, vidéken is létesültek 
hasonlók, többnyire az akkor már mű-
ködő állatkertek mellett. Egy sem ma-
radt belőlük. Győrött az állatkert kapta 
meg a területét, Veszprémben egyelőre 
üresen áll, Pécsett sincs már meg, Debre-
cenben meg az állatkertbe integrálták. 
Az állatok egy része ott is átköltözött a 
Vidámpark területére, a fontosabb játé-
kok pedig Debrecenben is éppúgy meg-
maradtak, mint Pesten fognak.
– Most, hogy az Állatkert sok-sok 
huzavona után végre megkapta a te-
rületet, felvetődik a kérdés: milyen ál-
latfajokkal népesül majd be az egykori 
Vidámpark?
– Az Állatkert alig több mint tízhektá-
ros területe nagyon behatárolta az ál-
lattartási lehetőségeket, így, amikor 
egy állatfaj férőhelyét állatvédelmi 
okok vagy a szigorodó jogszabályok 
miatt megnagyobbítottuk, egy másik-
nak sokszor mennie kellett. Roppant 
fontos állatfajok tartásáról kellett a 
helyhiány miatt lemondanunk. Csak 
néhány példát említve: csimpánz, eu-
rópai bölény, szarvasfélék, farkas, hiúz.  
Továbbá több olyan állatot is szeret-
nénk bemutatni, amelyeket nagyon 
régóta hiányol a közönség. Itt elsősor-
ban a Kárpát-medencei történelmi élő-
világra gondolok: vaddisznó, szarva-
sok és társaik nem hiányozhatnak a 
majdani gyűjteményből.  Vagyis végre 
a jövőben visszatérhetnének az Állat-
kertből már eltűnt népszerű fajok is.

A bővítés persze új állatfajok számára 
is megnyitja a lehetőséget, így koala, 
nagy sörényeshangyász, óriáspanda 
stb. is lesz reményeink szerint. Aztán 
ott vannak azok az állatok, amelyek 
jelenleg is élnek az Állatkertben, de 
mindenképpen szeretnénk számukra 
méltóbb, korszerűbb, nagyobb férőhe-
lyet biztosítani. Ha nem kapnak új te-
ret, egy évtized múlva fel kell adni a 
tartásukat. A vízilovaknál például 
1994 óta helyhiány miatt csak két nős-
tényt tartunk, de egy vízilóbika meg 
egy-két borjas anya számára már nem 
tudnánk a mai követelményeknek 
megfelelő helyet biztosítani. Holott 
történelmi távlatban – Jónás óta – a vi-

A VASÚT ROSSZ SZEMMEL 
NÉZI A KERTET 

A Budapesti Állatkert számára aligha jelölhettek 
volna ki megfelelQbb helyet Pest vezetQi 1864-
ben: hamar és könnyen megközelíthetQ, s emel-
lett pompásan beleillett a Városliget koncepciójá-
ba. Ám arra az alapítók nem gondolhattak, hogy 
az 1866-ban megnyitott Kertet viszonylag gyor-
san körbenövi a város, így nemhogy a terjeszke-
désre nem lesz lehetQség, de még idQrQl-idQre le 
is csippentenek belQle. A neki adott, de be nem 
épített területére így került az artézi fürdQ, amely 
aztán a Széchenyi FürdQvé növekedett. Az elsQ 
tényleges területcsökkentése 1912-ben követke-
zett be, amikor az Állatkert jelentQs részét – több 
mint egynegyedét – átadták a mutatványos te-
lepnek és a cirkuszoknak. Ám azt mindenkép-
pen érdemes megjegyezni, hogy az államosítá-
sig valamennyien jókora bérleti díjat i zettek. 

A második világháború után, 1953-ban az egy-
kori Aréna, ma Dózsa György út szélesítése mi-
att három méterrel beljebb került a kerítés, hogy 
a tankok kötelékben is ki tudjanak hajtani a dísz-
szemlékrQl. Emiatt kellett lebontani a háború 
alatt alig sérült, Kós Károly tervezte MadártelelQt 
is. KésQbb a vasút vett el egy hosszanti sávot az 
ÁllatkertbQl. S örülhetünk, hogy csak ennyit, hi-
szen Anghi Csaba egykori fQigazgató még ezt 
írta: „ … a vasút rossz szemmel nézi a Kertet. 
Szerintük útban van! Elvégre a vasút már 1842 
óta létezik, a Kert pedig csak 1886 óta. Így min-
den bizonnyal az idQsebb jogán kíván részt a 
KertbQl…” Azután már csak 1993-ban, a Gundel 
Étterem privatizálásakor hasítottak ki egy jókora 
darabot a Kert telkébQl.

Így aztán az Állatkert területe az idQk folya-
mán harmadával csökkent, s a legutóbbi idQ-
kig mindössze 11,7 hektár volt. Terjeszkedés-
re pedig nem adódott lehetQség. A múlt szá-
zad ötvenes éveinek végén felvetQdött, hogy 
a Városliget egy részét kapja meg az Állatkert, 
de az ötletet hamar elvetették. Nem sokkal ké-
sQbb már arról cikkeztek az újságok, hogy az 
Állatkert a H_vösvölgybe költözik, részben 
Mátyás király hajdani nyéki vadaskertjének 
helyére. A régi Állatkert is megmaradt volna, 
kevés állattal, sok növénnyel. Az új állatkert 
számára több mint száz hektárt jelöltek ki. A 
tervek elkészültek, ám az elsQ kapavágásra 
már nem került sor. Mivel építését sokáig „le-

begtették”, a régi Állatkert sem kapott komo-
lyabb fejlesztési támogatást…. 

Az ezt követQ évtizedekben még a következQ 
állatkerti helyszínek merültek fel: Hajógyári- szi-
get, ahol az akkor ott lévQ katonai objektumok 
miatt vetették el az ötletet. Telki környéke is szó-
ba került, de akkoriban tömegközlekedéssel 
messze volt, s a területen ugyancsak voltak kato-
nai objektumok. A hetvenes években a Pilisben 
megálmodott szaporítókert és a hozzá kapcso-
lódó szafaripark sem valósulhatott meg, holott a 
helyét már ki is jelölték. A területet bekerítették, 
és megkezdték elsQként a sörényes juhok és az 
antilopok kitelepítését. Aztán ez a próbálkozás is 
elakadt…

Újabb ötlet, amelyet hamar elvetettek: a Népli-
get.  GödöllQ környékén csaknem megvalósult 
egy, az Állatkertet is magába foglaló Ökopark, a 
részletes tervek már itt is elkészültek. Aztán jött 

Csömör, majd Zugló, közelebbrQl RákosrendezQ 
területének egy része. S végül maradt a talán leg-
optimálisabb megoldás: a Vidámpark. Mennyivel 
jobb, hogy a tönkrement cég helyén nem egy 
újabb pláza épül, hanem végre javul a legnépsze-
r_bb magyar kulturális intézmény helyzete!

K. ZS.

(BAGOSI ZOLTÁN 

FELVÉTELE)

A m_emlék Elefántház
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ma is élnek valahol a Földön. Így első 
lépésként egy olyan újszerű akváriu-
mot álmodtunk meg, ahol a Pannon-
tenger és a későbbi Pannon-tó vízi ős-
világa elevenedik meg. Például cápákat 
és egyéb különleges halakat mutatunk 
majd be, de nem hiányozhatnak a kro-
kodilok sem, sőt ide költöznének a ví-
zilovak és a fókák is. A több mint egy-

millió literes, legnagyobb akvárium al-
ján, egy alagútban sétálva csodálhatják 
meg a látogatók a hajdan volt Pannon-
tenger lakóit. Az állatok bemutatás-
technikája ugyancsak újszerű lesz: 
úszása közben is látható lesz a víziló 
vagy éppen a krokodil. Ez a különleges 
víz alatti világ lesz a pannon ősvilág 
bemutatásának első szakasza.

Az építkezés soron következő lépcső-
je egy hatalmas, fedett csarnok: a 
Biodóm, amely szervesen kapcsolódik 
majd az Akvárium komplexumához. Ez 
egy mesterséges zárttéri ökoszisztéma, 
amelyben a miocén kori szubtrópusi 
Pannon-térség szárazföldi állat- és nö-
vényvilágát szeretnénk szemléltetni. 
Az épületben patak csörgedezik, s ta-
vak, vízesések, erdőfoltok teszik még 
hangulatosabbá a környezetet. És per-

– Milyen újítások várhatók az állatok 
elhelyezésében és bemutatásában?
– A házi- és kedvencállatok a magyar 
mesék tematikájára épülő Meseparkba 
kerülnek. A gazdasági udvarban álló, 
rendkívül látványos, kastélyszerű, ma 
irattárat, öltözőket, irodákat magába 
foglaló egykori szolgálati lakóházat át-
alakítjuk. Ez lesz a játékos természettu-
dományos ismeretterjesztés és a mese-
művészet „elvarázsolt kastélya”, amely 

inkább tekinthető valamiféle modern 
közösségi háznak, gyermekmúzeum-
nak, mintsem állatkertnek. E valóban 
meseszerű épület és annak udvara lesz 
a Mesepark magja, körülötte meg pa-
rasztudvar és pónilovarda kap helyet a 
műemlék játékok szomszédságában. 
Az itt tartott állatok többsége – persze 
felügyelettel – simogatható lesz.

A másik egység ugyan két részből áll 
és két ütemben valósul meg, koncepci-
ójuk azonban azonos. Látogatóink szá-
mára egy varázslatos időutazást terve-
zünk! Az elmúlt földtörténeti korsza-
kokban hazánk jelenlegi területének 
nagy részét hol tenger, hol tó borította. 
A régmúlt ősmaradványait tanulmá-
nyozva rögtön látható, hogy a hajdan 
itt élt állatok jelentős hányada vagy 
azok evolúciós leszármazottai, rokonai 

sze az állatok! Az ősi elefántfélék he-
lyett itt lesz majd az indiai elefántok 
belső szállása, a Rudapithecust a csim-
pánz helyettesíti – a többi izgalmas állat 

A róka nem véletlenül kap helyet  
a Meseparkban

A hazai vadfajok végre  
ismét bemutatásra kerülhetnek

A hiúz tartásáról egyszer már  
le kellett mondani
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kiléte azonban maradjon meglepetés! 
Aki belép ide, az úgy érezheti magát, 
mint Doyle Elveszett világának vagy 
Obrucsev Plutóniájának hőse – igaz, itt 
nem dinoszauruszok élnek majd, ha-
nem csupa olyan állat, amelyek csak 
néhány millió évvel ezelőtt tűntek el 
ebből a földrajzi térségből. A hangulat 
megteremtéséhez speciális építészeti- 
és látványelemeket is társítunk, például 
az „ősvilág” – afféle kalandfilmes 

utánérzésként – egy különleges föld 
alatti „szellemvasúton” is megközelít-
hető lesz, mintegy felkészítve a látoga-
tót a nem mindennapi időutazásra és 
hasznosítva a Vidám Parktól megörö-
költ régi berendezéseket.

S persze épülnek madárröpdék is.  
Például ide kerülhetnek az olyan ha-
zai nagy ragadozómadarak, amelyek 
életét az Állatkert állatorvosai men-
tették meg, de sérülésük miatt ön-
állóan nem tudnak megélni. Min-
denütt, ahol megoldható, immerziós 
röpdét vagy kifutót alakítunk ki, te-
hát olyan állattartó teret, ahová az ál-
latok közé a közönség is bemehet. Ta-
pasztalataink szerint az ilyen bemuta-
tókat szeretik legjobban a látogatók.

Különleges előnyünk más állatker-
tekkel szemben az, hogy hatalmas ki-
használatlan geotermális energia áll ren-
delkezésre a szomszédban, és erre ala-
pozva egy éve a Kert 26 épületét 
nagyrészt termálhővel fűtjük. A 
Biodóm csak elenyésző arányban hasz-
nál majd fosszilis energiát, fűtése a 
Széchenyi fürdő jelenleg veszendőbe 
menő elfolyó meleg vizével nemcsak 
energiatakarékos, de klímabarát is lesz.

Az ilyen nagy, időjárástól alig füg-
gő építményekre azért is szükség 
van, mert az állatkert még ma is túl 
szezonális; egy-egy nyári hétvégén 
óriási a tömeg, míg télen sokkal ke-
vesebben jönnek. A Varázshegy ho-
zott némi áttörést, de azért bőven 
van még tennivaló. Mindenesetre 
egy XXI. századi városfejlesztési 
modellt szeretnénk teremteni a 
fenntartható, energiatakarékos, klí-
mabarát és kultúrabarát közösségi 
tereknek, hiszen a Biodóm télen-
nyáron, éjjel és nappal egyaránt 
használható lesz számos rendezvény-
re, oktatásra, akár koncertre, elő-

adásra vagy csak egyszerűen kelle-
mes és hasznos családi együttlétre. 
Szeretnénk egyúttal enyhíteni a je-
lenlegi katasztrofális parkolási hely-
zeten is, például több száz férőhelyes 
garázst tervezünk az Akvárium alá.
–  Mikorra valósulhatnak meg a ter-
vek?
–  A Múzeum Liget nevű programmal 
összhangban nemcsak a park újul meg, 
hanem új múzeumok épülnek, és az 
Állatkert bővítésével a Pannon Park 
terve is megvalósulhat. Amennyiben a 
szükséges mintegy tizenötmilliárd forint 
rendelkezésre áll, úgy terveink három 
ütemben, 4–5 év alatt megvalósítha-

tók. A Mesepark akár egy-két év múl-
va megnyílhat, hiszen a beruházás 
egyes elemei már elkezdődtek, ám a 
teljes kivitelezéshez a meglévőn felül 
még további ötszázmillió forintra vol-
na szükség. Az Akvárium két-három 
év múlva fogadhatná a látogatókat, 
míg a szubtrópusi csarnokot, a 
Biodómot négy-öt év múlva vehetnék 
birtokba az érdeklődők. Természete-
sen az új terület benépesítésével addig 
nem várhatunk. Első és legfontosabb 
lépés, hogy teljesen összenyissuk a két 
részt, majd a nagy építkezésekig tartó 
időben is használjuk az új tereket. A 
háziállatok egy részét már áttelepítet-
tük a hajdani Kis-Vidámparkba, ha-
marosan költözik az állatsimogató és a 
teljes tevecsalád, de sorra érkeznek az 
új állatok, legközelebb egy egész alpak-
kanyájat várunk Hollandiából.

Miután eltávolítják a nagy játékgépe-
ket, a tél folyamán birtokba vesszük az 
egész területet, rendezzük a terepet, 
bontjuk a sok betont, majd nagymére-
tű karámok épülnek olyan állatfajok-
nak, amelyeknek nincs szüksége fűtés-

re. Így például a honfoglalók ál-
latait felvonultató bemutató na-
gyon hamar elkészülhet, s ha 
minden jól megy, európai bölé-
nyek is jöhetnek ismét… A régi 
területről rövid időn belül át kell 
költöztetnünk valamelyik 
nagymacskafajt, valószínűleg a 
párducokat, így nagyobb hely 
juthat a remekül szaporodó 
Amúr-tigrisnek. 
–  Az Állatkert jelenlegi terüle-
tén is megürül néhány férőhely. 
Milyen állatok költöznek oda?
– Elsősorban az újvilági 

(ausztrál és a dél-amerikai) zónát 
szeretnénk erősíteni. Valószínűleg 
érkeznek vörös óriáskenguruk és a 
kecskesimogató helyén egy olyan ki-
futó kialakításán is gondolkodunk, 
ahol az emuk és a Benett-kenguruk 
közé bemehetnek a látogatók. „Dél-
Amerikába” egyebek mellett nagy 
sörényeshangyászt is szeretnénk tele-
píteni. Az eddigi fennállása során 
leginkább emlős ragadozókat, víz-
parti állatokat bemutató Bagolyvárba 
meg ismét baglyok kerülnek, mert 
itt a fő téma a Duna-vidék élővilá-
gának és a pannon biogeográfiai ré-
gió változatos bennszülött fajainak 
bemutatása lesz. 

KOVÁCS ZSOLT

A régi állatkerti területre is  
számos új állat érkezik, ilyen  
a vörös óriáskenguru
(A SZERZP FELVÉTELEI)

A nagy sörényes hangyászra sem kell sokáig 
várnunk
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A z újkor kezdetén az emberi-
ség a világa középpontjába a 
Napot helyezte; rájött, hogy 

a Föld, akárcsak a többi bolygó, 
olyan ellipszis pályán mozog, mely-
nek egyik gyújtópontjában a Nap 
van. A Naprendszerünk égitestjeit a 
csillagászok azóta is lankadatlan ér-
deklődéssel vizsgálják. A tudósok 
napjainkra sok mindent megtudtak 
a körülöttünk lévő világról, közöt-
tük van pár olyan érdekes tény, ami 
elsőre furcsának hangozhat, 
ám mögöttük egyszerű fizika 
rejlik.

Két napkelte egy nap alatt
A Napkorong a Merkúr ég-
boltján nagyon lassan halad 
keresztül, egy teljes nap a 
Merkúron - azaz a Napko-
rong két delelése között eltelt 
idő - 2 merkúri évnek, 176 föl-
di napnak felel meg. Ám nem 
csak az lehet furcsa számunkra, 
hogy a Merkúron 1 év rövidebb, 
mint 1 nap, a Napkorong is szokat-
lan módon látszik mozogni. Keleten 
felkel, elkezd emelkedni, majd hir-
telen megáll és mintha meggondolta 
volna magát, elindul vissza kelet fe-
lé. A Merkúr bizonyos pontjairól 
nézve lenyugodni látszik. Rövid 
idővel később ismét felkel ugyanott, 
és mintha mi sem történt volna, 
folytatja égi útját nyugat felé, immár 
zavartalanul. 

Bár a Nap ilyen mozgása számunk-
ra igencsak szokatlan (a Merkúron 
ez mindennapos), a magyarázat 
mégis egyszerű. Két dolgot kell hoz-
zá figyelembe vennünk. Elsőként 

É G I  M E C H A N I K A I  É R D E K E S S É G E K

SZOKATLAN MOZGÁSOK 
A NAPRENDSZERBEN

Az ember törekvése a körülötte lévW világ megismerésére szinte egyidWs magával az emberiséggel. 
Az írásbeliség megjelenésével ezt a folyamatot már az ókortól kezdve nyomon követhetjük. Láthatjuk, 
ahogy az ember kezdetben az istenek birodalmát festette az égboltra, majd ahogy nWttek a világról 
szerzett ismeretei, úgy tágult az a buborék, amelynek közepébe a saját világát helyezte el. Hosszú 

idWnek kellett eltelnie, mire arra eszméltünk, hogy nem mi vagyunk a világmindenség közepe.

azt, hogy a Merkúr, akárcsak a többi 
bolygó, ellipszis alakú pályán halad a 
Nap körül. Ám míg a legtöbb boly-
gó pályája nagyon kicsi lapultságú, 
szinte körnek tekinthető, addig a 
Merkúré lapultabb, naptávolpontjá-é lapultabb, naptávolpontjá- lapultabb, naptávolpontjá-
nak és napközelpontjának különbsé-
ge körülbelül 24 millió kilométer. 
Az ilyen ellipszispályán a bolygó úgy 
halad, hogy a Naphoz közelebbi, il-
letve távolabbi pontokban a sebessé-
ge viszonylag nagymértékben eltér 

egymástól. Ahogy a pályáján a Nap-
hoz közeledik a bolygó úgy gyorsul 
fel, mint egy íves lejtőn legurított 
golyó. Ahogy átlendül a Naphoz 
legközelebb lévő pontján, ismét el-
kezd lassulni. A másik fontos dolog, 
amit tudnunk kell, hogy a bolygó 
tengely körüli forgása igen lassú, 
58,5 földi nap. Napközelpontban a 
bolygó forgási szögsebessége kicsivel 
kisebb, mint a pályamenti szögse-
bessége. Ez azt jelenti, hogy a nap-
közelpontjában a bolygó gyorsabban 
halad a pályáján, mint amilyen gyor-
san forog a saját tengelye körül. 
Emiatt látszik a Napkorong megáll-
ni, amikor a két szögsebesség meg-
egyezik, majd elindulni visszafelé, 

amikor a pályamenti szögsebesség 
meghaladja a forgási szögsebességet. 
Ahogy a bolygó elhagyja a Naphoz 
legközelebbi pontját, ismét elkezd 
lassulni, és a Nap mozgása visszaáll 
a rendes kerékvágásba. 

A Merkúron tehát lehetséges az a 
jelenség, hogy amikor a Nap vissza-
felé halad, el is tűnik a horizont 
alatt, hogy aztán nem sokkal később 
ismét felbukkanjon egy második 
napkeltét idézve ezzel elő ugyan-

azon a napon.

Nyugaton kel?
„Majd amikor a Nap nyuga-
ton kel és keleten nyugszik...” 
– ezt a mondást a lehetetlen 
dolgok szemléltetésére szoktuk 
használni. Pedig nem is annyi-
ra lehetetlen. A Vénuszon pél-
dául ez a jelenség teljesen szok-
ványos, bár a napkelték és a 
napnyugták nem túl gyakori-

ak, hiszen a Vénuszon egy nap 243 
földi napnak felel meg, ami nem sok-
kal hosszabb, mint egy 225 földi na-
pig tartó Vénusz-év.

Ha felülről tekintenénk a Naprend-
szerünkre, akkor azt látnánk, hogy a 
bolygók a pályájukon az óra járásával 
ellentétes irányban keringenek a Nap 
körül, miközben az óra járásával el-
lentétesen forognak a saját tengelyük 
körül, mint a keringési síkra helye-
zett pörgettyűk, a Vénusz kivételével, 
ami ugyanis éppen az ellenkező 
irányban forog. Ennek a retrográdnak 
nevezett forgásnak köszönhető, hogy 
a Vénuszon állva, ha „előttem van 
észak, hátam mögött dél, akkor jobb-
ra a Nap nyugszik, balra pedig kél”.
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kicsit lassabban az átlagsebességénél, 
ezért néha kicsit az egyik, néha a 
másik oldalán pillanthatjuk meg a 
túlsó oldalának egy részét.

Az ilyen keringést a csillagászok 
kötött vagy szinkronkeringésnek 
nevezik, és nem teljesen szokatlan a 
Naprendszerben. A holdak keringé-
sének és tengelyforgásának szinkro-
nizálásáért az árapályerők felelősek, 
amik a holdak keringési idejét lelas-
sították. A bolygók holdjainak több-
sége ilyen szinkronmozgást végez, 
sőt a Plútó és Charon nevű holdja 
olyan érdekes rendszert alkot, ahol 
nemcsak a Charon mutatja mindig 

ugyanazt az arcát a Plútó felé, ha-
nem ez fordítva is igaz, a Plútó is 
mindig ugyanazzal a felével néz a 
Charon felé. A Plútó egyik felének 
égboltján tehát a Charon soha sem 
nyugszik le, a másik oldalról ez a 
hold pedig soha nem látszik.

A Plutóval kapcsolatban egy másik 
érdekesség, hogy ha felülről tekin-
tünk a Naprendszerre, olybá tűnhet, 
mintha ennek a planétának a pályája 
keresztezné a Neptunusz pályáját. A 

Plútó a legközelebbi pontjában 
közelebb van a Naphoz, mint a 
Neptunusz, ám a legtávolabbi 
pontjában távolabb van nála, mintha 
néha helyet cserélnének. Ha a 
pályájuk így metszi egymást, hogy 
lehet, hogy mégsem ütközhetnek 
össze soha? Ennek két oka is van. Az 
egyik, hogy bár a bolygók közel egy 
síkban keringenek a Nap körül, a 
Plútó pályasíkja a többi bolygóéval 17 
fokos szöget zár be, tehát ha térben 
nézzük, a pályájuk nem metszi, csak 
megközelíti egymást. A másik ok, 
hogy a Plútó és a Neptunusz kerin-
gési ideje 2/3 arányban van egymás-

sal, ami azt jelenti, hogy amíg a 
Plútó kétszer, addig a Neptunusz 
háromszor kerüli meg a Napot, 
ez a jelenség azt eredményezi, 
hogy a két égitest nem kerülhet 
közel egymáshoz.

Trójai égitestek
A Naprendszerünk nem csak a 
Napból és a körülötte keringő 
bolygók csoportjából áll. Renge-
teg apró égitest, aszteroida kering 
a Nap körül stabil vagy instabil 
pályán. A Mars és a Jupiter pályá-
ja között található egy nagy ki-
terjedésű aszteroidaövezet, amely 
valószínűleg egy, a bolygók za-, a bolygók za-
varó gravitációs hatása miatt ösz-

sze nem állt égitest maradványait 
tartalmazza. Ezen kisbolygók egy 
népes és érdekes családját alkotják az 
úgynevezett trójai égitestek, ame-
lyek a Jupiterrel azonos pályán ha-
ladva egyfajta „társ bérl ők ként” ke-
ringenek a Nap körül.

A trójai kisbolygók mozgását első-
sorban a Jupiter és a Nap gravitációs 
vonzóereje befolyásolja a legna-
gyobb mértékben. Pályájukat az égi 
mechanika egyik nevezetes fejezete, 

A Vénusz ellentétes forgásirányá-
nak a magyarázata még ma sem tel-
jesen tisztázott a tudósok körében. 
Sok lehetséges forgatókönyv felme-
rült már – például, hogy árapályerők 
lassították le, majd fordították meg 
a bolygó forgásirányát –, de a legva-
lószínűbb az, hogy ütközések okoz-
hatták a forgás drasztikus lelassulá-
sát, és irányának megváltozását.

Ha felülről tekintünk a Naprend-
szerünkre, akkor a szokatlan ten-
gelyforgásával nem csak a Vénusz az 
egyetlen kakukktojás. Az Uránusz 
forgástengelye szinte a bolygó ke-
ringési síkjában van, mintha 90 fok-
kal megdőlt volna, és az „olda-
lán” gurulva haladna a pályá-
ján.

A Hold arca
Ha teliholdas éjszakán feltekin-
tünk az égboltra, akkor a Hold 
változatlan arca tekint vissza 
ránk. Bár havonta fogyatkozik 
és dagad, a felénk mutatott áb-
rázata mindig ugyanaz marad. 
Hogy lehet mégis, ha forog a 
saját tengelye körül – ahogy azt 
minden égitest teszi -, hogy a 
Földről nem láthatjuk a túlol-
dalát?

A jelenséget nagyon könnyű 
megérteni. A Hold Föld körüli 
keringési ideje megegyezik a ten-
gelyforgási periódusával, azaz 
ugyanannyi idő alatt fordul meg a 
saját tengelye körül, mint amennyi 
idő alatt megkerüli a Földet (mintha 
a pályáján előrehaladva folyton boly-
gónk után fordulna). Bár a felszíné-
nek valójában nem pont a felét 
látjuk, hanem egy kicsit többet, 59 
százalékát. A Hold ellipszis alakú 
pályáján nem egyenletes sebességgel 
halad, hol kicsit gyorsabban, hol 
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lyáján a görögök űzik a trójaiakat.
Trójai típusú égitesteket azóta más 

bolygók kísérőjeként is találtak. A 
leghíresebb ilyen aszteroida talán a 
Theia nevű kisbolygó, amely a Nap-
Föld vonalon elhelyezett egyenlő ol-
dalú háromszög harmadik csúcsán 
helyezkedhetett el. A csillagászok 
szerint a Theia, amikor mozgása in-
stabillá vált és letért korábbi stabil 
pályájáról, összeütközhetett a Föld-
del, és ez az ütközés okozhatta a 
Holdunk keletkezését. Az ütközés 
során a Föld anyagának egy része 
„lefröccsent” a felszínéről, és ebből 
az anyagból állhatott össze később a 
Hold.

Az égitestek mozgását a modern 
technika korában nemcsak leírni, 
elképzelni tudjuk, hanem számító-
gépes szimulációk segítségével 

adott korlátokon belül 
előre is jelezhetjük, „meg-
jósolhatjuk” a térbeli pá-
lyákat. Hogyha nem csu-
pán két, hanem akár több 
égitest mozgását szeret-
nénk vizsgálni a közösen 
alakított gravitációs terük-
ben – ennek gyakorlati ne-
hézsége, hogy valójában 
mindenki kölcsönhat min-
denkivel –, akkor a pontos 
szimulációk jelentősen meg-
könnyíthetik a dolgunkat. 
Például ha a Naprend-
szert, egy kilenc testből 
álló rendszert szeretnénk 
felépíteni a Nappal és a 
nyolc bolygóval, akkor az 
égitestek pályáját már nem 
tudjuk egyszerű ellipszi-
sekkel leírni. A közvetett 
hatások miatt az ellipszis-

pálya egy ritkán záródó, huroksze-
rű képződménnyé bonyolódik, 
amely matematikai formulák segít-
ségével már nem írható le, vizsgála-
tukhoz az informatika eszközeit 
kell segítségül hívnunk.

PINTÉRNÉ RAJNAI RENÁTA

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társinanszí-
rozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 
Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és m_ködtetése 
konvergencia program” cím_ kiemelt projekt kere-
tei között valósult meg.

a korlátozott háromtest-probléma 
írja le, amely azt vizsgálja, hogyan 
mozog két nagy tömegű test – eb-
ben az esetben a Nap és a Jupiter – 
gravitációs terében egy harmadik, 
hozzájuk képest elhanyagolhatóan 
kis tömegű égitest, aszteroida. A 
korlátozott háromtest-probléma ese-
tével nagyon sok híres matematikus 
foglalkozott, és azt találták, hogy az 
ilyen mozgásnak öt egyensúlyi hely-öt egyensúlyi hely- egyensúlyi hely-
zete lehetséges. Ebből az ötből kettő 
úgy állítható elő, hogy a két nagy tö-
megű égitestet összekötő vonalra 
egyenlő oldalú háromszögeket raj-
zolunk, és az így kapott két három-
szög csúcsain helyezkedik el a két 
nagy tömegű test és a kis tömegű 
aszteroidák. A Naprendszerben a 
trójai égitestek a mintapéldái az ilyen 
szép, szimmetrikus konfigurációk-

nak. Két azonos alapú, egyenlő ol-
dalú háromszög, melynek mind-
egyik szöge 60 fok, közös csúcsain 
helyezkedik el a Nap és a Jupiter, és a 
harmadik csúcspontok közelében ta-
lálható a trójai égitestek csoportja. A 
Jupiterrel azonos pályán keringőek 
felfedezésük során a trójai háború 
hőseiről kapták nevüket, a felül lévő 
háromszög csúcsának közelében lé-
vő, a Jupiter előtt haladó aszteroidák 
a görög hősökről, az alul lévő há-
romszög csúcsának közelében lévő, a 
Jupiter mögött haladó aszteroidák 
pedig a trójai hősökről, megfordítva 
a történelmet, hiszen itt a Jupiter pá-

A fertWzött egér nem fél  
a macskától

Egy parazita, ami körülbelül minden 
harmadik emberben is megtalálha-
tó, csökkenti a rágcsálók félelmét a 
ragadozóktól. Az egysejtű Toxo plas-
ma gondii így hamarosan egy macska 
bélrendszerébe kerülhet, ahol élet-
ciklusának szexuális szakasza folyik. 
A köztigazdák, köztük az ember 
szervezetébe a macskaszéklettel 
szennyezett porral vagy fertőzött 
nyers hússal jut be a kórokozó. Ott 

megindul aszexuális szaporodása, 
ami tünetmentes vagy enyhe influ-
enzaszerű tünetekkel jár - kivéve a 
legyengült immunrendszerű szerve-
zeteknél és a magzatoknál. A Toxo-
plasma ugyanis átjut a méhlepényen, 
és a magzatban vízfejűséget, agyve-
lőgyulladást, vakságot okozhat. 
(Emiatt vizsgálják meg terhes nők-
nél, hogy átestek-e toxoplazmózison). 

A Toxoplasmát a skizofréniával is 
kapcsolatba hozzák, mert skizofrének-
ben az átlagosnál gyakoribb a fertőzés. 
Általánosan elterjedt vélekedés szerint 
az idegrendszeri tüneteket az agyban 
kialakuló Toxo plas ma-ciszták okoz-
zák, de a PLoS One folyóirat friss ta-
nulmánya alapján lehet, hogy más me-
chanizmus áll a háttérben. Azok az 
egerek ugyanis, amelyek átestek egy 
Toxoplasma-fertőzésen, de végül meg-
szabadultak a parazitától és ciszta sem 
képződött az agyukban, még négy hó-
nappal később is mutatták a fertőzött-
ség viselkedési tüneteit, tehát nem ke-
rülték el az eléjük helyezett macskavi-
zeletet. Ez arra utal, hogy a Toxoplasma 
nem cisztaképződéssel, hanem más, ma 
még nem ismert módon programozza 
át az agy működését. 

Kubinyi EniKő
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eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? EDUVITAL– ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A parlagfű (Ambrosia ar te mi sii fo lia) 
egy szélmegporzású gyomnö-
vény. Ahogy a neve is mutatja, 

a parlagon hagyott, nem gondozott föl-
deken, utak, vasútvonalak mentén talál-
ható. Virágzásának ideje az időjárási vi-
szonyoktól függően július végétől októ-
ber végéig tarthat. Gyors elterjedésének 
oka, hogy nagyon szapora, több mint 50 
000 magot is termelhet egyetlen növény. 
A magok a földbe jutva akár 30–40 évig 
is megőrzik csírázóképességüket, ezért 
csak folyamatos irtással vehetjük fel elle-
nük a harcot.

A pollen virágport jelent, melynek a 
növény szaporodásában van szerepe. A 
megtermékenyítés a szél segítségével 
történik, az emberi szervezet is így ta-
lálkozik velük. Száraz, szeles időben 
több száz kilométerre is elröpülhetnek. 
A parlagfűpollen nagysága 25-35 µ 
nagyságú. Már kis koncentrációban – 
30 db/m3 – is tüneteket okozhat. 

Nem mindenki reagál allergiás tüne-
tekkel a parlagfűpollenre, hiszen az 
nem káros az emberi szervezetre. Az 
allergiás ember immunrendszere azon-
ban tévesen károsnak ítéli azt, és ezért 
mindent megtesz azért, hogy elpusztít-
sa. Beindítja ellene a védekező rendsze-
reket, melynek során sajnos olyan anya-
gok szabadulnak fel, amelyek kelle-
metlen tüneteket okoznak. Az egyik 
ilyen anyag a hisztamin, ami döntően 
felelős a szénanátha jellegzetes tünetei-
nek kialakulásáért: orr- és szemviszke-
tés, vizes orrfolyás, könnyezés, tüsszö-
gés. Az egyik legkellemetlenebb tünet, 
az orrdugulás kialakulásáért az úgyne-
vezett késői allergiás reakció a felelős. 
Ebben nagy szerepe van a nyálkahár-
tyában felszaporodó egyik fehérvér-
sejt-fajtának az eozinofil-sejteknek, 

melyek szétesésekor krónikus gyulla-
dást okozó anyagok szabadulnak fel. A 
fenti mechanizmus megértése elvezet a 
hatásos kezelés meghatározásához: a 
hisztamin felszaporodása miatt kiala-
kuló tünetek jól befolyásolhatóak a 
hisztamint kiszorító gyógyszerekkel, 
melyek orrspray, szemcsepp, szirup és 
tabletta formájában adhatók. Orrdu-
gulás esetén pedig az eozinofil-sejtes 
gyulladás ellen ható orrspray tartós 
adása jelenthet megoldást. Csak na-
gyon súlyos esetben kényszerülünk 
úgynevezett szisztémás, szájon át vagy 
injekció formájában adott szteroid adá-
sára. Mindezek tüneti terápiát jelente-
nek, az okot, a kórosan működő im-
munrendszert nem befolyásolják. Oki 
kezelést az immunrendszer áthangolá-
sa jelenti olyan irányban, hogy a szer-
vezet ne tekintse ellenségnek a pollent.

Közel 100 évre tekintenek vissza 
azok a kutatások, melyek eredménye-
képpen kezdetben injekciós formában, 
majd szájon át adható formában való-
sulhat meg az immunterápia. Ennek 
elméleti alapja, hogy a fokozatosan, 
emelkedő adagban adott allergén – je-
len esetben a parlagfűpollen-kivonat 
áthangolja az immunrendszert olyan 
irányban, hogy az megtanulja elviselni 
az allergént, ne induljon be ellene véde-
kező reakció. A kezelés 3-5 éven ke-
resztül tart, minden évben a parlag fű-
pollen-szezont megelőző 1-2 hónapban 
kell elkezdeni, és a pollenszezon végéig 
folytatni. Nagy nemzetközi tanulmá-
nyok alapján 80%-ban eredményes a 
terápia, ami azt jelenti, hogy tartósan, 
10–12 évig teljes tünetmentesség érhe-
tő el. Ezen túlmenően bizonyítottan 
kisebb számban alakul ki más allergén-
nel szembeni allergia, valamint csök-

ken a lehetősége a szénanáthás tünetek 
asztmává alakulásának.

Az orvosi kezelés mellett nagyon fon-
tos a megelőzés, a parlagfűpollen elke-
rülése. Évek óta komoly erőfeszítések 
vannak a parlagfű irtására; természete-
sen ez jelentené a végleges megoldást. 
Addig is, aki teheti, ebben az időszak-

ban olyan helyen tartózkodjon, ahol 
nincs, vagy jóval kevesebb a parlagfű. 
A választásban segítséget nyújtanak a 
heti rendszerességgel megjelenő pollen-
jelentések. Mindenképpen javasolható, 
hogy a szabadságot a parlagfű virágzá-
sakor vegyék ki. Ha van rá lehetőség, 
akkor azt a hegyekben vagy a tenger 
mellett töltsék. Enyhíthetők a tünetek a 
rendszeres barlangi gyógy te rá piával is. 
Egyszerű óvintézkedések is csökkent-
hetik a panaszokat: naponta többször 
mosakodjunk, használjunk speciális 
orrmosót, naponta mossunk hajat, mi-
nél kevesebbet szellőztessünk, a kimo-
sott ruhát ne a szabadban szárítsuk, mi-
nél kevesebbet legyünk a szabadban. 

MADARASI ANNA

PARLAGFdPOLLEN 
ÉS SZÉNANÁTHA

Magyarországon az allergiás szénanátha a lakosság 15-20%-át érinti, aminek kb. 1/3-a parlagfepollen 
okozta szénanátha. A pollenallergiás betegek száma évrWl évre növekszik, aminek fW oka az ered-

ménytelen parlagfeirtás mellett a környezeti tényezWk megváltozásában keresendW. 
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kor számomra teljesen ismeretlen-
nek tűnő csoport, a talajlakó fonál-
férgek vizsgálatára irányult. Azok 
az első benyomások, élmények, ami-
ket a mikroszkópba pillantva szerez-
tem ezekről az állatokról, hosszú 
időre befolyásolták a pályafutáso-
mat. Úgy is mondhatjuk, hogy máig 
tartó szerelem volt első látásra...
– Mi ragadta meg a fonálférgekben? 
Ez nem annyira népszerű csoport, 
mégis velük kezdett foglalkozni.
– A sokféleségük tetszett meg ben-
nük – és ez a mai napig is az érdek-
lődésem fő motorja. Rendkívül vál-
tozatos és meghatározó fontosságú 
szerepeik vannak a talaj-életközös-
ségekben.
– Mik ezek a szerepek?
– Egyrészt szabályozói a talajban zaj-
ló alapvető, baktériumok, illetve 
gombák által elvégzett lebontó fo-
lyamatoknak, másrészt a ragadozó, 
illetve rovarokat károsító fonálfér-
gek egyes kártevők természetes el-
lenségeiként jöhetnek szóba. Növé-
nyi nedvszívó fajaik között pedig 
nagyon sok fontos mezőgazdasági 
kártevőt tartunk nyilván. Egy 
grammnyi, azaz körülbelül egy ká-

véskanálnyi talajból száznál nagyobb 
számban nyerhetők ki ezek a mikro-
szkopikus jószágok. Így talán érthe-
tő az a nézőpont, amivel jobb sorsra 
érdemes hallgatóimat szoktam szé-
díteni: a fonálférgész nézőpontjából 
a talaj felfogható úgy is, mint az ösz-
szes fontos alkotórészével (sziliká-
tok, agyagásványok) „szennyezett” 
fonálféreg-szuszpenzió.
– Csak a talajban élnek fonálférgek?
– Messze nem ez a helyzet. A fonál-
férgek egyik legizgalmasabb tulaj-
donsága egyes fajainak az a szélsősé-
ges tűrőképessége, aminek révén 
szinte az összes olyan földi élőhelyet 
hasznosítani tudják, méghozzá ha-
talmas egyedszámokban, ahol van-
nak a táplálékukul szolgáló szerves 
anyagot előállító életformák. Példa a 
széles hőtűrőképességükre, hogy az 
antarktikus élőhelyektől a hőforrá-
sokig mindenhol fellelhetők. Érde-
kesség, hogy a talajlakó fonálférgek 
is víziállatok, tekintettel arra, hogy a 
talajban is kizárólag a kapillárisvíz-
ben képesek megélni. Fontos előfor-
dulási területeik még olyan biológiai 
laborok termosztátjai, ahol elmé-
lyülten foglalkoznak egy faj, a Cae-

– Hogyan kezdett el érdeklődni a 
biológia iránt?
– A „mi leszel, ha nagy leszel” kérdés-
re már óvodás koromban is az „állat-
orvos”, illetve „zoológus” válaszok 
voltak a legjellemzőbbek. Ez az érdek-
lődés végigkísérte a kamaszkoromat 
is: állatkerti vetélkedőkre, szakkörökre 

jártam. A nyári 
önkéntes munkák 
az elefántházban 
erősítették azt a 
meggyőződése-
met, hogy mi más-
sal is tölthetném az 

életemet, mint minimum elefántmé-
retű állatok elmélyült tanulmányozá-
sával. Ki gondolta volna akkor, hogy 
néhány éven belül 180 fokos fordulatot 
vesz az érdeklődésem?
– Mivel kezdett el foglalkozni ezek 
után?
– Az egyetemi évek alatt például a 
Varangy Akciócsoport békamenté-
sein vettem részt. Az igazi változást 
az hozta, amikor elsőéves hallgató 
koromban az akkori állattani gya-
korlatvezetőm, későbbi professzo-
rom, Bakonyi Gábor javasolt egy 
olyan diplomatémát, amely egy ak-

I N T E R J Ú  N A G Y  P É T E R  I S T V Á N N A L
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ELEFÁNT HELYETT 
FONÁLFÉREG

A nagyközönség számára kevéssé 

ismert állatokat, a fonálférgeket 

kutatja az Élet és Tudomány 

magyar alapkutatókat bemutató 

sorozatának eheti beszélgetWpart-
nere, Nagy Péter, a Szent István 

Egyetem Állattani és Állatökológiai 

Tanszékének vezetWje. Ezen apró 
lények alapvetW szerepet játsza-

nak a talaj életében.

K 81401
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összetételére vonatkozóan, felderítve 
az egyes szennyező elemek felvételi, il-
letve leadási viszonyait. E törekvés va-
lóra váltásához jelentett meghatározó 
segítséget az a három évvel ezelőtt el-
nyert OTKA-pályázat, amelynek fő 
célja mikroelem-formák és -dózisok 
kémiai analíziseken alapuló ne ma to ló-
giai hatásvizsgálata. Mivel ezen a terü-
leten világviszonylatban is kevés isme-
ret áll rendelkezésre, a munka első évei 
nagyrészt módszerfejlesztésekkel tel-
tek, aminek köszönhetően eljutottunk 
oda, hogy egy 3 milliméter hosszúsá-
gú, néhány tized mik ro gramm töme-
gű fonálféregegyedből akár tucatnyi 
mikroelem tömegét tudjuk megmérni 
nagy pontossággal, vagy 30–40 mik-
rométer átmérőjű testén ionágyúval 
való feltárás után 150 mintapontban 
tudunk lokális analíziseket végezni.
– Ez azt jelenti, hogy a mikroszko-
pikus férgek testén belül meg tudják 
mondani, hogy hol milyen koncent-
rációban vannak jelen a szennyező 
mikroelemek?
– Igen, bizonyos elemek, például a 
króm, réz elterjedését a világon elő-
ször térképeztük fel tesztszerveze-

tünk testében, tisztázva 
egyes szervek, testtájak sze-
repét nehézfémek felvételé-
ben, illetve ürítésében.
– Gyakorlati szempontból 
miért fontosak ezek a ku-
tatások?
– Egyrészt azért, mert fő 
tesztfajunk egy fontos és ha-
zánkban is igen elterjedt nö-
vényi kártevő faj, az úgyneve-
zett „európai tűfonálféreg” 
(Xiphinema vuittenezi). Stressz- 
vá la szai nak megismerése köze-
lebb vihet az ellene és rokonai 
ellen végzendő védekezések 
okszerűbbé, környezettuda-
tosabbá tételéhez. A másik 
szempont, hogy kutatásaink 
révén az efemer életmódú, 
baktériumevő C. ele gan son 
kívül más, annál ökológiai 
szempontból jóval releván-
sabb fajok stresszválaszait is 

megismerhetjük, és ezen keresztül 
részletgazdagabb képet kaphatunk 
bizonyos szennyezéseknek a talaj 
életére, így például a lebontó folya-
matok állapotára vonatkozóan.

BAJOMI BÁLINT

latok különösen érzékenyek a króm-
szennyezésekre, ami alapján vizsgála-
tuk ilyen esetben korai figyelmeztető 
eredményeket hozhat. Világossá vált 

azonban, hogy bár mikroszkópos vizs-
gálatokkal is nagyon fontos eredmé-
nyekre juthatunk, ezek igazán elmé-
lyült értelmezését nagyban segítené, 
hogyha közvetlen megfigyeléseket is 
végezhetnénk célszervezeteink kémiai 

nor ha bditis elegans, a közismert „C. 
elegans” biológiájával, genetikájával. 
Ezen munka eredményességét jelzi, 
hogy az utóbbi évtizedekben mint-
egy fél tucat Nobel-díjat nyertek 
ilyen témájú kutatásokkal.
– Milyen szinten van a rendszertan-
ban a fonálférgek csoportja?
– A fonálférgeket önálló törzsnek 
tartjuk; tudományos nevük Ne ma-
to da. Itt említeném meg, hogy a je-
lenleg széles körben elfogadott rend-
szertani felosztásukat egy magyar 
tudósnak, az egy évvel ezelőtt el-
hunyt Andrássy István professzor-
nak köszönhetjük, aki közel fél év-
századon keresztül volt a szabadon 
élő fonálférgek nemzetközi szinten 
is kiemelkedő kutatója. A törzset az 
élő rendszerekben betöltött szerepük 
alapján két fő alegységre oszthatjuk: 
az egyiket az élősködő, míg a mási-
kat a szabadon élő alakok alkotják. 
Mi, az úgynevezett „ne ma to ló gu-
sok” az utóbbi csoportot kutatjuk.
– Mekkora egy fonálféreg?
– A szabadon élők a mikroszkopikus 
tartományba tartoznak a mintegy 
fél milliméteresektől az egészen 12 
mm-ig terjedő „óriásokig”, 
míg a paraziták között isme-
rünk 8 méterre megnövő fajt, 
amelynek példányai egyéb-
ként az ámbráscet méhlepé-
nyében élősködnek.
– Milyen témákat kutat, mi-
lyen főbb eredményei voltak 
eddig?
– Kutatásaim fő irányát a talaj-
lakó formák bio indi kációs al-
kalmazási lehetőségei adják. 
Döntően emberi eredetű boly-
gatásokra adott stressz vá la sz ai-
kat vizs gál juk. A talajt ért ne-
hézfém-szennyezéseknek a 
nema-tológiai hatásvizsgálatá-
ra mintegy 15 évvel ezelőtt 
egyedülálló lehetőségünk 
nyílt, amikor csatlakozhattunk 
az MTA TAKI professzora, 
Kádár Imre által irányított te-
repi kísérletekhez. Ennek kö-
szönhetően a világon elsőként 
deríthettük fel bizonyos mikroele-
meknek (arzén, króm, réz, higany, 
nikkel, szelén, cink) a talajlakó fonál-
férgek együtteseire gyakorolt közép-
távú hatásait. Ennek kapcsán többek 
között az is kiderült, hogy ezek az ál-

„KérdQjelek a nematológiában”. 
BaktériumevQ fonálféreg 

(Chiloplacus sp.) fiatal példánya.

(NAGY PÉTER FELVÉTELE)

Pásztázó elektronmikroszkópos kép egy Xiphinema vuittenezi 
feji végérQl a szájszuronnyal. (FEI Quanta 3D SEM-FIB készülék, 

Havancsák Károly felvétele)
Az adott szín azt az elemet jelöli, amely dominál 

az adott pontban: zöld: kén, piros: szén.
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A rendelkezésre álló szűkös adat-
halmaz, különösen az írásos 
források sokszor nem elegen-

dőek egy adott emlék hovatartozásának 
tudományos igényű bizonyításához, ezért 
számos szaktudós – például a legtöbb mű-
vé szet tör té nész – inkább lemond az 1000. 
esztendő előtt keletkezett alko-
tások értékeléséről. Mások vi-
szont éppen ellen kezőleg, szen-
vedélyesen védelmezik állás-
pontjukat, szinte nemzeti sors-
kérdésnek tekintve azt. 

Alig ismert emlékegyüttes
Ehhez képest megdöbbentően kevés fi-
gyelem irányul a perzsa művészet későb-
bi hazai kapcsolataira, annak ellenére, 
hogy minél újabb korokban vizsgáló-
dunk, úgy sokasodik és gazdagodik az 
iráni kapcsolatokra utaló dokumentu-
mok köre. És itt nem elsősorban könyv-
tári vagy levéltári adatokra gondolunk, 
hanem műalkotásokra, nemegyszer va-
lódi mesterművekre, amelyek iráni ere-
detéhez ezúttal kétség sem férhet. Az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Ira-
nisztikai Tanszéke ezért az Országos Tu-
dományos Kutatási Alapprogram 
támogatásával 2010-ben országos és 
nemzetközi kutatómunkát indított azzal 
a céllal, hogy feltérképezze ezt a szinte is-
meretlen emlék együt test. Sokszor több 
száz éve hazai gyűjteményekben lappan-

R A K T Á R A K  P O L C A I  KÖ Z Ö

Ha ma valaki a perzsa mevészet magyarországi 
emlékeirWl olvas, az vagy izgalomba jön, vagy 
legyint, és továbblapoz. Valószíneleg 
azért ez a kettWsség, mert a téma elsW-
sorban az államalapítás elWtti kort 
juttatja eszünkbe, márpedig annak 
régészeti anyagáról a régészek 
mellett lelkes amatWrök is szívesen 
kifejtik véleményüket; és az utóbbi-
ak különutas teóriái a legkülönbö-
zWbb népneveket rendelik a leletek-
hez. A sok név között így bukkan fel a 
perzsáké és más iráni vagy keleti népeké. 

DÁRIUS KINCSE NYHadizászló, Irán, XIX. század , Debrecen, Déri 

Múzeum. 

(LUKÁCS TIHAMÉR FELVÉTELE)

OTKA 83166
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gó alkotások dokumentálását kell elvé-
gezni, továbbá alkalmat és forrást találni 
azok konzerválására, helyreállítására, 
bel- és külföldi megismertetésére. Mel-
lőzöttségük egyik legfontosabb oka, 
hogy Magyarországon – szemben a na-
gyobb európai fővárosokkal – sosem 
volt önálló közel-keleti vagy iszlám mű-
vészeti gyűjtemény. Talán éppen e kuta-
tás is hozzájárulhat ahhoz, hogy a közel-
jövőben változás történjen ezen a téren. 

Mielőtt bemutatjuk a magyarországi 
emlékek kutatásának néhány érdekes 
eredményét, érdemes tisztáznunk, mit is 
értünk perzsa művészet alatt. 

Nem könnyű pontos definíciót adni, 
mivel Perzsia – modern, de ugyancsak 
ősi eredetű nevén Irán – koronként elté-
rő kiterjedésű ország vagy birodalom 
volt. Perzsa Birodalomról a Kr. e. VI. 
század közepe óta beszélhetünk, amikor 
II. (Nagy) Kürosz létrehozta az Ak hai-

me nida (Óperzsa) Birodalmat 
(kb. Kr. e. 550–331), egyesítve a 

mai Irán nagy részét az általa 
leigázott közel-keleti és kis-
ázsiai térségekkel. Kürosz 
munkáját utódai, például 
I. Dareiosz (Kr. e. 522-
486) folytatták: Perzsia 
az ő idején érte el legna-
gyobb kiterjedését. Az 
Akhaimenidákat szá-
mos más dinasztia kö-

vette, köztük a Szá szá ni-
dáké (Kr. u. 224-651), 

eközben hódítók sora száll-
ta meg, például a makedó-

nok (Kr. e. 333-331) vagy az 
arabok (kb. 651), de valamilyen 

Ö Z Ö T T 

Ha ma valaki a perzsa mevészet magyarországi 
emlékeirWl olvas, az vagy izgalomba jön, vagy 
legyint, és továbblapoz. Valószíneleg 
azért ez a kettWsség, mert a téma elsW-
sorban az államalapítás elWtti kort 
juttatja eszünkbe, márpedig annak 
régészeti anyagáról a régészek 
mellett lelkes amatWrök is szívesen 
kifejtik véleményüket; és az utóbbi-
ak különutas teóriái a legkülönbö-
zWbb népneveket rendelik a leletek-
hez. A sok név között így bukkan fel a 
perzsáké és más iráni vagy keleti népeké. 

formában az ország mindmáig fennma-
radt. 

Az arab hódítás után kialakuló iszlám 
művészet emlékeinek igen tekintélyes ré-
sze valójában az egykori Perzsa Biroda-
lom területére lokalizálható. A mai Irán 
jóval kisebb a Perzsa Birodalomnál, ezért 
művészettörténeti értelemben „perzsá-
nak” tekinthető a szomszédos területek 
újkor előtti művészete is, különösen a mai 
napig is irániak által lakott területeké, pél-
dául Afganisztáné vagy Tádzsikisztáné. 
Történelmi okokkal magyarázható, hogy 
Magyarországon az iszlám művészeti 
emlékek legnagyobb és legismertebb cso-
portja török eredetű. Annak is történelmi 
okai vannak, hogy az iszlám művészet 
hazánkban a mai napig sokaknak a 
„török világ” képeit idézi fel. Nyugat-
Európa és a tengerentúl múzeumaiban 
azonban a Perzsa és nem az Oszmán Bi-
rodalom egykori területeiről származik az 
iszlám műkincsek többsége. És – bár ez 
nem közismert – a hódoltság utáni három 
évszázad magyar műgyűjtése már nálunk 

is főleg perzsa, illetve indiai alkotásokat 
halmozott fel. Sőt, kutatásunk azt mutat-
ta, hogy a perzsa műkincsek első nagyobb 
hullámát maga a hódoltság hozta Ma-
gyarországra.

Mikor keletkezett és 
mikor érkezett?

Amikor egy távoli kultúra hazai emlékeit 
tekintjük át, mindig külön kell választani 
a kérdéses emlék keletkezésének korát, és 
Magyarországra kerülésének idejét. A 
perzsa művészetnek szinte minden kor-
szakából, még az ó- és a középkorból is ta-

KINCSE NYOMÁBAN 

Király és pohárnok. Részlet egy selyemkárpitról, 

Irán, XVI. század, Budapest, Iparm_vészeti 
Múzeum, Esterházy-gy_jtemény 

(PATAKI ÁGNES FELVÉTELE)

Acél kettQsbárd, 
Irán, XIX. század, 

Hopp Ferenc Kelet-

Ázsiai M_vészeti 
Múzeum. 

(SULYOK MIKLÓS 

FELVÉTELE)

I. Tahmászp sah az iszfaháni Negyven oszlop 
palotája egyik festményén
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lálhatunk alkotásokat Magyarországon, 
de ezek keletkezésük idejétől függetlenül 
főleg csupán az utóbbi két évszázadban 
kerültek ide. Természetesen ez mit sem 
von le értékükből (néhány példát alább fel 
is sorakoztatunk közülük). Számunkra 
mégis izgalmasabbak azok a régebbi al-
kotások, amelyek nem sokkal készítésük 
után eljutottak Magyarországra.

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a ko-
rábbi elszigetelt kereskedelmi kapcsola-
tok után a XVI. században indult meg 
nagyobb arányú műtárgy-beáramlás 
Iránból. Ez leginkább az oszmán hódítás-
sal magyarázható, amelynek következté-
ben a hódolt Magyarország a birodalom 
részeként szinte Perzsia szomszédja lett. 
A szaktudomány is csak mostanában 
kezdi felismerni a jelenség következmé-
nyeit, például azt, hogy Magyarország 
milyen óriási szerepet játszott ekkor a 
perzsa művészet európai felfedezésében. 
Európa ugyanis éppen ebben az időben, 
és éppen a magyarországi tárgyakon ke-a magyarországi tárgyakon ke-
resztül kezdett érdeklődni a perzsa mű-
vészet alkotásai iránt. A mai európai 
gyűjteményekbe legrégebben bekerült 
iráni műtárgyak között nagy számban ta-
lálunk olyanokat, amelyek bizonyítható-
an Magyarországról kerültek oda. Sőt, 
Amerikába továbbvándorolt műkincsek 
között is akad ilyen, például a New York-
ban található úgynevezett Anhalt-
szőnyeg. E tárgyak nagy része az oszmá-
noktól szerzett hadizsákmány volt: Bécs-
ben, Drezdában, Karlsruhéban, és Stock-és Stock-Stock-
holmban is találhatunk ilyeneket, 
elsősorban fegyvereket és textileket, ame-
lyeket a törökök korábbi csaták során a 
perzsáktól szereztek, aztán magukkal 
hozták a magyar hadszíntérre. Talán 
ilyen körülmények között érkezhetett 
hozzánk az a – szerencsére mindmáig ha-
zánkban megőrződött – selyemkárpit, 
amely nemcsak a legszebb és legértéke-
sebb perzsa műkincs Magyarországon, 
hanem olyan alkotás, amely technikáját és 
témáját illetően az egész világon egyedül-
álló. Az úgynevezett Esterházy-kárpit kö-úgynevezett Esterházy-kárpit kö- Esterházy-kárpit kö-
zepét színpompás tömegjelenet díszíti az 
ifjú I. Tahmászp sah (1524-1576) udvar-
tartásával. 

A haditrófeákon kívül a perzsa művé-
szet más formában is jelen volt a XVI-
XVII. századi Magyarországon. Isme-
rünk az oszmán Portánál kelt aggodal-
mas hangú dokumentumot, amely az Er-
délyben kitermelt réz iráni csempészetének 
azonnali leállítását követeli. Az nem derül 
ki e forrásból, hogy milyen nagyságrend-

ben áramlottak ki ércek Magyarországról 
Perzsiába, de az tény, hogy a szultánt 
nyugtalanította a törvénytelen vagyon-a törvénytelen vagyon-
kiáramlás, és a feljegyzés nyilván tényle-
ges problémára utalt. Hogy a gazdasági 
kapcsolatok nem voltak egyoldalúak, azt 
például a XVII. századi török utazó, Evlia 
Cselebi soraival illusztrálhatjuk, aki Eszé-
ken „több mint százezer ruméliai, perzsa 
és arab kereskedőt” látott. Evlia Cselebinél 
a nagyotmondás rutinszerű retorikai 
elem – Eszék lakossága néhány ezer fő le-
hetett ekkor –, de kijelentéseinek szinte 
mindig van valós alapja. Korabeli magyar 
forrásokból tudjuk, hogy Debrecen, 
Kecskemét és más városok piacain is árul-
tak perzsa szőnyegeket, míg az utóbbi év-
tizedek régészeti feltárásain napvilágra 
került egykori kávémérésekben hazánk 
első kávéfogyasztói kínai és perzsa kék-
fehér kerámiacsészékből itták a „feketele-tták a „feketele-
vest”.  Ezekből a bonyhádi Völgységi 
Múzeum 2012 októberétől látható perzsa 
művészeti kiállítása mutat be néhányat.

Hazai mérföldkW
Bár az Oszmán Birodalom visszaszorulá-
sával a közvetlen kapcsolatok megritkul-
tak, a XVIII-XIX. századból több műal-
kotás lelhető fel Magyarországon, mint 
az addigi korszakokból együttvéve. A 
gazdasági kapcsolatok jelentőségére utal 
például, hogy Mária Terézia ezüsttallérja 

a XX. század elejéig a Perzsa-öböl térsé-
gének szinte legfontosabb pénzneme volt, 
igaz, az érmék jó része utánveret, amelyek 
forgalmának ellenőrzése meghaladta 
Ausztria lehetőségeit. A kereskedelmi 
kapcsolatok jellegét hitelesebben közvetí-
tik azok a XIX. századi műtárgyak, ame-
lyeket az 1872-ben alapított budapesti 
Iparművészeti Múzeum egy évvel később 
a bécsi Világkiállításon vásárolt. Jelenleg is 
zajlik ennek az anyagnak a feldolgozása a 
projekt keretében nemcsak itthon, hanem 
együttműködésben bécsi és brnói szak-
emberekkel: nem is lehetne ez másképp, 
hiszen amikor 1873-ban megérkeztek 
Teheránból, még szerves egységet alkot-
tak a monarchia gyűjteményeibe utóbb 
szétszóródott tárgyak. 

Mérföldkő az iszlám művészet hazai re-
cepciótörténetében a kutatás első komoly 
eredményeként 2011-ben megvalósult 
nagyszabású kiállítás, ahol az országban 
található legszebb XVIII-XIX. századi 
perzsa műkincseket mutatta be az Ipar-
művészeti és a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai 
Művészeti Múzeum. A több száz tárgy 
tekintélyes része először szerepelt kiállítá-
son, és közülük számos alkotás igazi jelen-és közülük számos alkotás igazi jelen-közülük számos alkotás igazi jelen-
tőségére az ekkor végzett vizsgálatok és 
restaurátori munkák derítettek fényt. Ki-
derült például, hogy a perzsa acélműves-
ség egyik legjobb európai gyűjteménye 
Budapesten található. Egy történelmi té-
májú táblakép restaurálása a kevés név 
szerint ismert XIX. század eleji udvari fes-
tő egyikének szignóját hozta felszínre: a 
mesternek ezen kívül még két szignált 
művéről tudunk világszerte. A debreceni 
Déri Múzeum raktárában pedig a jófor-
mán csak ábrázolásokról ismert 1800 kö-
rüli perzsa hadizászlók egy eredeti példá-
nya került elő – olyan rossz állapotban, 
hogy nem lehetett kiállításra bocsátani. 
Ugyancsak restaurálásra vár a Néprajzi 
Múzeum egy ritka illusztrált kézirata, 
amelynek legközelebbi párhuzamát a ku-
tatás Philadelphiában azonosította. 

És ez csak néhány példa az eddig elért 
eredményekre és a számos további tenni-számos további tenni-
valóra. Ha arra gondolunk, hogy az újabb 
korok emlékeit is csak mostanában kezd-
jük észrevenni és megérteni, vajon meny-
nyi munka lehet még az 1000. év előtti 
műkincsek értékelése terén? Talán éppen 
ezért is érdemes a bizonyostól a bi-
zonytalan felé haladni – hátha így hama-hama-
rabb eljutunk régiónk és a Közép-Kelet 
kulturális kapcsolatainak reális megítélé-
séhez.

SZÁNTÓ IVÁN 

Anhalt-szQnyeg
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A park ciprusai, tavai és szökő-
kútjai ma is turisták sokasá-
gának jelentenek maradan-

dó élményt, akik tömegével érkez-
nek a Rómától alig több mint 30 ki-
lométerre fekvő kisvárosba, hogy 
sétát tegyenek a Villa d’Estében, 
hallgassák a szökőkutak vizének 
nyugtató zenéjét. 

Az ókori Tibur folyójának, az 
Aniónak (mai nevén Aniene) és a város 
bő hozamú forrásainak a vizeit az Aqua 
Marcia-, az Aqua Claudia-, az Aqua 
Anio Vetus- és Novus-csatornák ve-
zették Rómába. A vizekben gazdag 
város másik vonzerejét a körülötte elte-
rülő dombos táj megejtő szépsége jelen-
tette, melynek köszönhetően a császár-

kor tehetős polgárai villákat építtettek a 
várost körülölelő lankákon. A Tivoli 
alatt elterülő síkságon Hadrianus csá-
szár emeltetett grandiózus palotakomp-
lexumot, melynek romjai a reneszánsz 
korában váltak igazán nagy érdeklődés 
tárgyává. Az 1550-ben III. Gyula pápa 
által Tivoli kormányzójának kinevezett 
Ippolito II. d’Este bíboros (1509-1572) 

A VILLA D’ESTE ÉS SZÖKVKÚTJAI

TIVOLI VIZEI ÚJJÁÉLEDNEK
Talán a végsW pusztulástól mentette meg Gustav Hohenlohe bíboros (1823–1896)  
az itáliai reneszánsz egyik legszebb kertjét, amikor 1850-ben megvásárolta Modena utolsó her-
cegétWl a tivoli Villa d’Estét. A palota és a kert felújítási munkálatai már a következW évben 
elkezdWdtek, s a Villa d’Este hamarosan ismét eredeti fényében tündökölhetett. Hohenlohe 
1864-tWl évente hosszabb-rövidebb idWre vendégül látta barátját, Liszt Ferencet, akit az itt töl-
tött idWszakok inspiráltak a Zarándokévek – Harmadik év címe zongoraciklus leggyakrabban 

játszott darabjának, A Villa d’Este szökWkútjainak (1877) a megírására. 
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(Fontana dei Draghi), melynek közepé-
ből a palota magasságáig lövell a víz. 
Kortárs beszámolók szerint a kút XIII. 
Gergely pápa (Ugo Boncompagni) 
1572-ben tett látogatásának tiszteletére 
épült, akinek családi címerében ugyan-
csak egy szárnyait széttárt sárkány lát-
ható. A szökőkút sárkányait az eredeti 
program azonban minden bizonnyal a 
Heszperiszek kertjének őrzőjével, a 
százfejű Ladónnal is azonosítani kíván-
ta. Ezzel pedig a Villa d’Este parkját 
Hérának a görög mitológiában szerep-
lő gyümölcsöskertjeként mutatta be. 
Ennek egyik fáján az örök ifjúság és 
halhatatlanság aranyalmái teremtek. A 
francia humanista, Ippolito d’Este ven-
dége, Marc-Antoine Muret (1526-
1585) dicsőítő versben énekelte meg, 
hogy a kert ura kezében tartja a Her-
kules által a Heszperiszek ligetének 
aranyalmafájáról leszakított gyümöl-
csöt, aki az azonosításon keresztül ma-
gáévá teszi a mitológiai hős erényeit is. 
Herkules kultuszát a Ferrarát rene-
szánsz uralkodói központtá tevő Ercole 
(1431-1505), Ippolito nagyapja nyomán 
ápolták utódai, így a bíboros is.

A Sárkányok kútja fölött, a palota 
előtt elterülő sétány alatt áll Pandóra 
kútja, melynek közepén vázát tartó nő-
alak állt egykor; a vázából pedig víz 
folyt (Pandóra szobra ma a római Musei 
Capitolini gyűjteményében van). Maga 
Ligorio több reneszánszkori gondolko-
dóval együtt úgy vélte, hogy Pandóra 

maga is végeztetett ásatásokat a Villa 
Adriana területén, s a földből kiemelt 
szobrokat és torzókat később a saját ma-
ga alapította kertjében állíttatta fel. Al-
fonso d’Este ferrarai herceg és Lucrezia 
Borgia másodszülött fia, Ippolito a Vil-
la d’Este kialakításával olyan elődökkel 
kívánt versenyre kelni, mint Maecenas, 
Hadrianus császár és II. Piusz pápa, 
akik korábban mind rezidenciával bír-
tak a városban. 

Mitológiai távlatok
A palota és a kertek építése 1560-ban 
kezdődött meg. A palota alapjául egy 
egykori bencés kolostor épülete szolgált, 
melynek kerengőjét a megbízó loggiás 
reneszánsz udvarrá alakíttatta, a kertre 
néző, hosszan elnyúló, dísztelen hom-
lokzatot pedig kétszintes erkéllyel ékesít-
tette. Ettől az erkélytől vezetnek a mere-
dek sétányok és lépcsők a völgyben (Valle 
Gaudente) elterülő kertbe. A kert tavai-
hoz vezető utakat a XVII. század elején 
ültetett ciprusok szegélyezik, s itt-ott te-
raszok szakítják meg. 1572-ben, Ippolito 
d’Este bíboros halálakor a szökőkutakat 
vízzel ellátó csatornák és vízemelő-rend-
szerek már készen álltak. A kutak vízel-
látását a XVI. század derekán felfedezett 
Rivellese-forrásból sikerült biztosítani, 
melynek bőséges és friss ivóvizét a város 
közkútjaiba is bevezettette a bíboros. 
Egy évvel Ippolito d’Este halála után ke-
letkezett az a metszet, amely a palotát és 
a parkot kész állapotában mutatja, és 
amitől a mai kertek nyújtotta kép lénye-
gében alig tér el. 

A kert tervezője a nápolyi származású 
építész, az antik örökség kiváló ismerője, 
az ókori Róma városának térképét 
(Antiquae Urbis Imago) is elkészítő Pirro 
Ligorio (1510–1583) volt, kivitelezője pe-
dig a ferrarai építész, Giovanni Alberto 
Galvani. Ippolito d’Este megbízásából 
Pirro Ligorio vezette az ásatásokat Hadri-
anus császár ókori villájában, mely tapasz-
talatait saját kora kertépítészetében és épí-
téstechnikájában is felhasználhatta. A Vil-
la d’Este kertjeinek esetében azonban a 
tervezés nemcsak annak materiális kiala-
kítását jelentette, hanem annak az ikono-
gráfiai programnak felállítását is, mely a 
kertet mitológiai távlatokba helyezte. A 
program hordozói pedig a szökőkutak és 
az őket díszítő szobrok voltak. 

Örök ifjúság aranyalmái
A palotát a kertekkel összekötő lejtő 
középpontjában áll a Sárkányok kútja 

szelencéje nemcsak az emberiséget sújtó 
csapásokat, gonosz erőket, hanem jó és 
termékeny energiákat is tartalmazott. 
Így a nő kezében tartott vázából kiömlő 
víz a kertek megtermékenyítőjeként 
szolgált. E kúttól alig néhány méterre, a 
kertre néző loggia egyik boltíve alatt 
kis kút közepén Léda alakja fekszik, 
akit a hattyú képében megjelenő Jupiter 
csókol meg éppen. A mitológiai kom-
pozíció ugyancsak metafora: a föld (Lé-
da) és a bőséges és friss vizek (a hattyú) 
termékeny találkozása virágzó kertet, 
buja vegetációt hoz létre. 

A jelenés helyén
Az imént bemutatott kutak és a Sárká-
nyok kútja között, az emelkedő egyik 
teraszán húzódik a Száz szökőkút útja 
(Il viale delle Cento Fontane). A sétány 
kútjai között újra és újra feltűnnek az 
Esték címerállatai, a sasok, míg a kuta-
kon elhelyezett különböző formájú kö-
vek, melyek közül vizek törnek elő, a 
város forrásokban gazdag dombjait és 
hegyeit jelképezik. A sétány két 
díszkutat köt össze, az úgynevezett 
Ovális kutat (Fantana dell’Ovato) és a La 
Rometta nevűt, ami az ókori Róma mi-
niatűr képét mutatja. Az Ovális kút, 
mely szikláival és barlangjaival szintén a 
város változatos domborzatát szimboli-
zálja, központi vízesésének tetején a 
tiburi szibilla embernagyságnál maga-
sabb szobra ül. Egy római monda sze-

 A Villa d’Este kertjei, 1573
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rint Augustus és a tiburi szibilla találko-
zása során, mikor a császár tanácsot 
kért tőle, hogy elfogadja-e a szenátus 
által számára felajánlott isteni címet, 
egy égi jelenésben ő mutatta meg Au-
gustusnak Máriát karján a kis Jézussal. 
A legenda szerint a látomás helyén a 
császár oltárt emeltetett és visszautasí-
totta a neki kínált isteni címet. Ezen ol-
tár helyén áll ma a római Santa Maria in 
Aracoeli-templom a Capitolium köz-
vetlen szomszédságában. A Fontana del-
la Rometta, azaz a „Kis Róma kútja” a 
XIX. századi felújítás idejére már el-
pusztult, de Giovanni Francesco 
Venturini XVII. századi metszete alap-
ján rekonstruálni lehetett, így újjáépítve 
ma is áll a kert délnyugati falának olda-
lán. A kút valójában az antik Tibur és 
Róma városainak vetélkedését mutatja: 
Róma a Tivolin átfolyó Aniene ivóvize 
nélkül sosem emelkedhetett volna a 
császárok dicsőséges székhelyévé. Ró-
ma városa a kertnek ezen a pontján 
másképp is jelen van: a magaslatról tisz-
ta időben egészen el lehet látni a város-
ig, mely fölött jól kivehetően lebeg a 
Szent Péter-székesegyház kupolája. 

A kert legmélyebb pontján három 
négyszög alakú medence húzódik. 
Ezek máig a domboldalon lefolyó vizek 
gyűjtői, és a régebbi időkben különböző 
egzotikus halak lakóhelyei is voltak. A 
halastavakként szolgáló medencék 
északkeleti végén magas domb emelke-
dik, melynek tetején homlokzatot for-
máló építmény áll. A központi fülkéjé-
ben magasló tabernákulumszerű épü-

letben hajdanán víziorgona kapott he-
lyet, melynek sípjait a víz hidrosztatikus 
nyomásával állandósított szélnyomás 
szólaltatta meg. A hangszer mechani-
kája iránt rendkívüli érdeklődést muta-
tó Montaigne, aki 1581-ben tett látoga-
tást Tivoliban tizennégy hónapos itáliai 
útja során, az orgona által kibocsátott 
finom hangeffektusokat is leírta. Az 
orgonaház melletti fülkékben Apolló és 
Orfeusz egészalakos szobrai állnak.

Enyészet és megújulás
A korábban említett humanista, Marc-
Antoine Muret egy másik, Ippolito ne-
vét dicsőítő versében a bíborost az óko-
ri Tibur fényének visszaadójaként jele-
níti meg. A villa kiépítése nemcsak a 
város újjászületését hozta magával, ha-
nem mintát nyújtott olyan reneszánsz 

kertek számára, mint a caprarolai Villa 
Farnese, a bagnaiai Villa Lante vagy  
a frascati Villa Aldobrandini. (A XIX. 
század első felében XVI. Gergely pápa 
az Aniene vízeséseit kísérő ösvények 
mentén nyitotta meg a róla elnevezett 
Villa Gregorianát Tivoliban, amely 
hosszan tartó rekonstrukciós munkála-
tok után 2005-től ismét látogatható.) A 
Villa d’Este Ippolito halálakor még be-
fejezetlenül állt; rövid átmeneti időszak 
után Alessandro d’Este bíboros (1568-
1624) idején folytatódtak a kert építési 
munkálatai. 

A XVIII. század folyamán, amikor a 
villa a Habsburgok tulajdonába került, 
új tulajdonosai alatt enyészetnek indult: 
a már nem használt hidraulikus szerke-
zetek tönkrementek, a kertben felállí-
tott antik szobrokat széthordták a kör-

nyék lakosai, a kertek épületeinek és 
kútjainak egy része romba dőlt, a nö-
vények burjánzását nem tartották kor-
dában kertészek. (A hanyatlásában is 
kies képet nyújtó kert képét többek kö-
zött Carl Blechen és Camille Corot 
ecsetjei örökítették meg az utókor szá-
mára.) Ebben az állapotában lett a Villa 
d’Este Gustav Hohenlohe tulajdona, 
akinek idején aztán ismét régi szépsé-
gében tündökölhetett. 

A bíboros halála után az olasz állam 
tulajdonába került villát az első világ-
háború után nyitották meg először a 
nagyközönség számára. A második vi-
lágháborúban bombakárokat szenve-
dett kert újabb hosszú helyreállítási 
munkálatok helyszíne lett, de napja-
inkban ismét látogatható. 

UGRY BÁLINT

Giovanni Francesco Venturini: A La Rometta kútjának metszetes ábrázolása a XVII. század végérQl 
(Giovanni Battista Falda: Le fontane di Roma, 1691)

A Száz szökQkút útja
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JA N  G E H L ,  A K I  V I S S Z A A D JA  A  V Á RO S T  A Z  E M B E R E K N E K

KOPPENHÁGA 
BÜSZKESÉGE

A Metropolis Budapest-program-

sorozat részeként szeptember 

24-én este zsúfolásig telt a FUGA 

Építészeti Központ nagyterme, 

ahol a városépítészet ikonja, Jan 

Gehl városépítész tartott elW-

adást az élhetW nagyvárosról.

A dán építész budapesti látogatása 
igazán nagy esemény. A város-
tervezés iránt érdeklődő építé-

szek, szociológusok vagy a pusztán kí-
váncsi laikusok számára is izgalmas elő-
adásból kiderült, hogy milyen eredmé-
nyeket ért el Gehl az utóbbi évtizedekben.  

A világhírű várostervező, kutató igen 
népszerű és aktuális témával, a mai vá-
rosi élet elviselhetőbbé tételével foglal-

kozik: a 60-as évek óta kutatja, tanítja 
ennek lehetőségeit. Nevéhez fűződik 
az élhető város gondolata, és e tekintet-
ben úttörőnek számít a várostervezők 
között. Előképének talán Jane Jacobs te-
kinthető, aki 1961-ben megjelent köny-
vében a technokrata várostervezési 
szemlélet hibáiról szólt, elsősorban az 
amerikai nagyvárosokban létrejövő 
anomáliákra hívja föl a figyelmet. 

Nem titok, sőt Gehl büszke rá, hogy 
munkásságához nagyban hozzájárult 
pszichológus felesége és a köztük zajló 
közös gondolkodás arról, hogy miért 
nem az ember a legfontosabb szereplője 
a modern várostervezésnek.  Kettejük 
ötlete, hogy vissza kell téríteni a város-
tervezést egy emberközpontúbb, a vá-
roslakók számára élhetőbb, élvezhetőbb 
városépítészet felé.

Nyhavn negyede KoppenhágábanA dán Egeskov-kastély

A SZERZP 
FELVÉTELE

Koppenhága kikötQje
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Gehl szerint szakítani kell a „Brasilia- 
szindrómának” nevezett városépítési 
szemlélettel, ami a modern városok 
kialakulásának egyik tipikus negatív 
példája. A latin-amerikai ország fővá-
rosa a levegőből egy fantasztikus ma-
dár alakú város, de embermagasságból 
nézve a települést, az egy élhetetlen, 
embertelen lakótelep. A tervezett vá-
rosok sokaságára jellemző ez a monu-
mentalitásra törekvő, ugyanakkor az 
embert háttérbe szorító, a XX. század 
városépítészetére olyannyira érvényes 
nézet. Ennek a szemléletnek a jegyé-
ben alakult ki a mai – leginkább az au-
tóforgalmat kiszolgáló – modern vá-
rosok jelentős része. Legjobb példa er-
re a ma is rohamosan épülő Dubai. Hi-
hetetlen magas toronyházakat húznak 
föl sorra, amelyekben nyoma sincs a 
hagyományos városi életnek.

A városépítész kutatói és írói mun-
kássága mellett fontos kiemelni, hogy 
nevéhez fűződik több nagyváros vá-
rosfejlesztési stratégiájának kidolgozá-
sa. Az ő munkássága alapján jött létre 
egyebek között Koppenhága városfej-
lesztési programja, amelynek köszön-
hetően a dán fővárost évek óta a világ 
egyik legvonzóbb városaként tartják 
számon a Zürich (1.), Helsinki (2.), 
Koppenhága (3.), Bécs (4.) és München 
(5.) alkotta listaélen. Vezető szerepe van 
egyebek között Melbourne és Moszkva 
jelenlegi átalakulási folyamatában is.

Nem győzi hangsúlyozni, hogy a vá-
rosokban az emberi élet a legfonto-
sabb, és mindent e köré kell „megren-
dezni”. Ez egy paradigmaváltást igé-
nyel az építészektől, a közlekedés-
mérnököktől s nem utolsósorban a 
várospolitikusoktól. A városi élet mi-
nőségének javítása érdekében vissza 
kell szorítani az autós közlekedést, 
hogy újra a gyalogosok vehessék bir-
tokba az utcákat és a tereket. Az új ki-
hívás és paradigma középpontjában az 
ember áll, akin elsősorban a gyalogost, 
és a kerékpárral közlekedőket kell ér-
teni. A kívánatos változásokhoz ter-
mészetesen hozzátartozik a minőségi 
tömegközlekedés kialakítása is.

Gehl 12 elv érvényre juttatását 
tartja elengedhetetlennek az él-

hető város kialakításához, előadásá-
ban ezek közül a tervezés pilléreinek 
is tekinthető négy fő elvet mutatott 
be részletesen. Az átalakulás célja az 
élhetőség, a biztonság, a fenntartha-
tóság, az egészséges életlehetőségek 

megteremtése, illetve növelése. 
Az élhetőséghez élettel teli, szo-
ciális térre van szükség, olyan 
közterekre, ahol lehetősség van 
a társadalmi érintkezésre, kul-
turális és szórakozási lehetőssé-
gekre is. A biztonság feltételé-
nek azt tekinti, ha minél töb-
ben vannak az utcán, azaz a 
gyaloglásra ösztönző városban 
nő a biztonság is. Ma a kulcs-
fogalomnak számító fenntart-
hatósági szempontok is amellett 
szólnak, hogy minél kedve-
zőbb feltételeket kell teremte-
ni az autó nélkül közlekedők 
számára, különös tekintettel a bicik-
lizőkre és a tömegközlekedés fejlesz-
tésére. Ez utóbbi fontos stratégiai fej-
lesztési cél a nagyvárosokban, ahol a 
gyalogos, de akár még a kerékpáros 
közlekedés is olykor nem jelent meg-
oldást a nagy távolságok vagy a ha-
talmas embertömegek miatt. Az él-
hető város gondolatához szorosan 
kapcsolódik az egészség fogalma, 
amely a városban élő ember számára   
jelentős érték, hisz a javarészt ülő 
munkát végzők számára igen fontos 
a kikapcsolódási, sportolási lehetőssé-
gek megteremtése, színvonalas kar-
bantartása.

A felsorolt négy célt összefoglaló mó-
don a várostervezés emberi oldalaként 
határozhatjuk meg. Gehl kutatásai an-
nak bemutatására irányultak, hogy 
nagymértékben e célok megvalósulá-
sán múlik a városlakók helyzetének ja-
vulása. Ráadásul e célok érvényre jut-
tatása hosszú távon nem növeli a vá-
rosok kiadásait, vagyis az építész által 

javasolt elvek reális, megvalósítható 
várospolitikai alternatívákat kínálnak 
minden változásra kész település veze-
tése számára.

Koppenhága és a dánok büszkesé-
gének eddig összesen öt könyve 

szól a témáról. A közelmúltban jelent 
meg a Cities for people című könyve, 
amelynek magyar nyelvű fordítását jö-
vő tavasztól vehetjük kezünkbe, mi 
mással, mint Az élhető város címmel. A 
szerző magyarországi látogatásának  
egyik nem titkolt célja az volt, hogy 
beharangozza e legújabb könyvének 
várható magyar nyelvű kiadását. 

Mindamellett a dán szakember tu-
dományos és gyakorlati munkássága 
egyaránt támpontokat adhat minden 
európai nagyváros, így Budapest fej-
lesztéséhez is. Igaz, mi még közel sem 
tartunk ott, mint Koppenhága, ahol a 
biciklis dugók csökkentése érdekében 
már a kerékpársávok megkettőzéséhez 
kellett hozzáfogni. 

KASZICS BÁLINT

A madárváros, Brasilia

Budapest kevés bicikliútjainak egyike 
A SZERZP FELVÉTELE
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A Grimm-testvérek által összegyűjtött mesék telis- 
teli vannak vérrel és borzalommal, de mindez 
csekélység ahhoz a horrorhoz képest, melyet a 

történelem produkált. Bőven tudósítanak erről Shakes-
peare királydrámái, de a saját történelmünkben sem kell 
sokat keresgélnünk, ha csonkítástól, megvakítástól, 
gyilkosságtól akarunk elborzadni

Most Rosamunda gepida királylány és Alboin longo-
bárd király történetét elevenítem fel úgy, ahogy arról a 
kései krónikás, Paulus Diaconus szerzetes (725?–799?)  
tudósított.

A Keleti-tenger partjáról kiván-
dorló germán nép, a gepidák, a 
Visztula mentén húzódtak délre, 
270 körül keltek át a Kárpáto-
kon. A IV. század végi félelmes, 
új jövevényekkel, a hunokkal 
szemben vereséget szenvedtek, 
ám később szövetséget kötöttek, 
sőt Ardarik gepida király Attila 
főembere lett.

Attila halála után (453) a ger-
mán szövetségesek lázadása meg-
törte az Attila-fiúk – Irenk, El-
lák és Dengizik – hatalmát, akik 
a Netao nevű folyó melletti csa-
tában döntő vereséget szenved-
tek (454). Ettől kezdve a gepidák 
uralták a Dunától a Keleti-Kár-
pátokig nyúló területet.

A mai Dánia területéről induló, 
az Elba folyását követő, ugyan-
csak germán longobárdok (hosz-
szú-szakállúak) a folyó mentén 
dél felé vonulva 510 körül száll-
ták meg Észak-Pannóniát. 547-
ben már egész Pannóniát uralták. 
A bizánci diplomáciának hamar 
sikerült egymás ellen uszítani a 
két harcias népet. A háború váltakozó sikerrel folyt alig 
több mint húsz éven át, aztán az avarok segítségével a 
longobárdok döntő győzelmet arattak (567). A csatában 
elesett Kunimund gepida király is, akinek koponyájából 
Alboin longobárd király, a gyilkosa, ivócsészét készítte-
tett. Rosamunda királylány is rabságba esett, őt később 
Alboin feleségül vette. 

A korábbi szövetséges, az avarok seregei azonban túl 
félelmetes szomszédnak tűntek, ezért a longobárdok 
568 húsvétja után állatállományukat és zsákmányu-
kat hátrahagyva Itáliába vonultak. Az avarok meg-
ígérték, hogy 100 éven belül visszajöhetnek, ha új ha-
zájuk nem váltja be reményeiket. Erre persze nem ke-
rült sor, a longobárdok meghódították a Pó-vidéket, 

Jut eszembe...
ROSAMUNDA ÉS ALBOIN

majd a mai (róluk elnevezett) Lombardiát. A fonto-
sabb városok – mintegy 35 - kisebb hercegségek köz-
pontjaivá váltak.

Alboin nem sokkal élte túl a dicső honfoglalást. 
572-ben Veronában, frissen szerzett palotájában a 
királyi ebédjénél többet ivott a kelleténél – nem elő-
ször –, és amikor a Kunimund-csészét is kiürítette, 
az udvaroncok füle hallatára felszólította 
Rosamundát, hogy ő is igyon az apja koponyájából 
készült edényből. Az asszonyban fellángolt a három 
éve izzó harag. Szót fogadott, de bosszút forralt. El-

csábított két longobárd katonát, a király fegyver-
hordozóját, Helmechist, és egy nagyon erős harcost. 
Alboin délutáni álmát aludta. Rosamunda a mindig 
férje keze ügyében levő kardot az ágyhoz kötözte, s 
beengedte a gyilkost. A felriadó fegyvertelen királyt 
elérte végzete.

A nagyhírű hős királyt erősen gyászolta népe, hatalmas 
testét a palota lépcsője alá temették.  Rosamunda kísére-
tével Ravennába menekült, ahol évek múltán őt is utol-
érte végzete. Az eseményt évtizedekkel ezelőtt egyik 
hallgatóm a vizsgán az alábbiak szerint interpretálta: 
„Nem tudta kihúzni fegyverét a hüvelyből, így aztán levágták 
a fejét”.

TROGMAYER OTTÓ

Alboin halála



Egy sikeres feltörekvW ország: 
Törökország

Törökország (Oroszország mellett) két kontinensen terül el, 
így európai és ázsiai fekvésének köszönhetően ötvözi a nyu-
gati és a keleti kulturális tradíciókat. Területének (781 ezer 
négyzetkilométer) csak 3 százaléka tartozik Európához, 
mégis itt él népességének (76 millió fő) 15 százaléka. Legna-
gyobb városának, Isztambulnak a lakossága olyan gyorsan 
nő, hogy néhány éven belül Európa legnépesebb városává 
válik megelőzve Moszkvát és Párizst.  

A hazánknál több mint nyolcszor nagyobb ország Bulgári-
ától Iránig terjed, mely mind politikailag, mind gazdasági-
lag fontos stratégiai területnek számít. A Fekete-tenger és a 
Földközi-tenger között elhelyezkedő országnak kivételes 
adottságot jelent a 8400 km hosszú, nagyrészt homokos 
tengerpart, amely különösen a gyorsan fejlődő idegenforga-
lom számára jelent felbecsülhetetlen versenyelőnyt.

Az ókorban számos népcsoport élt Kis-Ázsiában. A görö-
gök, a perzsák és a rómaiak is harcoltak területéért, majd a 
VII. századtól a muszlimok ellen folyt az évszázadokon át 
tartó háborúskodás. A folyamatosan terjeszkedő oszmánok a 
XV. században Konstantinápoly elfoglalásával megdöntötték 
a Bizánci Birodalmat. Ezt követően megkezdődött a hódítás.  
Az Oszmán Birodalom legnagyobb kiterjedése idején (az 
1600-as évek első évtizedeiben) Marokkótól Jemenig, az Ad-
riától a Kaszpi-tengerig, Magyarországtól Egyiptomig nyúlt 
el. A birodalom széthullása az első világháború idején végle-
gessé vált. A történelem egyik legnagyobb népirtása 1915-
1917 között zajlott le, amikor a törökök másfél millió örményt 
hurcoltak el és mészároltak le. 1923-ban egy modern, világi, 
nyugat-orientált köztársaságot kiáltottak ki. 1929-ig az arab 
ábécét használták, ekkor tértek át a latin betűk használatára.  
Törökország 1952 óta NATO-tag, több mint egymillió fős 
hadereje a második legnagyobb (az Egyesült Államok után) 
a katonai szövetségben. 1961 óta tagja az OECD-nek és 
(talán meglepetésre) a G-20-aknak is. Az ország 1987-ben 
benyújtotta csatlakozási kérelmét az EU-hoz, mely kérelmet 
hivatalosan csak 1999-ben fogadták be. 2005 óta a csatlako-
zási tárgyalások kisebb-nagyobb megszakításokkal folyta-
tódnak, de az észak-ciprusi török katonai jelenlét, a régóta 
tartó kurd felkelés keleten (15 millió kurd harcol emberi és 
kisebbségi jogaiért) és az iszlám kultúrából adódó eltérések 
(pl. a nők korlátozott jogai) lassítják az előrehaladást. Az sem 
közömbös, hogy a Németország népességéhez mérhető or-
szág milyen változást hozna az EU életében.

Az ország népessége 1960 és 2000 között évente (a jelentős 
kivándorlás ellenére) 1 millió fővel gyarapodott (30 millióról 
70 millióra). Azóta lassult valamelyest a növekedési ütem, 

mert a teljes termékenységi arányszám már „csak” 2,15 (ha-
zánkban 1,25). A népesség a fentiek miatt fiatal, felük 28 
éven aluli. A várható élettartam 74,5 év (férfiaknál 72 év, 
nőknél 77 év). A csecsemőhalandóság ugyanakkor 24 ezre-
lék, a magyarországi ötszöröse.

A török gazdaság a válságot 2009-ben 4,8 százalékos 
GDP-visszaeséssel élte túl. 2010-ben már 9,2, s ehhez képest 
mérve 2011-ben 8,8 százalékos fellendülés következett be, de 
2012-ben 2,2 százalékra fékeződött a növekedés üteme. A 
GDP egy főre jutó mértékében kisebb növekedés követke-
zett be az emelkedő népességszám miatt. 

A 2013 nyarán indult környezetvédelmi tüntetések Isztambul-
ban zavargásokba fulladtak és a konzervatív kormány elleni 
tüntetéssé fajultak. Nagyobb szólásszabadságot, sajtószabadságot, 
az abortusz lehetőségét és szabad gyülekezési jogot követeltek.

A foglalkoztatási ráta 46 százalékos, míg a munkanélküliségi 
arány  9,5 százalékos volt 2012-ben. Az inflációt az elmúlt 
években sikerült 10 százalék alatt tartani (2012-ben 8,9 százalék 
volt), de ez sem jó ajánlólevél a csatlakozási tárgyalásokra.

A török gazdaságban még ma is sok embernek ad munkát 
a mezőgazdaság, de egyre erősebb az ipar (főleg a textilipar), 
a közlekedés, a pénzügyek és a telekommunikáció. Export-
jában kiemelkedők az autóipar és a vas- és acélipar termékei. 
Bámulatos fejlődésen ment át pl. a Turkish Airlines légitársa-
ság, mely 233 repülőgépével kisebb, mint a német Lufthansa 
(288 repülőgép), de a török légitársaság öt kontinens 104 or-
szágába repül, míg a Lufthansa csak 78 országba viszi utasait.

Törökország az európaiak (főleg az oroszok) számára az 
egyik legvonzóbb turisztikai célpont. Ókori városai, természe-
ti képződményei, gyógyvizei, a csodálatos Török Riviéra és 
Isztambul látványosságai hatalmas turisztikai ipart hoztak 
létre. A külföldi vendégek száma 2002-ben még csak 13 millió 
volt, ami 2012-re 32 millió főre emelkedett. A külföldi turisták 
átlagosan 9 vendégéjszakát tartózkodtak az országban. 

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Változhat a kép a földi élet 
kezdeteirWl?

Az oxigén mintegy 700 millió évvel 
korábban jelent meg a Föld légkö-

rében, mint eddig gondolták – állítják 
kutatók egy, a Nature-ben most meg-
jelent tanulmányban. Az eredmény 
nemcsak földtörténeti ismereteinket 
írja át, hanem alapvetően megváltoz-
tathatja a földi élet kezdeteire vonat-
kozó eddigi elképzeléseket is. 

A Koppenhágai és a Brit Kolum-
biai Egyetem kutatói 3 milliárd éves 
dél-afrikai kőzetminták (a Föld leg-
régebbi kőzetei) kémiai összetételét 
elemezve egyértelmű bizonyítéko-
kat találtak oxigén jelenlétére a ko-
rabeli földi légkörben. Az eredmény 
meglepő volt, ugyanis korábbi vizs-
gálatok szerint az oxigén csak mint-
egy 2,3 milliárd évvel ezelőtt – az 
úgynevezett nagy oxigenizációs ese-
mény (más néven: oxigénkatasztrófa 
vagy oxigénkrízis) során –  kezdett 
felszaporodni a légkörben.

A polipropilén (PP) a polietilén 
és a PVC után a világon a harma-
dik legelterjedtebb polimerizációs 
műanyag, amellyel számtalanszor 

Propilén a Titánon

A NASA Cassini-űrszondája pro-
pilént (propént) mutatott ki a 

Szaturnusz legnagyobb 
holdja, a Titán alsó légkö-
rében: ez a három szén- és 
hat hidrogénatomból álló 
szénhidrogén a Földön 
használt egyik leggyako-
ribb műanyag, a polipropi-
lén gyártásának alapanya-
ga. Ezzel most először sike-
rült a Földön kívül, a Nap-
rendszer egy másik 
égitestén ezt a szerves mo-
lekulát kimutatni.

Az észlelést a Cassini -
űrszonda összetett infra  vörös 
spektrométere (Compo -
site Infrared Spectrometer: 
CIRS) tette lehetővé, 
amely az infravörös hul-
l ám hossztar tományban 
vizsgálja a Szaturnusznak 
és holdjainak hősugár-
zását. A felfedezésről a 
kutatók az Astrophysical 
Journal Lettersben számol-
tak be.

találkozhatunk a mindennapi élet-
ben, például élelmiszerek csomago-
lására és tárolására alkalmas fóliák, 
dobozok, palackok vagy különféle 

játékok és sportszerek 
formájában.

A CIRS segítségével 
a Titán légkörének alsó 
rétegeiben sikerül azo-
nosítani a propilén jel-
legzetes színképvonala-
inak együttesét: ebben 
a legnagyobb kihívást a 
gyenge jelnek a légkör-
ben szintén jelen lévő 
többi szénhidrogéntől 
való elkülönítése jelen-
tette.

A Titán légkörének 
kémiai elemzése több 
mint 30 évvel ezelőtt-
re, a NASA Voyager 1 
űrszondájának a Ti-
tán közelében való 
1980-as elrepüléséig 
vezethető vissza: a 
Naprendszert mára 
már elhagyó szonda 
a hold barnás, ködös 
légkörében szénhidro-

„Eddigi elképzeléseink szerint a 
fotoszintetizáló, de még anaerób mik-
roorganizmusok termelte oxigén in-
dította be az oxigén felszaporodását 
a légkörben, amely később aztán az 
aerób életformák evolúciójához vezetett 
– mondta el Sean Crowe, a kutató-
csoport egyik vezetője, a Brit-Ko-
lumbiai Egyetem mikrobiológus 

professzora. – A mostani eredmény 
azt sugallja, hogy ez a folyamat – a 
fotoszintézis és az aerób életformák 
megjelenése – jóval korábban megkez-
dődött és sokkal lassúbb ütemű lehetett 
mint feltételeztük.” 

A Föld keletkezését követően 
legalább néhány százmillió évig a 
légkör nem tartalmazott oxigént. 

A Crowe és munkatársai által tanulmányozott dél-afrikai sziklák a Föld legQsibb kQzetei
KÉP: NIC BEUKES

A Cassini-_rszonda 2004. október 9-i és október 25-i Titán közeli 
elrepüléseikor készült felvételeibQl összeállított mozaikképe a Titánról

KÉP: NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA
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géngázokat mutatott ki, amelyek 
a légkör fő összetevője, a metán 
napfény hatására történő bom-
lásából keletkezett töredékekből 
két, három vagy több szénatomot 
tartalmazó láncmolekulákká áll-
nak össze. A két szénmolekulát 
tartalmazó szénhidrogének is-
mert képviselője az etán, a három 
molekulásoké a propán, amelyet 
a Földön például háztartási fűtő-
anyagként (PB-gáz) használunk.

Titán közeli elrepülésekor a Vo-
yager az egy és két szénatomos 
szénhidrogének családjának va-
lamennyi tagját kimutatta a lég-
körben, a három szénatomosok 
közül pedig propán és a propin 
jeleit tudta egyértelműen azono-
sítani – a propilén azonban még 
hiányzott.

Az azóta eltelt három évtizedben 
egyre több és nagyobb felbontóké-
pességű földi és űrtávcső, űrszondák 
vizslatták a hold légkörét, de a pro-
piléntől származó gyenge jelet csak 
mostanra, a CISR segítségével si-
került a többi szénhidrogén erősebb 
jelzéseitől elkülöníteni. 

(ScienceDaily) 

Gigantikus gázkarok  
a Coma-galaxishalmazban

Ó riási forró gázkarokat fedeztek fel 
a Coma-galaxishalmazban csilla-

gászok a NASA Chandra- és az ESA 
XMM-Newton röntgen-űrobszervató-
riumaival A legalább félmillió fényév-
nyi távolságra elnyúló forró gáztöme-
gek segítségével  a kutatók alaposabb 
betekintést kaphatnak abba, hogyan 
jött létre kisebb galaxiscsoportok és –
halmazok sorozatos ütközései és össze-
olvadásai révén a Világegyetem egyik 
legnagyobb ismert, a gravitáció által 
egybetartott képződménye.

A több mint ezer galaxist tartal-
mazó Coma-galaxishalmaz tőlünk 
320 millió fényévre, az északi ég-
gömb Bereniké haja (Coma Berenices) 
nevű csillagképében látható.

Az itt látható, hamis színezésű 
kompozit képet a Chandra röntgen-
tartományban felvett (rózsaszínnel 
ábrázolt) és a Sloan Digitális Ég-
boltfelmérés (SSDS) optikai adata-
iból (fehér és kék színek) állították 
össze. 

A röntgensugárzás több millió fo-
kos forró gáztömegektől származik, 
amelyek a Coma-galaxishalmaz 
össztömegének mintegy hatodát te-
szik ki, míg az optikai tartomány-
ban fénylő objektumok galaxisok. A 
képen a gáztömegeknek csak a leg-

intenzívebb röntgensugárzást kibo-
csátó (legforróbb) részeit jelölték be, 
hogy a belőlük kirajzolódó gázkarok 
hangsúlyosabban látszódjanak.

A kutatók úgy vélik, hogy ezek a 
gázkarok nagy valószínűséggel akkor 
keletkeztek, amikor a galaxishalmaz 
kisebb galaxishalmazok közelében 
haladt el, és a mozgása keltette szél 
magával ragadta a bennük lévő 
gázanyagot. 

A Coma egy némileg szokatlan 
galaxishalmaz, ugyanis középpont-
jában, egymáshoz nagyon közel két 
óriási elliptikus galaxis van, ame-
lyek külön-külön valószínűleg a 

Comával valaha ütközött két leg-
nagyobb halmaz maradványai. 

A röntgensugárzó gáznyúlványok 
hosszából és a bennük mérhető 
hangsebességből (óránként 4 mil-
lió kilométer) megbecsülhető, hogy 
mintegy 300 millió évvel ezelőtt 
keletkeztek. Alakjuk meglehetősen 
sima, alig tartalmaz turbulenciákat, 
ami némileg meglepő, hiszen az el-
méleti modellek szerint sok egymást 
követő ütközésben jöttek létre.   

A felfedezés az XMM-
Newton és a Chandra-röntgen-
űrobszervatóriumok hatnapos 
meg-figyeléssorozatán alapul. Az 
eredményről szóló beszámoló a 
Science-ben jelent meg. 

(NASA Chandra) 

Mára viszont már a földi légkör 
21 százalékát alkotja, köszönhető-
en a fotoszintetizáló élőlényeknek 
(baktériumoknak és növények-
nek), amelyek nappal (a napfény 
hatására) szén-dioxidból oxigént 
termelnek. E fejlődés alapját azok 
az óceánokban kifejlődött anaerób 
baktériumok teremtették meg, 
amelyek fotoszintézissel képesek 
voltak oxigéntermelésre. Elein-
te ezt az oxigént az óceánban le-
begő különféle szerves és ásványi 
anyagok megkötötték, ám idővel 
ezek telítődtek, és megkezdődött 
az oxigénmolekulák kiáramlása és 
felszaporodása a légkörben. 

Az egyre növekvő légköri oxigén-
tartalom azonban idővel az anaerób 
baktériumok jelentős részének nagy-
arányú pusztulását okozta (innen az 
oxigénkatasztrófa elnevezés), ám 
egyúttal még tágabb teret nyitott 
az aerób életformák evolúciójának. 
A mostani eredmény szerint ez a 
folyamat mintegy 700 millió évvel 
korábban kezdődött és jóval lassabb 
ütemben ment végbe, mint eddig 
véltük – összegezte Crowe. 

(ScienceDaily) 

Hamis színezés_ kompozit kép a Coma-galaxishalmazról és a benne most  
felfedezett hatalmas forró, röntgensugárzó gázkarokról  

KÉP: RÖNTGEN: NASA/CXC/MPE/J. SANDERS ET AL; OPTIKAI: SDSS
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Negyven éven belül akár 1 
trillió dollár lehet a klíma-
változás okozta kár a part 

menti városokban. A legnagyobb biztosítótársaságok 
jókora szerepet vállalnak abban, hogy felbecsüljék a klí-
maváltozás gazdasági költségét. Ez azért is fontos szá-
mukra, hiszen náluk kötnek biztosítást a klímaváltozás-
sal kapcsolatba hozható áradásveszélyre, viharkárokra, 

szárazságra, valamint mezőgazdasági kudarcokra. 
A tavaly októberben a karibi térségben és az Egye-

sült Államok keleti partvidékén pusztító Sandy nevű 
hurrikán – a becslések szerint – csak New Yorkban 19 
milliárd dollár kárt okozott.  Az amerikai biztosítások 
egy hatalmas részt jelentenek a világ biztosítási piacán, 
így nem is csoda, hogy a Sandy hurrikán pusztítása és 
az utána jelentkező szárazság az Egyesült Államok kö-
zép-nyugati részén 100 milliárd dollárnyi kárt okozott, 

amely több mint 65 százaléka a világszerte kifizetett ká-
roknak. A Világbank becslése szerint 2050-re a tenge-
rek és óceánok melletti városokban csak az áradások és 
a tengerszint emelkedése miatt az okozott károk akár 
az 1 trillió dollárt is elérhetik évente.

Épp ezért a világ egyik legnagyobb biztosítótársasága, 
a Swiss Re készített egy felmérést, amelyben arról kér-
dezték az embereket, hogy szerintük a globális felmele-
gedés okoz-e a jövőben problémákat. A válaszadók 84 
százaléka állította, hogy az elkövetkező évtizedekben 
sokkal gyakoribbak lesznek a természeti katasztrófák.  

A felmérést végző Gallup Intézet 22 ezer 15 évesnél 
idősebb embert kérdezett meg a világ öt kontinensén. 
A kérdések között szerepelt az is, hogy melyek okoznak 
problémát: a gazdaság, az elidősödés, a klímaváltozás, a 
természeti katasztrófák, az energiával kapcsolatos prob-
lémák vagy az élelmiszer-ellátás.  Miközben szinte min-
den megkérdezett aggódik saját hazájának gazdasági 
jövőjével kapcsolatban, ugyancsak sokan (84%) tartanak 
a klímaváltozástól, valamint az ebből következő ter-
mészeti katasztrófáktól is. A legtöbben úgy vélekedtek, 
hogy hajlandók lennének átvállalni néhány olyan intéz-
kedés pénzügyi terhét, amely valamelyest csillapíthatná 
a klímaváltozás rizikóját. Mindeközben úgy érzik, hogy 
kormányaiknak sokkal többet kellene tenniük az éghaj-
latváltozás megakadályozásáért. A megkérdezettek több 
mint 90 százaléka szeretné látni, hogy vezetőik többet 
tesznek a még hatékonyabb energiafelhasználásért. 

(www.greenfo.hu) 
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BEBIZTOSÍTOTT KLÍMAVÁLTOZÁS

Oxigénnel  
a szívinfarktus ellen

A hiperbár oxigénterápia hatéko-
nyan segíthet a legtöbb szívbeteg-

ség – így például a szívinfarktus – 
megelőzésében és leküzdésében. A 
szív- és érrendszeri betegségek nagy 
részénél ugyanis nagyon fontos ténye-
ző a nem megfelelő vérellátás által 
okozott oxigénhiány megszüntetése. 

A hiperbár oxigénterápia a szívroham 
előfutáraként fémjelzett úgynevezett 
angina pektorisz, illetve a szívinfarktus 

esetén jelentős javulást eredményezhet 
a betegeknél. Kutatások szerint a nagy-
nyomású oxigénterápia az oxigénszint 
megemelésével megelőzi, hogy a nem 
megfelelő oxigénellátás miatt elhalja-
nak a sejtek, illetve – az ödéma csök-
kentése révén - minimalizálja a káro-
sodást a sérült sejtekben. Szívinfarktus 
esetén ugyanis az oxigénhiány mellett 
jelentős károkat okoz az is, hogy a fel-
gyülemlett folyadék átszakítja a sejtfa-
lat, ezzel is roncsolva a szívet.

Egy amerikai kutatás 46 szívinfarktu-
son átesett beteget vizsgált, akik közül 
24 a szívroham tüneteit észlelve azon-
nal hiperbár oxigénkamrába került, és 
átlagosan 271 perc múlva megszűntek 
a mellkasi fájdalmaik. Az oxigénterá-
piát nem kapó páciensek ezzel szemben 
átlagosan 671 perc múlva számoltak be 
ugyanerről. E mellett hiperbár oxigén-
terápiában részesülő páciensek EKG-ja 
hamarabb elmozdult a normális állapot 
felé, valamint szívük vérpumpáló kapa-
citása is kevésbé csökkent. 

A szívizomzat oxigén- és tápanyagel-
látása életbevágóan fontos, mivel a szív 
az élet során folyamatosan működik, és 

energiaigényét csak oxigén jelenlétében 
képes megfelelően kielégíteni. A prob-
léma akkor kezdődik, amikor az erek 
elkezdenek beszűkülni, így a szív csök-
kentett mennyiségű vért, és ezáltal oxi-
gént kap. Itt pedig egy ördögi kör veszi 
kezdetét: az oxigénhiány következtében 
ugyanis a hajszálerek átmérője még ki-
sebb lesz, és így egyre kevesebb jut el a 
szívhez az éltető gázból. Ezáltal pedig 
csökken a szívbe érkező oxigénmeny-
nyiség, és az egész testben kevesebb táp-
anyaghoz jutnak a sejtek. Ráadásul az 
oxigénhiányos vér sűrű, ezért a szív haj-
szálereit nem képes megfelelően ellátni.

A szív nem megfelelő oxigénellátott-
ságát mellkasi fájdalom jelzi. Enyhébb 
esetben úgynevezett angina pektoriszról 
beszélünk, amelyet a beszűkült szíverek 
okoznak. Ezt a néhány percig tartó, 
elmúló, de akár ismétlődő fájdalmat 
komolyan kell venni, hiszen sokszor a 
szívinfarktus megelőző jele. A szívin-
farktus sokkal súlyosabb jelenség. Ese-
tében a szív egy része hosszabb időn 
keresztül nem vagy csak minimális 
mértékben jut oxigénhez, amelynek 
hiányában az érintett szívizom elhal. 



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/41   1309

Richard Wagner: Tristan és Isolde cím_ szövegkönyvét kétnyelv_ 
kiadásban jelentette meg a Typotex Kiadó. EbbQl kérjük a darab elején 
a hajóstól elhangzó éneket, amelyet Isolde gúnynak értelmez. A megfej-
tést beküldQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. október 22-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve 
született magyar vegyész, gyógyszerész nevét adják ki. A név beküldQi 
között az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A hajós énekelte dal utolsó elRtti sora. 12. Ember, 
állat végezte nehéz fizikai munka. 13. Zenei turisztikai központ a Rába-
közben. 14. Bulgária autójele. 15. Végtelen dal! 16. Portugália fQvárosa. 
19. A másik oldalra. 20. Bizánci görög ifjú A láthatatlan ember cím_ Gár-
donyi-regényben. 21. Egy ...; tavaly ilyenkor. 23. Manneken-...; híres 
brüsszeli gyermekszobor. 24. Szentpétervár folyója. 26. Torz törpe. 28. 
Kadosa ...; XX. századi zeneszerzQ. 29. Félhold! 31. Párosával fogy! 
32. Igefajta. 33. ... Majesty; Qfelsége (az angol királynQ). 34. Irodalom-
történész, kódexkutató (Sándor). 36. A ...; Batsányi János verse. 37. 
Pedagógusjelölt vizsgatanításra készített részletes vázlata.

FÜGGQLEGES: 2. A nadírral szemközti pont a csillagászatban. 3. Enne. 
4. Borúlátó. 5. Láncfonal erQsítése. 6. A ródium vegyjele. 7. Lángra gyú-
lás. 8. Cogito ... sum; gondolkodom, tehát vagyok (Descartes). 9. Juttat, 
népiesen. 10. Tószéli növény. 11. Kvartettalapító belga heged_m_vész, 
karmester, zeneszerzQ (Eugéne-Auguste, 1858–1931). 12. A dal befeje-

zR sora. 17. Autonóm terület, röv. 18. Borítékra is írjuk. 22. Többeknek 
szóló latin búcsúszó. 23. Folyó és síkság Olaszországban. 25. Anyag-
cserét folytat. 27. Júliusi. 28. ... Harbor; az USA katonai támaszpontja 
a Hawaii-szigeteken. 30. Huzal. 33. Kossuth-díjas szoprán (Erzsébet, 
1929–1982). 35. Allahhal azonosult kaukázusi fQisten (ZAL). 36. Ipari 
rostnövény. 38. Az Anyám tyúkja kezdQ szava. 39. Vasútállomás, röv.

A 38. Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: Melbourne, Tokió, 
Japán és Venezuela. A világ számokban – 2013 (Typotex Kiadó) cím_ évkönyvet 
nyerte: Csaba Lajos (Kisbér), Csomorné Bárány Melinda (Kecskemét), Die-
nes Balázs (Székesfehérvár), Inkovics Zoltán (Nagykanizsa) és Papp János 
(MezQkövesd). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

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 2013-ban: 

2013. november 23. 
Jelentkezési határidQ: október 21. 
Pótjelentkezési határidQ: november 11.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 2013. OKTÓBER          ÁRA: 650 Ft144. évf. 10. sz.

ElQfi zetQknek: 540 Ft

 A BIOLÓGIAI KIRALITÁS

 EXPEDÍCIÓK KELET-AFRIKÁBAN

 NEMZETKÖZI DIÁKOLIMPIÁK

 HURRIKÁN: PUSZTÍTÓ HPERPGÉP
 LÁPERDP AZ ATOMERPM^NÉL
 A SEBES-KÖRÖS SZURDOKVÖLGYE

 GYULAI JÓZSEF: „LESZNEK MÉG ÖTLETEIM!”

Megjelent 
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Miből épül az illatpiramis? 
Milyen időt mutat a virág-
óra? Meddig terjed a bo-
rok színskálája? Milyen il-
latú „A magyar királyné 
vize”? Hogyan került a 

káposzta a nemzeti címerre? Ezekre és számos egyéb iz-
galmas kérdésre is választ ad a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum Színek, ízek, illatok… – Érzékszervek 
élményei a kertben és a kertből című új, őszi idősza-
ki kiállítása, mely kertészeti, szőlészeti, borászati, szesz-
ipari termények érdekességein, nevezetességein keresz-
tül vezeti végig a látogatókat az érzékek és az érzékelés 
birodalmán.

A kiállítás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a termé-
szet láthatatlan vagy látható, ám sokszor kevéssé érté-
kelt adományaira. A hangulatos bemutató kifejezetten 
az egyéni tapasztalásra épít, amikor tapintható, szagol-
ható mintákkal érzékelteti a virágok, zöldségek, gyü-
mölcsök, dísz- és gyógynövények, aszalványok, szőlők, 
borok és párlatok sokféleségét. A kiállításra ellátogató-
kat hol történelmi tények, irodalmi idézetek és korabeli 
dokumentumok, hol pusztán érzékszervi élmények ka-
lauzolják a felfedezőúton. A modern arculatú enteriőr-
ben felvonultatott történeti anyagok, termékek és ter-
mények sorából természetesen nem maradhatnak ki az 
olyan, nemzeti büszkeségeinknek számító hun ga ri-
kumok sem, mint a makói hagyma, a paprika vagy a 
pálinka, ahogy a hazai gyümölcsök, fűszer- és gyógy-
növények sokfélesége és kultúrtörténeti értékük bemu-
tatása sem. A tárlat 2014. március 2-ig várja az érdek-
lődőket.

Az egri Kepes Intézet so-
ron következő Az Isteni 
formula - Fénykezelési 
technikák a kortárs 
képzőművészetben cí-
mű kiállításán a fényé a 
főszerep. A tárlat a fény 
különböző megjelenési 
formáit vizsgálja a kortárs 

magyar képzőművészetben. A spirituális és a technikai, 
vagyis a transzcendens és az „anyagként” funkcionáló 
fény közötti különbséget, esetleges párhuzamokat több 
alkotó művén keresztül járja körbe a tárlat.

Anyagát a legfontosabb hazai kortárs magángyűjtemé-
nyek adják, bemutatva olyan eddig lappangó vagy rit-
kán látható alkotásokat, melyek egy-egy életmű kiemel-
kedően fontos darabjai. A szélesebb horizont kedvéért 
több generáció is bemutatkozik, így a már elismert jelen-
tős hazai művészek mellett tehetséges fiatal magyar al-
kotók munkái is helyet kapnak a december 30-ig nyit-
va tartó kiállításon.

Az immár harmadik éve si-
keresen működő chem gene-
ration.com kémiai oktató-
portál idén egy játékos ver-
sennyel szeretné a fiatalok-

nak megmutatni a tudományok szórakoztató oldalát. A 
Láncreakció elnevezésű tudományos verseny az ősz fo-
lyamán kreatív kísérletezésre csábítja a fiatalokat, hogy 
ezáltal közelebb kerüljenek a természettudományokhoz 
felismerve azok szerepét  mindennapjainkban és a jö-
vőnk fenntartható fejlődésében. 

A Láncreakció Tudományos Verseny a diákok kíváncsisá-
gára és problémamegoldó képességére alapoz, hiszen az is-
kolában tanultakat kell felhasználniuk egy különleges, fizi-
kai-kémiai szerkezet felépítéséhez. Az izgalmas versenyfel-
adat ugyanis nem más, mint egy láncreakció-gépezet meg-
alkotása, melyet fizikai és a kémiai reakciók sorozata tart 
működésben.

A versenyen induló diákcsapatoknak közösen, csapatveze-
tő kémiatanáruk segítségével és felügyeletével kell felépíte-
niük egy ilyen mozgó masinát. A tervezés során az iskolai 
kémiaórán tanultakat is fel kell használniuk, hiszen a gépe-
zetbe be kell építeniük kémiai reakciókat is, legyen az példá-
ul egy látványos színváltozással járó sav-bázis reakció, gáz-
képződés vagy éppen egy kémiai energiával működő gal-
vánelem. 

A versenyre a csapatok a saját láncreakció-gépezetüket be-
mutató videó beadásával nevezhetnek, az elbírálást pedig 
kémia- és fizikatanárokból, valamint mérnökszakemberek-
ből álló szakmai zsűri végzi. A legviccesebb láncreakciókra 
online is lehet majd szavazni. További részletek a http://www.
chemgeneration.com/hu/chainreaction oldalon találhatók.

A honfoglalás kori ötvösség egyik 
műremekét, a bárándi tarsolylemezt 
mutatja be a Rejtélyes aranykincs 
nyomában című kiállításán a debre-
ceni Déri Múzeum. Az aranyozott 
ezüst méltóságjelvény eredeti lelőhe-
lyét titok övezi, az 1998-ban másodjá-

ra is napvilágra került lelet mind kidolgozásában, mind dí-
szítésében az eddig ismertek egyik legszebb darabja. 

A Kárpát-medencét 895-től fokozatosan birtokba vevő 
honfoglaló magyarság hagyatékának legjellegzetesebb da-
rabjai a tarsolylemezek. E ritka méltóságjelvények eloszlása a 
X. századi magyar szállásterületen belül igen egyenetlen. A 
megtalált 27 példány közül 16 darab a Felső-Tisza vidékén 
került elő. A Közép-Tisza vidékén négyre, a Duna-Tisza 
közének középső sávjában szintén négyre, míg a Kisalföldön 
háromra bukkantak rá. A Kárpát-medencén kívül is talál-
tak három tarsolylemezt a Volga vidékén, Skandináviában 
és Bagdadban. Ezek kereskedelem révén, vagy zsoldosként 
szolgáló magyar katonákkal kerülhettek oda. A különleges 
tarsolyt december 31-ig tekinthetik meg az érdeklődők.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Szórakoztató kémia

Magyar fényHonfoglalók hagyatéka

Rejtett természet



É L E T  É S  TU D O M Á N Y   201 3/41   1311

A hátlapon
Armageddon

Az egykor a Jezréel-völgyet uraló 
Megiddo mindig csaták színhelye volt, 
olyannyira, hogy a Jelenések könyve 
idehelyezi a csaták csatájának, a 
Sátánnal való végső összecsapásnak, a 
világ végének, az Armageddónnak 
(Har Megedon/Megiddo hegye) a he-
lyét. Tény, hogy aki Megiddót birtokol-
ta, az ellenőrizte az Egyiptomból Me-
zopotámia felé tartó ókori kereskedel-
mi útvonalat. 

A települést már 9000 éve lakták, 
5000 éve pedig erődített város volt. 
Mintegy 3500 éve az akkor kánaánita 
erődítményt III. Thotmesz (III. Tuth-
mószisz) fáraó foglalta el és rombolta le, 
majd újraépíttette, de a város előtte is, 
utána is állandóan a rombolások és újjá-
építések helyszíne volt. A XX. század-
ban megkezdődött régészeti feltárása 
során húsz egymásra települt régészeti 
rétegét, vagyis egykori települést külö-
nítettek el. Kánaániták, izraeliták, asz-
szírok építettek itt csodálatos palotákat, 
erősítették meg falait, hogy azután rö-
vid időn belül támadóik lerombolják 
azokat.

Végül Kr. e. 586-ban a babiloniak, 
akkor, amikor a jeruzsálemi első temp-
lomot is lerombolták, Megiddót újra el-
pusztították, és már nem építették újjá. 
Ezután a település fokozatosan elnépte-
lenedett, a Kr. e. IV. századra kihalt.

A XX. században azonban újabb csata 
helyszíne lett, itt arattak győzelmet a 
szövetséges csapatok a törökök felett 
Allenby tábornok vezetésével, aki ezért 
felvehette a nevébe a Megiddo vikomtja 
címet.

1964-ben VI. Pál pápa itt találkozott 
Izrael elnökével és egyúttal elhelyezett 
egy oszlopot is, amelyen négy nyelven 
hirdeti békeüzenetét.
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Vízre bukkant a Curiosity
Bár az adatok kiértékelése majd 
egy évig elhúzódott, ezúttal jó hír-
ről számolhattak be az elemzők: a 
NASA Curiosity marsjáró laborató-
riuma által még tavaly októberben 
vett első felszíni talajmintákban vi-
szonylag nagy részarányú (átlago-
san 2 térfogatszázaléknyi) vizet si-
került kimutatni.

Villakertek a Dunakanyarban
A modern kori villaépület, mint jól 
körülírható, önálló épülettípus – az 
európai tendenciákat csak kis késés-
sel követve – a XIX. század elején 
jelent meg hazánkban. Kibontako-
zása, országos szintű térhódítása a 
század utolsó harmadára esik, vi-
rágzása pedig kitartott egészen a 
második világháború végéig.

Madárdalok a Dráva völgyébWl
Nemzedékek nőttek föl Schmidt 
Egon madarakkal foglalkozó rá-
dióműsorain, amelyeknek elenged-
hetetlen része volt a madárhangok 
bemutatása, felismerése. Az ő 
nyomdokain és módszereivel járja 
és figyeli meg cikkünk diákszerző-
je és tanára a Dél-Dunántúl ember 
által lakott és még természetes 
vagy legalábbis természet közeli 
élőhelyeit. 
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