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Szerintem...
… érdemes hangsúlyoznia mindenkinek, aki a kutatók és
a kutatás világa iránt elkötelezett, hogy a tudomány – bár
a jelzőt kissé elhasználta már a közbeszéd – érdekes. Különben mi magyarázná azt az európai trendet és tényt,
hogy a legszélesebb közönség, s ennek következtében a
legnagyobb médiacégek is látnak benne fantáziát?
Ezt a következtetést a közelmúltban vonhattam le (ismét), amikor Párizsban részt vehettem az európai filmes
és televíziós sorozatok legnagyobb seregszemléjén, ahol
a legnézettebb televíziós műsoridősávokra készülő sorozatok és filmtervek mutatkoztak be. A fesztiválon látott
sorozattervek különféle készültségi fokon állnak, közös
nevezőjük, hogy valamennyi a filmszakma fikciós művei közé sorolható, tehát forgatókönyvírók által alkotott, kitalált történetre épül. Mindegyik nagy költségvetésű (12-15 millió eurós), s fő műsoridőre és kimondottan
nagy nézettségre tervezett.
Figyelemre méltó, hogy e forgatókönyvek többsége „komoly”, ismeretterjesztő alapötletre épül: gazdasági, történelmi, természettudományos, esetleg orvosi, pszichológiai
jelenséget és tényanyagot emelt be a cselekménybe. A té70 6
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mák között szerepel egy évtizedekkel korábbi rákkutatási
program utóéletére építő alkotás, a közelmúlt gazdasági
válságainak a bankrendszerre gyakorolt hatását családtörténeten keresztül elemző mű; de van, amelyik egy DNSadatbázis sztorilehetőségeit aknázta ki.
Pedig a fesztiválon bemutatkozott sorozatok alapvetően nem tudománynépszerűsítő, hanem szórakoztató céllal készülnek. A 6-8 részes sorozatok karaktervezéreltek, dramaturgiai vonalvezetésük gyakran él a nyomozás elemével, a karakterek kidolgozásában pedig a mindenki által könnyen átélhető helyzetek feldolgozása
kerül előtérbe. Úgy tűnik azonban, hogy a tudomány
színes világa megfelel e kritériumoknak. A kutatók színes egyéniségek, egy-egy tudományos kérdés megválaszolása sokszor krimikkel felérő fejtörő, a kísérleti és elméleti bizonyítási eljárások legalább annyi szellemességet kívánnak, mint mondjuk egy nyomozó vagy vizsgálóbíró munkája. Az emberek közötti verseny, a siker
reflektorfénye és a kudarc zsákutcája szintén hangsúlyosan jellemzik a kutatók világát.
A kutatás mindennapjai dramaturgiai alaphelyzeteket,
kis túlzással archetípusokat szülnek, amelyek átélhetők,
követhetők a nézők, befogadók széles rétegei számára.
GÓZON ÁKOS

A NIST és az MIT kutatói vezette nemzetközi
kutatócsoport nanoméret suttogó galériát
hozott létre a grafénban mozgó elektronok
számára. A fantáziaképen az STM t hegyének
(melynek atomjait ezüstös golyócskák jelzik)
feszültségével a grafén elektronjainak egy
részét kiemelték a t alatti kör alakú régióból:
a töltéseloszlásban ezáltal létrehozott
„kidudorodások” a grafén elektronjaival
szemben kör alakú tükörfalként viselkednek.
KÉP: JON WYRICK, CNST/NIST

határolt régióba zárják. Ezek a felülethez
rögzített atomelrendezések azonban nem
egykönnyen változtathatók meg, nehezen
hangolhatók.”
A Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézet (NIST) kutatóinak
vezetésével a grafén elektronjaira most
kifejlesztett új elrendezésben az elektronok bezárását a lemez felületén az
STM tűjével létrehozott két, egymással
ellentétes elektromos polaritású („p”
és „n”) tartomány közti, kör alakú
határfelület biztosítja. Ez utóbbi az
elektronhullámok számára görbült felületű tükörként viselkedik. (A konkrét kísérleti megvalósítás során a kutatók először a grafénlemezben mozgó
elektronok számát feldúsították egy,
a lemez alá helyezett vezetőfelület
szabad elektronjaival, majd az STM
hegyére kapcsolt feszültséggel egy
nanoméretű régióból ezek egy részét
„leszívták”. Így a tűhegy alatt egy kör
alakú „p” régiót, azon kívül egy „n”
régiót alakítottak ki.)
„Egyelőre korai lenne megjósolni, konkrétan milyen speciális alkalmazásokat tesz
majd lehetővé ez az új konstrukció – mondta Levitov. – Mint általában minden rezoÉLET

Forrás: newsoffice.mit.edu/2015/electrons-corralledquantum-graphene-0507
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Az MTA könyvtára és
a külföldi kutatások

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának egyik fő célja az egész társadalom számára
megközelíthetővé tenni a magyar
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Egy nemzetközi kutatócsoportnak sikerült grafénban mozgó elektronok számára a „suttogó galériák” elvén működő
nanorezonátort készíteni, amelynek paraméterei (s ezáltal a benne
kialakuló elektronhullám-módusok is)
egy pásztázó alagútmikroszkóp (STM)
hegyével vezérelhetők. Az elektronok
számára visszaverő tükörként viselkedő, „fallal” határolt tartomány helyzete
és kiterjedése pontosan szabályozható az STM tűjének a grafénlemeztől
vett távolságával és a ráadott feszültséggel. Az elv alapján a későbbiekben
újfajta elektronikus lencsék és egyéb
nanoléptékű optoelektronikai eszközök
fejleszthetők ki. Az amerikai, brit és japán fizikusokból álló kutatócsoport az
eredményről a Science-ben számolt be.
Amikor az STM tűéles hegye a
grafénlemez felett lebeg, egy kör alakú határfelületet hoz létre a grafénben,
amely „görbült felületű tökéletes tükörként
viselkedik az elektronokkal szemben” –
magyarázta Leonid Levitov, az MIT
fizikusprofesszora, aki munkatársaival
a kísérleteket megalapozó elméleti modellszámításokat elvégezte. A görbült
határfelületről visszaverődő elektronhullámok a felület mentén körbefutnak
és önmagukkal interferálnak, ahhoz
hasonlóan, ahogy a hanghullámok
teszik ezt az úgynevezett suttogó galériákban. (Utóbbiak egyik legismertebb
példája a londoni Szent Pál-katedrális
kupolájában körbefutó egyik karzat,
amelynek valamely pontján elhangzó
suttogás a körfolyosó más pontjaiban is
hallható.)
„Bizonyos (rezonancia) frekvenciaértékeknél a körbefutó hullámok interferenciája
állóhullámokat hoz létre, ezek a rezonátor
módusai. A suttogó galéria elvén működő
különféle rezonátorok nemcsak hanghullámokra, hanem különféle elektromágneses-,
illetve anyaghullámokra is létrehozhatók.
Például a fényre kifejlesztett optikai rezonátorok a fény erősítésére, tárolására, frekvenciák kiválasztására (optikai szűrésre,
színképelemzésre) használhatók – mondta Levitov. Sőt, korábban már elektronhullámokra is kiépítettek olyan, önmagukba
záródó határvonalak mentén precízen elhelyezett atomokból álló kvantumkarámokat,
amelyek az elektronhullámot az általuk

nátor, bizonyára ez is sokféle célra felhasználható: megnyílik az út olyan új eszközök
kifejlesztéséhez, amelyek úgy fókuszálják
és/vagy erősítik az elektronhullámokat,
ahogy a lencsék a fényt vagy a rezonátorok a hangot. Ebben hangsúlyos
szerepet kaphat, hogy vannak olyan
különleges tulajdonságai, amelyek különösen ígéretessé teszik, ilyen például
a mozgathatósága, hangolhatósága és a
benne fellépő kis veszteség.”
Mivel a suttogó galéria elvén alapuló
rezonátor létrehozása a jól megalapozott és elterjedt STM-technológián
alapul, viszonylag gyorsan és könnyen
kifejleszthetők majd a konkrét alkalmazások, véli Levitov. A rezonátor
módusai a feszültség változtatásával vezérelhetők, ez lehetővé teszi frekvenciák szerint hangolható érzékelők, illetve
erősítők kifejlesztését. További előnyt
jelent, hogy az STM nemcsak létrehozza a suttogó galéria keltette hatást,
hanem egyúttal a folyamatok pontos
megfigyelésére is alkalmas, tehát ténylegesen kettős szerepet tölt be itt.
Levitov szerint az egyik legígéretesebb lehetőség olyan újfajta elektronlencsék létrehozása, amelyek a felületek finom, nanoléptékű szerkezetének merőben újfajta, a hagyományos
elektronmikroszkópétól
alapvetően
eltérő vizsgálatát teszik lehetővé. Az
elektronmikroszkópban ugyanis a felületet mágneses lencsékkel fókuszált
nagyenergiájú elektronok nyalábjával
bombázzák, szétrombolva ezzel a minta belső elektronszerkezetében fellépő
finomabb részleteket és változásokat. A
suttogó galéria elvén alapuló STM-es
fókuszálással viszont vizsgálhatóvá válhatnának a mintán belüli kis energiájú
elektronok. Tetejébe az így létrehozott
lencse a felület mentén mozgatható –
mivel együtt mozog az STM hegyével,
ahogy az végigpásztázza a felületet.

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

NANOTECHNOLÓGIA

Suttogó galéria –
elektronoknak

kerestem mindkettőt, hiába. Kudarcomat e-mailen panaszoltam el egyik
itthoni kollégámnak, aki tíz percen
belül küldte utánam mind a két keresett anyagot. Nálunk ugyanis megvan
a teljes sorozat a Rómában megjelent,
francia nyelvű belga kiadványokból is!
Az igazgató hozzátette: – Toldy Ferenc, az Akadémia első könyvtárőre 1831ben kiadott egy kis füzetet, amelyben
igen akkurátusan fogalmazta meg, mi
a feladata a Tudós Társaság könyvtárosának. Arról is szó esik e füzetecskében,
hogy miként kell módszeresen felépíteni az intézményes kapcsolatokat. Tol708
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dy Ferenc meghagyása voltaképpen a
rendszerváltásig következetesen és jól
működött, az 1990-es évek kezdetén
azonban – nem csak Magyarországon,
más országokban is – minden felborult.
Az akadémiai kiadókat privatizálták,
a magánkiadók pedig egyre inkább
a kiadványok értékalapú csereberéjét szorgalmazták. Ehhez azonban
rengeteg pénzre lett volna szükség.
Furcsán hangzik, jól tudom, mégis el
kell mondanom, a világ tudományos
teljesítménye az 1950-es években, nagyobb százalékban jutott be Magyarországra, mint ma. Más kérdés, hogy
a megvásárolt művekből mit és milyen
feltételekkel engedtek ötven-hatvan
évvel ezelőtt olvasni. Mióta e téren is a
gazdasági szempontok váltak meghatározókká, a hagyományos könyv- és
folyóiratgyűjtő rendszer teljesen öszszeomlott. Ezt valamelyest pótolja a
nemzetközi publikációk elektronikus
hozzáférhetősége – a legfrissebb tudományos eredmények kivételével. Ezek
ugyanis szabadon nem használhatók.
Monok István olvasástörténeti kutatásai során már találkozott hasonló
jelenséggel: – Előfordult már máskor
is, hogy kényszerűségből, sőt, a Nyugatról kapott segítség következtében konzerválódott a hazai tudatállapot… A török kiűzése után, amikor a
pusztaságban kellett újjászervezni Magyarország intézményrendszerét, a keresztény egyházak, katolikusok, protestánsok nagy építkezésekbe kezdtek.
Templomokat, iskolákat emeltek, az
iskolákban azonban nem voltak könyvek, amelyekből tanítani lehetett volna. A külföldi testvéregyházak minden régi salabaktert hozzánk küldtek,
hogy szegény magyar felebarátaikon
segítsenek. Küldeményeik által azonban konzerválták az itteni tudatállapotot… Hasonló jelenség zajlik napjainkban is a magyar tudományosság
köreiben, amikor legtöbben a digitálisan hozzáférhető nyugati anyagokat
tanulmányozzák, amelyekből „csak”
a legfrissebb információk hiányoznak.
Jobb esetben az Akadémiai Könyvtár
által megvásárolt vagy előfizetett friss
kiadványokat lapozgatják. Ez azonban
intézményünknek rettentően sokba
kerül. Ha a napi könyvbeszerzés gyakorlatához visszatérhetnénk és ha többet költhetnénk papír alapú, nyugati
tudományos kiadványokra, igazán jól
tudnánk segíteni a hazai kutatási teljesítőképességet.
Lőcsei GabrieLLa
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tudományos múltat. De miként társítható ehhez a másik prioritás, a külföldi tudományos ismeretek sokaságának
bemutatása, népszerűsítése? Erről kérdezte lapunk Monok István igazgatót.
A Magyar Tudományos Akadémia már
az 1848-49-es forradalom után, az 1850es években intézményszerű kapcsolatokat
igyekezett kialakítani minden tudományos
akadémiával – mondta el Monok István. – Ez olyan szinten sikerült, hogy
az Akadémiai Könyvtárnak a mai
napig állandó cserepartnerei a külföldi
akadémiák. Az örmény, a cseh, a belga
akadémiának is van nálunk sorozata…
A felsorolást hosszan folytathatnám,
helyette azonban személyes példával illusztrálom azt a rendszerességet, amelylyel a könyvtárközi kapcsolatok viharos
időkben is működtek. Egy belgiumi kiadó felkérésére a magyar humanistákról összeállítandó, nagyobb munkához
a Magyarországon is hosszan és eredményesen időző, XVI. századi, flandriai humanista, Nicasius Ellebodius után
kutatva, szükségem volt két francia
nyelvű tanulmányra, amelyek a belga
tudományos akadémia Rómában kiadott folyóiratában jelentek meg. Francia és német könyvtárakban is hosszan

A dohányzás esete
a hipnózissal

A hipnózis
(h ipnoterápia) során elmélyült koncentrációval, megváltozott aktivitási szinttel és fókuszált figyelemmel jellemezhető módosult
tudatállapot jön létre, amelyben
a páciens figyelme már nem kifelé,
hanem befelé, illetve a terapeutára
irányul. A hipnotizált személy olyan
állapotba kerül, ahol a tudatos és racionális gondolkodás dominanciája helyett a képeké és a szimbólumoké a
főszerep. A hipnózis sokféle módon
használható: alkalmas a páciens életproblémájának oki feltárására, de tü-

neti kezelésre is, amikor „mindössze”
a személy viselkedésének módosítása
a cél. Ez utóbbi megközelítést használják olyankor is, amikor valaki a
dohányzásról szeretne leszokni.
Tudományos megítélésében azonban problémát okoz, hogy a hipnózis hatékonyságáról a dohányzás
felhagyását illetően a legutóbbi 15
évben nem készült átfogó kontrollált vizsgálat. Tovább árnyalja a
kérdést, hogy a mostanáig elvégzett
kutatásokban általában nem egyféle módszertant alkalmaztak, azaz
a hipnózis előidézéséhez alkalmazott technikák gyakran nem voltak
egyformák. Több olyan vizsgálat is
zajlott, amelyben nemcsak hipnózissal, hanem ezzel párhuzamosan
más módszerekkel is megpróbálták elérni a résztvevők leszokását.
Joseph P. Green és Steven Jay Lynn
például 56 tanulmány eredményeit foglalták össze az International
Journal of Clinical and Experimental
Hypnosis című folyóiratban a még
2000-ben megjelent szintetizáló tanulmányukban. A szerzők szerint a

szuggesztió-sort kell hangfelvételről
naponta meghallgatniuk, és ezen
időszak alatt lehetőleg már nem dohányozniuk.
„Az averzív kondicionálás lényege,
hogy a kliens által az ízérzékeléssel
összefüggően – gusztátorosan – legelviselhetetlenebb ingereket kötöm össze
a cigarettával. Ezt történetbe ágyazva
mondom el a szuggesztió részeként, és
fel is veszem diktafonnal, hogy a kliensem később naponta vissza tudja
hallgatni. A történet arról szól, hogy miként készül a dohányosok által naponta többször is a szájukba vett cigaretta.
Egy rövid bevezetőt követően – attól
függően, hogy a kliensem mitől undorodik a leginkább – elkezdem sorolni a
dohánygyártás visszataszító aspektusait. Például hogy a földeken mezítláb
dolgozó munkások gombás, izzadt és
koszos lábbal járkálnak a dohányleve-

ga mellett, hiszen a kérdésben nincs
kellő számú értékelhető vizsgálat,
létezik olyan módszer – láthattuk
–, amely az eljárást évek óta sikerrel alkalmazó képzett hazai szakember saját tapasztalata alapján hatékonynak mondható. Ha valakiben
megvan a kellő elhatározás, akkor a hipnózisban végzett averzív
kondicionálás is nyugodt szívvel
ajánlható, például azoknak, akik
nem szeretnének gyógyszert szedni vagy tapaszt használni. Fontos
tény, hogy hazánkban kizárólag a
Semmelweis Egyetem által kiképzett
hipnoterapeuta jogosult hipnózis
végzésére, amit természetesen igazolnia is kell tudnia. Ám minden
dohányosnak saját magának kell eldöntenie, hogy milyen módszert választ a leszokáshoz.
iLLyés andrás

Császár-Nagy Noémi

hipnózis – általában véve – eredményesebb, mintha valaki a saját akaratából, önállóan akarna leszokni.
Nehéz azonban kiszűrni a hipnózissal kombinált egyéb más módszerek
hatásait, és ezek után egyértelmű,
tudományosan is megalapozott állítást tenni a hipnózis önmagában
való hatékonyságáról.
A legerősebb bizonyítékokat az orvostudomány összes területéről rendszeresen összegző Cochrane Group
2010-es metaanalízisében – vagyis az
addig megjelent elemzések elemzésében – szintén arra a következtetésre
jutott, amire az iménti összefoglaló
tanulmány. „Habár lehetséges, hogy a
hipnoterápia hatékony a dohányzásról
való leszoktatásban, egyelőre nem rendelkezünk kellően erős bizonyítékokkal
ahhoz, hogy ezt teljes biztonsággal kijelenthessük” – írják a metaanalízist
jegyző szakemberek, Jo Barnes és
munkatársai. A klinikai hipnózissal
az amerikai Utah Egyetemen foglalkozó D. Corydon Hammond által szerkesztett könyvben ez áll: „Egyetlen
hipnózisos kezelés után a legtöbb tanulmány 25 százalékos sikerrátáról számol
be, így az a gyanúm, hogy a hipnózis –
egyetlen kezelésen – nem hoz más módszereknél jobb eredményt. Amikor azonban a
hipnotikus kezelési programokat vizsgáljuk
és négy vagy öt kezelést is alkalmazunk,
a sikeres kezelések száma drámai módon,
akár 67 százalékra is megnő.”
Magyarországon még mindig körülbelül 28 ezren halnak meg évente dohányzás következtében. Mi a
hazai, hipnózissal is foglalkozó szakember véleménye a leszokás tekinte-
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KÉZB L

leken, amelyekre galambok és patkányok
ürüléke is kerül. Ezután következik a
történetben hallottak összekapcsolása –
vagyis a poszthipnotikus szuggesztió – a
cigarettával és a dohányzás mindennapi rítusával. A dohánygyártásról szóló történet
után a következőket mondom: ahányszor
a cigaretta szót hallja, a cigarettának akár
csak a feliratát olvassa, márkanevet vagy
egy cigarettásdobozt lát valahol, sőt ha csak
a dohány illatát megérzi, azonnal élesen
emlékezni fog arra, hogy a dohányosok milyen irtózatos szemetet vesznek nap mint
nap a szájukba” – ecseteli a már első
hallásra is gyomorforgató szuggesztiós
történetet Császár-Nagy Noémi.
Bár a 2010-es keltezésű Cochranemetaanalízis általában véve nem
foglal állást a hipnózis hatékonysá-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

tében? Császár-Nagy Noémi, a KRE
BTK egyetemi docense, a Magyar
Hipnózis Egyesület Tanulmányi Bizottságának elnöke kérdésünkre
elmondta, hogy a hipnózisnak a dohányzásról való leszokásban betöltött
szerepéről mára hatalmas irodalom
gyűlt össze, amelyek között bizonyító
értékű hatástanulmányokat is bőven
találunk. A szakember által évek óta
alkalmazott módszer – az úgynevezett averzív kondicionálás hipnózisban poszthipnotikus szuggesztióval
kombinálva – pedig hatékony, hiszen – mint a szakember mondja – a
hozzá járó kliensek rendre leszoknak
a dohányzásról. A cigarettázással
örökre szakítani akaró pácienseknek három hónapon át ugyanazt a

CHILLING

A RÉZM VESSÉG
MEISSENJE

Lakóházak – tet n szárított takarmány,
barack- és almafák, imazászlók, háttérben
fenn a pusztuló kolostorral

M hely, bolt és lakás néhány
négyzetméteren. Fényt és leveg t
föntr l kap.

Amikor itthon, f tött szobáinkban,
foteljaink

kényelmében

a

Himalájáról beszélünk, legtöbbször a hegymászók, a csúcshódítók jutnak eszünkbe. Holott a
Himalájának geológiailag, antropológiailag, etimológiailag, m vészetileg, szakrálisan és még számos
más tekintetben is annyiféle aspektusát tudjuk megvizsgálni, ahány
k szikla csak található ebben a
fantasztikus világban. Baktay Ervin
azt vallotta, hogy olyan gy rt és
barázdált ez a sok bölcsességet és
csodát rejt hegyvidék, mint egy
matuzsálem arca. Most egy aprócska, ám annál izgalmasabb kis faluba fogunk betekinteni.
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Chilling csörtenjei és temetkezési „asztalai”

Nyugat-Tibet néven is emlegetett Ladakh talán egyik
legkülönösebb települése Chilling. A mindössze kilenc
épületből álló falucskát – némi túlzással – a rézművesség „meissenjeként” tartják számon. Ma is él és dolgozik itt
még három, mintegy kilencvenéves rézműves.
Az apró település India Kashmir-Jammu tartományában, a
Zanskar folyó völgyében található. Zanskar vidékét a társadalomtudományi szerzők gyakran írják Zangskar-nak is, míg a
földrajzi-földtudományi munkákban a Zaskar átirat a gyakoribb. Egy korábbi etimológiai munka szerint a Zanskar
(Zangskar) elnevezés is a réz eredetét sejteti: tibeti nyelven a réz
zangsz. A környező hegyeket felépítő kőzetformációknak már
a színei is magas réztartalomra utalnak. A második szótag
megfejtése bonyolultabbnak ígérkezik, és többféleképpen is
magyarázható: Zangs-dkar (fehér réz), Zangs-mkhar (réz palota)
vagy Zangs-skar (réz csillag).

A

a nagy becsben tartott jegenyék alatt.

sszel hordalékmentesen, türkiz színben
pompázik a Zanskar

Nem vethető el egy másik megoldás sem, amely szerint a
Zanskar vidék nevének eredete a környéken szokatlanul bőven termő földjében keresendő: a Zan-mkhar jelentése: élelempalota. Tény, a Zanskar völgyét a folyó egész évben ellátja vízzel, lehetővé téve a növénytermesztést ezen az egyébként igen
száraz vidéken. A téli hóolvadások vizét pedig bonyolult csőés árokrendszerekkel vezetik el a megfelelő helyekre. Ladakhra
egyébként is jellemző a kiválóan megszervezett és kivitelezett
öntözési rendszer, melyet már évszázadok óta sikerrel alkalmaznak. Olyannyira, hogy más magashegyi országokban is a
ladakhi módszerek terjedtek el.
Szent földrajz

A buddhista kozmológiában is találkozhatunk a „rézszínű hegyek”-kel (tibeti nyelven: Zangs mdog dpal ri). Már
Padmasambhava (Lótuszból született) – VIII. századbeli tantrikus guru, tibeti nevén Padum, akit a második Buddhaként
tartanak számon – is szent helyként emlegeti e hegyeket, s több
himalájai, Tibet környéki helység ugyancsak rézzel kapcsolatos
nevet kap. Padmasambhava saját palotájának neve is Rézpalota, tibetiül Zangs Glingma.
A keleti filozófiában létezik a „szent földrajz” fogalma, mely
a hit szerint tantrikus hálókat rejt. Ezeknek a csomópontjai, bizonyos elemei megfelelnek a különböző emberi vagy állati

A „rézhegyek” és az
olvasztómélyedések egyike

testrészeknek. Vizuális művészetükben festményekkel és szobrokkal, domborművekkel, ornamensekkel fejezik ki ezeket.
Ábrázolásukhoz nemes anyagokat használtak és használnak
fel. Így aztán a kolostori művészetben kialakultak a nemesfémeket megmunkáló manufaktúra-műhelyek.
Akárhonnan ered is a terület elnevezése, annyi bizonyos,
hogy a Zanskar völgye Chilling környékén gazdag rézércben.
A Himalájának ezen a vidékén gyakori magmás ofiolitos kőzetek különösen kedveznek a rézérc kialakulásához szükséges
folyamatok beindulásának. A kristályosodás kezdete során, a
kihűléskor – az úgynevezett likvid magmás elkülönüléskor –
halmozódik fel a réz, valamint a nikkel nagy többsége. Az utókristályosodás alkalmával több száz Celsius-fok hőmérsékleten
jön létre nem egy érc, mint a réz, a cink, a vas stb. Jó néhány
féldrágakő is ekkor keletkezik, mint például a topáz, a
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hangszereket: a több méterestől a kicsikig mindenféle trombitákat, kagylókürtöket, csontkürtöket, éneklő edényeket, csengetytyűket, vadzsrákat, ghantákat és kultikus szobrokat, sztúpák
(csörtenek) díszítéseit, imamalmokat, kancsókat, evőeszközöket,
edényeket, füstölőtálakat és füstölőládikákat, olajmécses-tartókat, rézlemezből domborműveket, kandelábereket. Természetesen ékszerek, amulett-tartók, ruhadíszek, fegyverdíszek is születtek e műhelyekben.
Egy-egy tibeti, ladakhi, nepáli család tehetősségének egyik
fokmérője, hogy milyen réztárgyaik vannak, azok honnan
származnak, valamint a mennyiségük is fontos. Ha egy esküvőn sok changos edény (chang a tibeti árpasör neve), kancsó látható, melyeket ezüsttel vagy ónnal is díszítettek (esetleg béleltek), tudhatjuk, hogy gazdag családok gyermekei házasodnak.
Kolostoraikban a mécsestartók igényes, szépen megmunkált
rézből készültek, ónnal vagy ezüsttel díszítve. Ezek legnagyobb része vagy nagyon régi, több száz éves, vagy gazdag
családok adományaként került a szerzetesrendhez.
A nyitott m hely két rézm vese,

Az utolsó mesterek

kezükben az el z évben
róluk készített képekkel és
a Dalai Láma fotójával

turmalin. A területen már a Himalája felgyűrődése előtt is
mezozoós magmás kőzetek voltak felszínen, de a hegységképződéssel meginduló folyamatok nagyban segítették a
másodlagos, hidrotermás ércesedést is. A termésréz kiaknázásához kiváló terület volt a Zanskar folyó mellett magasodó hegyláncok sora. Az érctelérek mellett ólom, cink,
ezüst és arany is található ezekben a hegyekben.
Ha a hegy nem megy Nepálba

A Himalája területén a XVII. század elején Nepálban virágzott legjobban a rézművesség. A tibeti és általában a buddhista
művészet különböző stílusaiban (szobor- és kegytárgykészítés,
díszítések) nagy szerepe volt a réz- és ezüst-, valamint a beszédes nyolcötvözetes tárgyaknak. Nem kizárt, hogy a buddhizmusban alaptételként ismert Nyolc Nemes Igazság Ösvényének
(más néven Nemes Nyolcrétű Ösvény) szimbóluma lehet a
nyolcféle fém használata egy-egy szakrális tárgyon belül. Ezek
voltak: „az arany, ezüst, vörösréz, fehér vasérc, fehér- és fekete
ólomérc, higanyérc, valamint a sziklakristályok” (tibeti néven: jikhjim). A legtöbb öntéssel készült szobor anyaga a li, azaz a
„csengettyű-fém”. Ebből többféle is létezik – a jobb minőségű, rézötvözetűeket mkharnak is nevezik, mely szó egybecseng a palota kifejezéssel.
A téli hónapok idején a Himalája legtöbb útja, hágója járhatatlan. Azért, hogy
ne a kitermelt nyers rezet kelljen a hágókon át szállítani Nepálba, inkább onnan
telepítettek rézműveseket Ladakhba.
Chillinget is ezek a telepesek, mesteremberek alapították. Több rézbánya is működött itt, mivel a kitermeléshez szükséges víz is bőven rendelkezésre állt. Mellette pedig ezüstkitermeléssel is foglalkoztak.
Készítettek itt egyebek mellett szakrális
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Napjainkban sajnos csak az említett három nagyon öreg rézműves dolgozik Chillingben. Ám még így, ilyen idősen is biztos kézzel munkálják meg a fémet. Manapság főképpen a turisták számára készítenek kisebb ajándéktárgyakat, ékszereket,
kancsókat – szobrokat már nem alkotnak. Műhelyeik semmit
sem változtak az elmúlt évszázadok alatt.
Egyikük abban a kis épületrészben éli mindennapjait, végzi
munkáját, főz, alszik, árusít, amely „szobácska” egyben a műhelye is. Az egész nem nagyobb háromszor háromméternyi
helyiségnél. Alig több mint egy méter magas kis ajtón, meghajolva lehet csak belépni. Az alacsony mennyezeten egy nyitott
résen át jön be a természetes fény, melyet csak akkor fednek el
szőnyeggel vagy bőrökkel, ha esik a hó.
A másik két kis műhely oldalt nyitott, szinte tornácszerű,
amelyben egyszersmind vásárolni is lehet, s kis túlzással úgy
néz ki a ház, mintha a rézművesek a „kirakatban” dolgoznának. Ennek a műhelynek az előtéri részében dolgozza fel az
egyikük felesége a begyűjtött sárgabarackot, melyből aszalt
gyümölcsöt, lekvárt, szörpöt, magjából olajat, fűszert készít.
Kis kohóikat szárított trágyával fűtik, mivel a ritkán fellelhető faanyag hatalmas becsben van. (Tibetben a fát nem használják mindennapi tüzelésre, legföljebb bizonyos esetekben, kis
mennyiségben szakrális célra.) A lángot és a parazsat kecskebőr
fújtatóval tartják ébren. Egyszerű szerszámokkal dolgozSzínorgia a kövek világában
(A SZERZ FELVÉTELEI)

nak, a finom, apró mozdulatokhoz, a precíz illesztésekhez
többnyire csak ujjaikat használják, s legföljebb parányi fogót
vesznek kézbe ilyenkor. Az egyik öreg mester a szemem láttára, puszta kezében tartva forrósított fel egy kiskanalat és
egyengette el annak ívét.
Sajnos a fiatalok Chillingből is elvándoroltak Ladakh fővárosába, Lehbe vagy Delhibe, ahol már könnyebb, modernebb
életformát élhetnek. Ha ez a három öregember már nem tud
dolgozni, nem lesz, aki továbbvigye az ősök tudását. Ladakhban
kiemelt jelentősége van annak, ha ennyi idős korban egy férfi
nem kizárólag a családi feladatok ellátásában dolgozik (kisgyerekek nevelése, házimunka, aratás), hanem alkotó tevékenységet végez, így kolostorok freskóit javítja vagy például emlék- és
kegytárgyakat, ékszereket készít.
Ma már a réz- és egyéb fémtárgyak nagy részét kínai, indiai
vagy nepáli nagy műhelyekben gyártják, akár ki is mondhatjuk, hogy ipari méretekben és a nagykereskedelem számára. A
színesfémbányákat sorban bezárták. Az utolsó rézbányát a helyiek elmondása szerint körülbelül 2009-ben hagyták el.
Egyik-másiknak romosodó épített részeit messziről még látni
lehet. Szerettem volna megközelíteni, a helyszínen szemügyre
venni, de sajnos nem volt már lehetséges – nem akadt vállalkozó helyi ember, aki odavezessen. Így a teleobjektívekre kellett
hagyatkoznom. A folyó kanyarulatának partszakasza fölött
még olvasztóbarlang látható.
Iskola és hitélet

A falucskának van iskolája is, ahol az egyetlen tanítónő már
csak öt kisgyermekkel foglalkozik. A helyiek állatokat tartanak, dzót, ezt a tipikus ladakhi jószágot, amely a jak és az indiai szarvasmarha keveréke, valamint birkát, kecskét, szamarat. Művelik aprócska földjeiket, ahol a mindennapok zöldségeit termelik meg, valamint almát, körtét, homoktövist és
sárgabarackot szüretelnek (utóbbi őshonos himalájai gyümölcs). Az erre tévedő turisták magánházaknál, úgynevezett
homestay-ekben tudnak nyáron megszállni, ilyen kettő is
van a faluban. Ez a szállásforma lényegében egy család háza,
melyben kialakítanak két-három, szőnyeggel és párnákkal
borított szobácskák alváshoz, a közös étkezések pedig a családok nagy konyháiban zajlanak.
Kicsi kolostoruk lassan az enyészeté lesz, egy – valamikor itt
született – apáca jár fel a faluba hetente, havonta kétszer pedig
egy-egy szerzetes. Számukra külön kis imádkozó építményt
raktak össze kövekből és vályogtéglából. Chilling házainak tövében, ám sok méterrel lejjebb eső, szakadékszerű mélyedésben
találjuk a falubeliek temetkezési helyét. Sírok helyett kőből rakott pultok vagy asztal jellegű tömbök állnak itt: kicsit emlékeztetnek a szarkofágokra. Ezekre helyezik halottaikat, amelyeket megfelelő szertartás mellett elégetnek. (A Himalája magasan található régióiban még mindig előfordul az olyan temetkezés is, mely esetben a halottakat ezekre a kőasztalokra
helyezik, és tetemüket felajánlják az ég madarainak – ezzel is
jelképezve, hogy az élet körforgásában a test maga más jelentőséget hordoz, mint a nem buddhisták világában.)
Erről a parányi településről több fejezetet lehetne írni.
Mind természeti világa, mind hagyományai, mind lakói
külön-külön cikkeket tudnának megtölteni. Itt most néhány fotóval próbálom illusztrálni mindazt, amit nem
mondtam el írásomban.
S. VARGA ILONA ALION

Tisztelt Szerkesztőség!
Gyergyák János írása (Élet és Tudomány, 15. szám. 457-459. oldal) indított arra, hogy tollat ragadjak, s egy
rövid személyes kiegészítést fűzzek a
cikkhez. Egészen pontosan a cikkben
bemutatott két jó példa (Pécs és Budapest) mellé egy
újabbra szeretném felhívni a figyelmet: a megújult veszprémi belvárosra, a Hangvillára és környezetére. Ez a fejlesztés ugyan jóval kisebb volumenű volt (Veszprém kisebb település), mint a másik két városban, de talán pont
ezért könnyebben követhető a minta…
A veszprémi példa többféle szempontból is analógiát
mutat a cikkben leírtakkal (ld. idézőjelben), szinte egyfajta rezonanciát érezhetünk:
„A magántőke és a közösségi költségek összefogásával is lehet olyan építészeti struktúrákat, formákat alkotni, amelyek a közösséget szolgálják.” Veszprémben
a belvárosi rekonstrukció során családi kft-k, cégek,
kulturális egyesületek, közösségek és a város aktív
együttműködésével s egy sikeres EU pályázat segítségével valósult meg a nagy építkezés, amely magában
foglalta a Hangvilla megalkotását is a régi SÉD mozi
helyén.
„…a külső terek kötik össze a belsőket…” – nálunk,
Veszprémben a Kossuth utca (csak gyalogos közlekedésre szolgáló sétáló utca) az „ütőere” a városnak, összeköti
a belváros fontosabb
elemeit, a Hangvilla
pedig, ahogyan a veszprémi Napló fogalmazott: „egyfajta meghosszabbított Kossuth
utcaként működik. Ide
bárki bejöhet. Beszélgetni,
internetezni,
kávézni. Találkozóhely lett…” A építész
tervezők nagyszerűen
eltalálták azt az agóra
hangulatot, ami tökéletesen illik ide.
Címlapra tette a
Hangvillát az Oktogon építészmagazin
2013/6. száma is.
A „funkcionálisan
összetett, rendezett
terek” kifejezés pontosan rímel a Hangvilla
internetes oldalán (illetve a Facebookon) szereplő hivatalos elnevezésére: multifunkcionális közösségi tér. Az
épület 2013. novemberétől szolgálja a várost.
Az építkezés, a belváros további fejlesztése folytatódik,
a következő projektek keretében a belvárost körülölelő
övezetek rendezése, szépítése, zöldítése, parkok kialakítása… stb. kerül sorra. Reméljük, ennek sikeres lebonyolítását követően is bemutathatjuk a végeredményt!
Bélafi Zsófia
okl. építészmérnök
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BESZÉLGETÉS A JEDLIK-DÍJAS JESZENSZKY SÁNDORRAL

FÁRADHATATLAN
HOMO TECHNICUS
Jeszenszky Sándor villamosmérnök, egyetemi oktató, a m szaki fejl dés odaadó híve. Igazi homo
technicus, akit nemcsak a szakma m velése, de a felfedezések, találmányok széles közönséggel való
megismertetése és a szakma története is érdekel. Jedlik Ányos életm vét évtizedek óta kutatja. Fél
évszázados tudományos ismeretterjeszt munkáját március közepén Jedlik Ányos Honoris Causadíjjal ismerte el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. Ebb l az alkalomból beszélgettünk vele.
– Egész élete az elektrotechnika köré
szerveződik. Volt gyakorló villamosmérnök, oktatott egyetemistákat az ELTE
Technikai Tanszékének docenseként,
igazgatta a látványos technikai csodákban
bővelkedő Elektrotechnikai Múzeumot,
kutatja a magyar elektrotechnika nagyjainak életműveit. Hogyan jegyezte el
magát e tudományterülettel?
– Már egész kisdiák koromban le-leemeltem a polcról nagyapám XIX.
századból való, villamossággal foglakozó szakkönyveit. Az életre szóló elköteleződés azonban 1944 karácsonyához köthető, amikor is ajándékba kaptam Horváth Árpádnak Jedlik Ányosról frissen megjelent életrajzát, A
Dinamó Regényét. Izgatott az elektrotechnika is, meg a története is, tudni
akartam, kinek és minek köszönhető,
hogy Magyarország a XIX. század során a villamosipar élvonalába került.
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– Jedlik számos találmánya közül melyiket ítéli a legjelentősebbnek?
– A köztudatban egy leegyszerűsített
kép él, miszerint Jedlik feltalálta a dinamót. Ez azonban így, szóról szóra nem
igaz, mert ő a dinamó-elvet fedezte fel.
Siemens hat évvel később tőle teljesen
függetlenül jutott el ugyaneddig az elvig, ám ő tovább lépett, és egy, a gyakorlatban is használható gépet konstruált. Jedlik egész életművét kell tekinteni, az egész életmű alapján kell őt értékelni. Ám ha valamit mégis ki kell
emelni, akkor elsőként az 1828-ban
megalkotott kommutátoros villanymotorját választanám, hiszen ezzel a
szerkezettel valóban világelső volt. A
villanymotorral kapcsolatban jóval később, 80 éves korában fel is tették neki a
kérdést: miért nem szabadalmaztatta
világújdonságnak számító találmányát?
Azt válaszolta, hogy győri gimnáziumi
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tanárként úgy gondolta, saját magának
föltalálta ezt az eszközt, de kézenfekvő
megoldással azt feltételezte: fejlettebb
országokban már számosan rájöttek erre és készítettek is hasonlót. Jedlik ebben tévedett, hiszen ez a zseniális új
megoldása csak utólag tűnhet pofonegyszerűnek, ahhoz, hogy magától érthetőnek gondoljuk, először valakinek
rá kellett jönnie a dolog nyitjára. Öszszességében pedig azt gondolom, hogy
Jedliknek nem egy-egy találmányát,
hanem az egész életművét kell nézni,
ha meg akarjuk érteni jelentőségét.
– Jedlikről Eötvös Lóránd azt írta, hogy
félénk zárkózottsága szerzetesi életéből
származott, ami megakadályozta abban, hogy tudományos látóköre bővüljön, és tudományával másokra hatással
legyen. Túlságosan szerény lett volna?
– Azt cáfolnám, hogy túl szerény lett
volna, hiszen az 1873-as bécsi világkiál-

lításra elküldte csöves villámfeszítőjét.
Feszültségtöbbszöröző kondenzátortelepét a Werner Siemens elnökletével
működő bírálóbizottság aranyéremmel jutalmazta, a világ műszaki sajtója
pedig részletesen beszámolt találmányáról. Ezt azóta egy kicsit elfelejtették, éppen ezért nagyon örülök neki,
hogy egy-két évvel ezelőtt a Scientific
Instruments című neves folyóirat a lökésgenerátorok történetét ismertetve
leszögezte, hogy az első ilyen berendezést és magát az alapelvet is Jedlik
Ányos alkotta meg. Persze, ebben a
magyar kutatás is benne van, hiszen
nem várhatjuk el, hogy egy külföldi
kezdje el kibogozni: a mai lökésgenerátoroknak vajon nem volt-e egy magyarországi előzménye. Ez nekünk,
magyaroknak a feladata. A lökésgenerátorokat egyébként ma is arra használjuk, amire annak idején Jedlik használta villámfeszítőjét: nagyfeszültségű berendezések próbájára. Millió voltos lökésgenerátorokat alkalmaznak például
a Siemens kutatóközpontjában vagy itthon, a Műszaki Egyetem nagyfeszültségű tanszékén, ahol annak idején
Verebélÿ László professzor szerzett be
egymillió voltos berendezést. Az első
nagyfeszültségű távvezeték Bánhida,
Budapest és Hegyeshalom között épült,
ez látta el a Kandó-féle vasútvonalat
árammal. A vezetékek szigetelőit és a
transzformátorokat a Műegyetem laboratóriumában vizsgálták meg. Én
még Verebélÿ professzor tanítványa
voltam és bejárhattam a Nagyfeszültségű Technika tanszékre.
– Ön fiatal korában fejlesztő mérnökként
automatizálással foglalkozott a Villamos
Automatika Intézetben. Mi volt akkoriban, a hatvanas években a legnagyobb
szakmai kihívás az Ön számára?
– Az 1960-as évek elejére a tranzisztor
már ismert volt, főleg a híradástechnikában. A kis-, néhány millivatt teljesítményű tranzisztoros rádiók egyre elterjedtebbé váltak, ám a nagyteljesítményű félvezetők, amelyek már nem
milliampereket, hanem száz ampereket tudtak átbocsátani, csak ezután jelentek meg. Ezekben óriási fejlesztési
lehetőség rejlett, hiszen lehetővé tették, hogy az egyenáram–váltakozóáram-átalakítást ne csak forgó gépcsoportokkal, hanem félvezetőkkel
is meg lehessen oldani. Fejlesztő csoportunkkal mi építettük meg az első
tirisztoros, fordulatszám-szabályo-

zott ipari villamoshajtásokat Magyarországon. A tirisztorok alkalmazása
ma már teljesen természetes, a villamos
hajtású járműveken a motorokat ilyen
teljesítményű félvezetőkön keresztül
táplálják. Előbb egyenáramú, majd többfázisú aszinkron motorokat tudtunk félvezetős átalakítókkal működtetni.
– Az aszinkron motoros meghajtású
járműveknek nagy hagyományuk van
a magyar elektrotechnikában, s úgy tűnik, most a világban is reneszánszukat
élik. Miért?
– Kandó Kálmán azért épített be
mozdonyaiba aszinkron motort,
mert ezt ítélte a legmegbízhatóbbnak. Mozdonyaiban egy forgó átalakító, fázisváltó működött. Erről a
magyar specialitásról aztán elfeledkeztek, pedig tény: ma az összes
mozdonyban, amelyet bárhol a világban gyártanak, a Kandó-elv alapján működő, aszinkron motor van, a
különbség csak annyi, hogy az
áramátalakítást nem fázisváltó, hanem tirisztor végzi.
– Majdnem két évtizedig az Elektrotechnikai Múzeum igazgatója volt.
Mit adott Önnek ez az időszak?
– Dolgoztam és ma is dolgozom az
Elektrotechnikai Egyesület technikatörténeti bizottságában, a múzeumot
alapító Király Árpád hívására pedig a
múzeum tudományos bizottságának
munkájában is részt vettem. Amikor a
felkérést megkaptam, már jól ismertem a múzeumot, így világos volt
előttem, mit szeretnék megvalósítani.
Példaképem a müncheni Deutsches
Museum volt, s egy hasonló elven működő interaktív múzeumot kívántam
létrehozni. A múzeumban töltött éveim során öröm volt napról napra látni a
kisdiákokat, akik olyan lelkesedéssel isÉLET

merkednek a technika csodáival, ahogyan valaha kisdiákként én magam ismerkedtem a Dinamó Regényén keresztül Jedlik munkásságával.
– Melyik múzeumi szerzeményére a
legbüszkébb, amelyet az Ön vezetése
alatt tettek újra működőképessé?
– Nagy öröm, hogy Jedlik Ányos
1873-ban Bécsben kiállított csöves villámfeszítőjéről sikerült egy működő
másolatot készíttetni. Hosszú, mennydörgésszerű szikráival csakúgy elkápráztatja a múzeumba betérő érdeklődőket, mint annak idején a Bécsi Világkiállítás látogatóit az eredeti. Külön
öröm, hogy Jedlik eredeti villámfeszítőjét is a múzeumban tudhatjuk, méghozzá kitűnő állapotban, mert utódom
egy pályázat segítségével teljes mértékben restauráltatta.
– Ismeretterjesztő előadásokat is gyakran tart. A fényről szóló előadáson
megosztotta velünk egy érdekes gondolatát arról, hogy mi, emberek, miért
szeretjük a sárga fényt, miért látjuk
legszívesebben ezt otthonainkban. Mi
ennek az oka?
– A tűz már az ősember barlangjában
is jelen volt, nemcsak világított, de meleget adott és megvédett a vadállatoktól is. Azt gondolom, hogy a sárgás-pirosas fényben a tűz színét látjuk, és
ezért érezzük otthonosnak, biztonságosnak, melegnek. A sárgás-pirosas
fény iránti elkötelezettségünket igazolják vissza a legutóbbi LED-fejlesztések.
Ezt az igényt már ki tudják szolgálni
ezek a fényforrások is: energiatakarékosak, és bár nem termikus sugárzók,
mégis barátságos hangulatot árasztanak. Nem véletlen, hogy tavaly éppen
LED-fejlesztésért ítélték oda három
tudósnak a fizikai Nobel-díjat.
DOMBI MARGIT
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I N T E R J Ú KO L L Á T H Z O LT Á N NA L

a hét kutatója

A CSILLAGOK ZENÉJÉT L
A CSILLAGOSÉGBOLT-PARKOKIG
A Fény Nemzetközi Évében nem lehet nem beszélni
a csillagászok egyik legnagyobb ellenségér l, a
fényszennyezésr l. De azt is elmondhatjuk, hogy
hazánkban két csillagoségbolt-park is található,
ami világviszonylatban is jelent s eredmény. Kolláth
Zoltán csillagász, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Természettudományi és M szaki Karának egyetemi
tanára nélkül ezek aligha jöttek volna létre. Vele
beszélgettünk a részletekr l.

– Hogy miért foglalkozik egy csillagász a fényszennyezéssel, azt nem
nehéz kitalálni. De miért lett csillagász?
– Lassan magam sem tudom, de arra
emlékszem, hogy már ötödikes koromban fizikus akartam lenni. E
mellé jött később a csillagászat. A
Hortobágy közelében laktunk, onnan akkor még nagyon jól
lehetett látni a csillagos égboltot a falun belülről is. A
mai fiataloknak az internet
és a töméntelen televíziós
csatorna nélkül talán ingerszegénynek tűnhetne az a
környezet. De a háborítatlan
természet, a családi környezet és a sok jó könyv, amit akkor is olvashattunk, jóval több és jobb útravalóul szolgált.
– Mivel foglalkozik kutatóként?
– Legtöbbet a pulzáló változócsillagokkal foglalkoztam, főleg a modellezésükkel. Kutatóként ma is a csillagok számítógépes modellezése az
egyik fő témám. Az irány kiválasztásában közrejátszott az is, hogy pályakezdőként ezen a területen volt álláslehetőség, az akusztika és a hangok
világa viszont mindig is érdekelt. A
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csillagrezgésekben pedig ez szépen
kapcsolódik az asztrofizikához. Ebből erednek a „csillagzenei” próbálkozásaim.
– A régiek a zenét és az asztronómiát
a hét szabad művészet közé sorolták,
de hogy kapcsolhatók ezek össze a
XXI. században?
– A csillagpulzációk valójában akusztikus rezgések és megértésükben segít, ha találunk valami könnyebben
érthető analógiát. A csillagrezgések
„hangspektruma” ugyanolyan, mint
a kicsit speciális alakú trombitáé. Ha
a hangszer testén van egy kis szűkület, akkor olyan hangok is létrejöhetnek, amelyek alapesetben nem léteznek. Egy trombitát könnyen maga elé
képzel az ember, látni a keresztmetszet változását. Egy csillag nem ilyen
egyszerű, mert belsejében változik a
sűrűség, a hőmérséklet, a nyomás stb.
Egy gömböt látunk kívülről, de a
benne történő változásokat nem tudjuk egyszerűen képileg értelmezni.
Ha azonban átvisszük a csillag szerkezetét a trombitaformára, egy kétdimenziós felületre, akkor az akusztikai tapasztalatok alapján a szűkület
szerepét könnyen megérthetjük. Ebből sok érdekes dolog következik. A
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csillagoknak lehet olyan különleges
rezgésformája, ami eltér az átlagostól.
Amikor erre rájöttünk, még csak azt
tudtuk, hogy matematikailag lehetségesek, de nagyon nehéz megfigyelni őket, mert kicsi az amplitúdójuk.
Néhány évvel a „csillagtrombita”analógia megalkotása után a Keplerűrtávcső nagyon sok RR Lyrae csillagot vizsgált a Blaskó-effektussal
kapcsolatban. Kiderült, hogy van
bennük egy érdekes hatás: fényváltozásukban egy nagyobb és egy kisebb
maximum jelentkezik felváltva. A
matematikában ezt perióduskétszerezésnek nevezik, s íme, sikerült megfigyelni a csillagokban is.
Szerencsések voltunk, mert amikor
a Kepler-űrtávcső adataiból lehetett
látni ezt a különleges rezgést, rögtön
voltak modelljeink arra, mi okozhatja a jelenséget – éppen a trombita
szűkületéhez hasonlóan. Persze sok
mindent nem értünk még, így vannak további lehetőségek ezen a területen is.
– A fényszennyezés elleni fellépése
hogyan indult?
– Az egyik ilyen fő esemény az volt,
amikor Budapesten fénytornyot terveztek Lágymányoson az ELTE új

épülete mellé, amelynek a tetejére
csillagvizsgáló is került. Ekkor kezdtünk többen ezzel foglalkozni, bár én
előtte is valamennyire benne voltam,
hiszen előadásokat is tartottam már,
például a Világítástechnikai Társaság
közvilágítási ankétján.
Az évek során rájöttem, hogy nem
elég „aktivistának” lenni: tudományos kutatással kell megalapozni azt,
ha kritizáljuk a világítási rendszereket. Ezért is vállaltam egy kis pályakorrekciót. A Nyugat-magyarországi Egyetem Környezettudományi
Doktori Iskolájában vezetek egy környezetfizikai programot, azon belül
főleg a fényszennyezéssel foglalkozunk. A fényszennyezés mérése, modellezése, feltérképezése és általában a
földi légkörben a fény terjedésének a
modellezése a fő kutatási területünk.
Sok nyitott kérdés van még, úgyhogy
várjuk a lelkes doktoranduszokat!
– Mennyire fényszennyezett Magyarország?
– Ha megnézzük a műholdas képeket, látjuk, hogy Budapest fénymérete ma már nagyobb, mint Bécsé, tehát fényszennyezés szempontjából
nagyon gyorsan felzárkóztunk Nyugat-Európához.
– És a fényszennyezés elleni fellépésben hol vagyunk?

szemmel is. Éppen
akkoriban költöztem Kaposvárra.
Sokat utaztam autóval, megálltam
itt-ott, és láttam,
hogy milyen szép
az égbolt. Felkerestem a nemzeti
parkot, és rögtön
volt néhány lelkes
ember, aki ebben
támogatott. A Zselici Csillagoségboltpark 2009-ben, a
Hortobágyi 2011-ben jött létre.
– Milyen feltételeknek kellett megfelelni?
– Nemzeti park vagy természetvédelmi
terület jöhet szóba, hogy jogi szempontból is védettek legyenek az ott található
természeti értékek. Ez azért is fontos,
mert a kezelési tervekhez hozzá lehet
tenni a megfelelő világítási szabályokat.
Persze az égboltnak is megfelelő minőségűnek kell lennie. Alapvetően a Tejútnak könnyedén látszódnia kell ahhoz,
hogy egy terület bármilyen szintű csillagoségbolt-park vagy -helyszín legyen.
Az égbolt minőségét objektív módon is mérni kell, ehhez ma már
megfelelő eszközök vannak. Nagyon
fontos, hogy legyen mellette több ci-

– A tervezgetések és fejlesztések folyamatosak. Május végén nyílik
meg a Zselici Csillagpark nevű látogatóközpont, ahol planetárium,
csillagvizsgáló és egy kilátó is helyet kap. A Bükki Nemzeti Parkon
belül legerősebb a szándék csillagoségbolt-park létrehozására. Ott
az jelenti a nehézséget, hogy a nemzeti parkon belül is van egy település, ahol a közvilágítás ma még nem
felel meg a szigorú követelményeknek. Szerencsére remény van a korrekcióra, a felmérések már folynak,
és rövidesen elindulhat a felterjesztési folyamat. Más helyszíneken is
adott a lehetőség, így az Aggteleki,
a Kőrös–Maros és a Fertő–Hansági

– Ha azt nézzük, hogy Európában
először a Zselic kapta meg a csillagoségbolt-park minősítést – a skóciai
parkkal egy időben –, akkor élen járunk. Napjainkban a gyerekek úgy
nőnek fel, hogy nem ismerik az igazi
csillagos égboltot, de még a Tejút
látványát sem. Az IDA, vagyis a
Nemzetközi Sötét Égbolt Szövetség
ezért is kezdeményezte, hogy legyenek csillagoségbolt-parkok. Ezzel egy
olyan természetvédelmi programot
indítottak el, amivel megőrizhetünk
olyan szigeteket, ahonnan biztosan
láthatók az égbolt csodái szabad

vil szervezet vagy önkormányzat,
hogy több lábon álljon a kezdeményezés. Az összefogás nemcsak a létrehozás, hanem a fenntartás miatt is
fontos, hogy tartósan megmaradjon
ez az állapot.
Fontos, hogy éjszaka is látogathatónak kell lennie a területnek, hiszen
nem lenne értelme a csillagoségboltparknak akkor, ha nem mutathatnánk be a nagyközönségnek.
– Bővülhet-e a magyarországi csillagoségbolt-parkok száma, akár a
Fény Nemzetközi Évének alkalmából, akár később?

Nemzeti Parkon belül. A Duna–
Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet is jó jelölt, de például a Baja melletti Illancs kistájon is elkezdődött a
felmérés. Szerencsére hazánkban
sok olyan sziget van még, ahol nagyon szép az égbolt és kis odafigyeléssel megóvhatók utódainknak. Az országhatáron kívül is
ténykedünk, doktoranduszaimmal
egy Sepsiszentgyörgy melletti csillagoségbolt-park létrehozásában segédkezünk.
TRUPKA ZOLTÁN
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EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-S ÉG?

EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A LÉLEK TÜKRE
Rovatunkban többször is
szerepeltek már diákok
által írt cikkek, amelyeket a veszprémi Lovassy
László Gimnázium tanulói
az Egész-ségedre honlapra írtak. Fiatal szerz nk ezúttal Komora Berill
Fanni, az iskola 12. osztályos tanulója.

A

szem, ahogy a népnyelv is
magasztos szókapcsolattal illeti, bizony érzékszerveink
egyik legfontosabbika. Mégis – kilépve az utcára – megannyi „pápaszemes” ember jön velünk szembe.
Felmerülhet hát legtöbbünkben a
kérdés: miért számít szinte már népbetegségnek a gyenge látás? Mi is áll
tulajdonképpen a szemüvegviselés
hátterében?
Először is érdemes tisztázni, hogy
pontosan mi az éles látás. A helyes
fénytörésű, azaz emmetrópiás szem
esetében a tárgy pontjairól érkező
fénysugarak a szembe kerülve, annak törőközegein (szaruhártya, csarnokvíz, lencse, üvegtest) áthaladva,
irányukat megváltoztatva, a szemgolyó hátsó részén, az ideghártyán
(retinán) találkoznak, s egyesülnek
képpontokká. A fény hatására az
ideghártyán a fényérzékeny receptorok aktiválódnak, és továbbküldik
jelzéseiket a látóidegen át az agyba.
Ha a rendszer valamelyik pontja sérül, az látászavart okoz.
Látásunk romlásának okai közt fellelhetünk genetikai tényezőket,
rossz szokásokat, különféle betegségeket, de sokan már-már filozófiai
határokat súroló elméleteket is társítanak a folyamathoz. A rossz látás
leggyakoribb, mondhatni „kézzel
fogható” oka mindenképpen az, ha
718
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a szem fénytörési képessége valamiért megváltozik. Ebben az esetben a
fénysugarak a retina előtt vagy mögött találkoznak és a látott kép elmosódik. Azzal a szemmel (myopiás
szem), amelyben a beérkező sugarak
a retina előtt egyesülnek, az egyén
csak véges távolságon belül lát élesen, de távolra nem, azaz rövidlátó.
Kezelése konkáv (homorú, mínuszos) szemüveglencsével vagy kontaktlencsével történik. Ha viszont a
szem szaruhártyájának és szemlencséjének törőereje kicsi a szem hoszszához képest, a fénysugarak a retina mögött találkoznak (hy per metrópiás szem), s az egyén, habár közelre nem, távolra viszont élesen lát.
Az ilyen egyének távollátók vagy
más néven túllátók. Érdekesség,
hogy az újszülöttek általában túllátók, ami a fejlődés során többnyire
fokozatosan megszűnik. Korrekciója konvex (pluszos) szemüveglencsével vagy ugyancsak kontaktlencsével lehetséges. Van továbbá még egy,
viszonylag ritka fénytörési hiba,
amelyet
szemtengelyferdeségnek
neveznek. Ez a veleszületett elváltozás legtöbbször a szaruhártya (legkülső törőközeg) szabálytalansága
miatt keletkezik, de akár a belső törőközegek eltérése is okozhatja. Az
így keletkezett kép eltorzul, bizonyos irányban megnyúlik, elferdül.
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Korrigálni többnyire a szaruhártya
szabálytalanságával ellentétes csiszolású (cilinderes) szemüveggel lehet.
E hibák kialakulásáért a gének felelnek leginkább, ugyanis ha felmenőink között többen küszködtek a
rövid vagy éppen a távollátás problémájával, akkor nagy a valószínűsége, hogy előbb vagy utóbb minket is utolér a „családi nyavalya”.
Többen úgy gondolják, hogy hoszszas tevékenységük a televízió vagy
a számítógép monitorja előtt okozza inkább mindezt. Nos, napjainkban teljes mértékben nem lehet
okolni a modern technika vívmányait, hiszen már régóta nincs szükségünk védőszemüvegre vagy különböző monitorra helyezhető szűrőkre. Azonban tény, hogy ha sokáig azonos fókusztávolságon belül
használjuk szemünket, rendkívül
kimerítő munkát rovunk rá, s egyben elszoktatjuk a szem izmait a
legalapvetőbb dolguktól, hogy folyamatosan idomuljanak a környezetünkhöz, s ezáltal azt egyaránt fel
tudjuk mérni az egészen távoli, valamint a néhány centiméter távolságban lévő pontokból. Egyszóval
mindenképpen ajánlatos bizonyos
(nagyjából óránkénti) időközönként
pihenőt, szemtornát tartanunk, ha
már az imént említett elfoglaltságra szántuk el magunkat. Ugyanez

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
vonatkozik a félhomályban való olvasásra is, mely a legfrissebb kutatások alapján nem vezet látásromláshoz, de érdemes ugyanígy eljárnunk, ha el akarjuk kerülni a vörös
szem és fejfájás kellemetlenségeit.
Viszont, ha azt vesszük észre, hogy
a betűk már homályosak szemeink
előtt, ajánlott orvoshoz fordulni, s
egy olvasószemüveget beszerezni,
hiszen ha anélkül élvezzük tovább e
remek hobbinkat, tovább ronthatjuk a helyzetet. Továbbá negyvenéves kor körül, ha addig nem is volt
szükség szemüveg viselésére, érdemes felkeresni a legközelebbi szemészetet, hiszen ekkor kezdődnek
a korral járó látásproblémák, melynek oka a szemlencse fokozott
megkeményedése és rugalmasságának csökkenése.
Számos olyan betegség létezik,
amelyek a látás romlását idézik elő, s
szemüveggel nem lehet korrigálni a
tüneteket. Jó részük azonban eredményesen kezelhető, feltéve, ha idejében észreveszik, ezért nem árt tisztában lenni velük.
Az egyik ilyen a zöldhályog. A
szem elülső részén, a lencse környékén termelődő folyadék (a csarnokvíz) mennyisége felszaporodik. Növekedésével emelkedik a szemnyomás, amelynek veszélye, hogy a
szemfenéken futó verőerecskék elnyomódnak, és nem tudják táplálni
az ideghártya sejtjeit. A következmény: az érintett terület elpusztul,
ami látáskieséshez, idővel csőlátáshoz vezet. Korai felismerés esetén
szemcseppekkel vagy a csarnokvíz
elvezetésére szolgáló műtéttel a
szemnyomás-emelkedés megszüntethető és a folyamat megállítható.
A betegség idősebb korban gyakori,
így javallott, hogy ötvenéves kor
felett évente egyszer megméressük
a szemnyomásunkat.
A szürkehályog a szemlencse betegsége. Anyagcserezavarok miatt,
rosszul kezelt cukorbetegség, ultraibolya sugárzás hatására a lencse
állománya elszürkül, nem engedi
át a fényt. A betegnek káprázik a
szeme erős fényben vagy akár kettős látása is lehet – miközben látása
egyre homályosabbá válik. (Érdekesség: a kék színre tovább marad

érzékeny a szem; sok festőnél az időskori „kék
korszak”
a
szürkehályognak tulajdonítható.) Napjainkban
egynapos bentfekvéssel
járó műtéttel – műlencse
beültetésével – tökéletesen megszüntethető a
probléma.
Cukorbetegség esetében,
magas vérnyomás szövődményeként, illetve koraszülötteknél is bekövetkezhet látásromlás, szélsőséges esetben vakság.
Oka, hogy az erek lefutása, szerkezete megváltozhat, apróbb vérzések figyelhetők meg. A szemfenéki vérzés kapcsán az
idegek elpusztulhatnak,
ami akár a látás elvesztéséhez vezethet, azonban a
rendellenes erek lézeres
kezelésével a vérzés megakadályozható.
Látásromlást
előidéző
betegség még a retina pusztulását
okozó időskori sárgafolt-elfajulás,
melyre szemfenéktükrözés során
(amelynek során egy speciális eszközzel az orvos megtekinti, milyen az érhálózat a retinán) deríthetnek fényt.
Megelőzésként néhány tippet már
említettünk, de egy fontos momentumot kihagytam a sorból. Az egyszerű táplálkozási és folyadékfogyasztási szokások megváltoztatásával, illetve vitaminok és ásványi
anyagok (szelén, cink) célzott fogyasztásával is sokat tehetünk látásunk épségének megőrzéséért. Az
A-vitamin (béta-karotin) elengedhetetlen a szem ideghártyájának működéséhez, a szem képalkotásában
van fontos szerepe. Hiánya esetén
romlik a szem sötéthez való alkalmazkodása, súlyosabb esetben az
erős fényhez is nehezebben tud alkalmazkodni, végső stádiumban pedig, ha a vitaminhiány hosszantartó,
vakság alakulhat ki. A C-vitamin
javítja a sejteket is, és csökkenti a homályos látás, valamint az időskori
szembetegségek kialakulásának kockázatát. Az omega-3 és -6 zsírsavak
ÉLET

(a szervezet által átalakítva) a szem
folyadékháztartásának segítői, és
belső nyomásának szabályozásában
is részt vesznek. Ajánlott tehát heti
rendszerességgel legalább egyszer
halat fogyasztanunk, amely elősegíti szív- és érrendszerünk épségben tartását, tehát szemünk érdekében is kiemelkedően fontos tényező. A rendszeres szemtorna ugyancsak javasolt. Előnye, hogy
könnyedén elsajátítható, s bárhol elvégezhető.
Ezeken túl az időközönkénti szűrővizsgálatok, védőszemüvegek viselése, szükség esetén a szemcseppek
használata mind egyaránt hozzájárulnak szemünk védelméhez.
S mit tehetünk, ha már bekövetkezett a baj? A fénytörési hibák javítására szemüveggel, illetve kontaktlencsével van lehetőségünk, valamint napjainkra különböző műtéti beavatkozásokat is kifejlesztettek,
amelyek ugyancsak megoldásul
szolgálhatnak. De, ahogy az előzőkből talán kiderült, bizony mi
magunk is sokat tehetünk ép látásunk megőrzése érdekében.
KOMORA BERILL FANNI
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RSZONDA A NAPRENDSZER SZÉLÉN

AMI KEVESET
A PLÚTÓRÓL
TUD(T)UNK…
Nemrég volt 60 éve annak, hogy 1955. március
23-án „Ami keveset a Plútóról tudunk…” címmel
cikkem jelent meg az Élet és Tudomány X. évfolyamának 12. számában. Akkor volt Percival Lowell
születésének századik évfordulója. Most különösen
érdemes el venni e régi lapszámot, mivel gyorsan
közeledik a Plútó eddigi történetének talán legfontosabb pillanata: július 15-én els ízben repül el mellette egy
földi eredet

rszonda, a New Horizons, amelyet azért indítot-

tak 2006-ban, hogy helyszíni méréseket és képeket közvetítsen a
Naprendszer legtávolabbi, korábban még közvetlenül sohasem vizsgált bolygójáról.

Percival Lowell 1914-ben
a Vénusz megfigyelését végzi
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Az űrszonda épség1.
ben és működőkérész pes állapotban repül
célpontja felé, de a feladat
időközben mégis megváltozott, hiszen 2006-ban a
Nemzetközi
Csillagászati
Unió olyan döntést hozott,
hogy a Plútót nem a nagybolygók, hanem a törpebolygók közé sorolja. De ez nem
csökkenti a küldetés jelentőségét! Az 1970-es években indított négy amerikai űrszonda:
két Pioneer és két Voyager
olyan nagy sebességgel közelítette meg a külső Naprendszer óriásbolygóit, amely elegendő ahhoz, hogy végül kilépjenek a csillagközi térbe.
Azóta hasonló vállalkozásra nem került sor. Most viszont a New Horizons még
gyorsabban repül, mint akármelyik korábbi űrszonda, és
még gyorsabban fogja elhagyni a Naprendszert. Az
alábbiakban szó szerint kö-

zöljük 1955-ben megjelent cikkemet, amelyben összefoglaltam a Plútó felfedezésének történetét és az akkori ismereteinket. (Az idézett szövegben „századunk” a XX., a „múlt
század” természetesen a XIX.)
Hogy kontextusba helyezzük az akkor még „Almár Iván aspiráns” aláírással megjelenteket, az azóta történt
fejleményekről kommentárokat helyeztünk el. A jövő heti folytatásban
pedig részletesen kitérünk majd az
1955 óta elért új eredményekre és a
New Horizons űrszonda feladataira.
1955. március 13. E napon lett volna százéves
Percival Lowell amerikai csillagász, aki tudományos alapon, els nek jósolta meg Naprendszerünk legújabb tagját, túl a Neptunuszon.
Ugyanezen a napon volt negyedszázada annak, hogy a Lowellr l elnevezett csillagvizsgáló hírül adta a világnak: felfedezték a megjósolt kilencedik bolygót! Ilyen kett s évforduló ritkán adódik (mellesleg: március 13-a az
Uránusz felfedezésének is évfordulója, tehát nem is kett s, hanem hármas!), és bolygócsaládunk „ünnepeltje”, a Plútó megérdemli, hogy ez alkalomból kissé részletesebben ismerkedjünk meg vele.

…
Kutatás az „X bolygó” után
Már felfedezésének története is valóságos regény. Közismert, hogy a Neptunusz bolygót,
mely távolság tekintetében a Naptól számítva
nyolcadik, Leverrier a múlt század közepén
„tollal találta meg”. ugyanis az Uránusz pályájában mutatkozó rendellenességek alapján kiszámította, hogy hol kell lennie annak az
ismeretlen bolygónak, mely vonzóerejével e
szabálytalanságokat okozza, és Galle a Neptunuszt – alig egy foknyira a megjelölt helyt l
– 1846-ban távcs vel is megtalálta. Leverrier
jóslata tehát ragyogóan beigazolódott.
Amikor azonban századunk elején
Lowell, híres Mars-kutató, az Uránusz
mozgásában megmaradt rendellenességek segítségével keresni kezdte a kilencedik bolygót, nagy nehézségekbe ütközött. Kevés volt ugyanis a használható megigyelési anyag, mert csak néhány régi és nem
elég megbízható adat mutatott arra, hogy szabálytalanságok a Neptunusz tekintetbe vétele
után is maradnak. E sovány anyagból kiindulva
kellett meghatároznia egy ismeretlen bolygó
helyzetét, mely nagy távolsága miatt kétségtelenül igen halvány és lassú mozgású, tehát nehezen fedezhet fel.
Lowell 1916-ban, majd t le függetlenül
Pickering mégis megkísérelték az egyel re
„X bolygónak” nevezett ismeretlen égitest páA Plútó felfedezése 1930 januárjában

1930. január 23.

lyájának, fényességének és tömegének kiszámítását, a Neptunusz esetében teljes
sikerrel alkalmazott módszer segítségével.
Mindketten nagyjából ugyanarra az eredményre jutottak, mégis, az „X bolygót” egy
évtizeden keresztül hiába keresték. A csillagászok semmiképp nem mondhatók szerencséseknek ezen a téren. Utólag kiderült
ugyanis, hogy néhány fényképlemezen 1919,
1921 és 1927-ben már hét alkalommal jelentkezett a Plútó, mégis valamilyen véletlen mindig megakadályozta felismerését.
Közben Lowell meghalt, de az általa alapí-

1930. január 29.
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tott arizonai csillagvizsgálóban számításai
alapján tovább kutattak, egyel re eredménytelenül.
Végre 1929 márciusában Tombaugh, az Intézet iatal munkatársa elhatározta, hogy kétszer
végigfényképezi az egész környéket, ahol a
bolygó Lowell szerint abban az id ben tartózkodik, és két-két különböz id ben készült felvételen rendre összehasonlítja mintegy félmillió csillag helyzetét. Az óriási munka 1930. február 18-án végre eredményre vezetett. Két régebbi fényképen (január 23 és 29) mintegy
6 foknyira a Lowell megjelölte helyt l talált egy
igen halvány égitestet, melynek helyzete a környez csillagokhoz képest az eltelt hat
nap alatt megváltozott. A gondos ellenrzés bebizonyította, amit már alig mertek remélni: Tombaugh felfedezte a kilencedik nagybolygót! Mikor március 13-án a
Lowell csillagda közzétette ezt az eredményt, Naprendszerünk legújabb tagját szerte a világon kutatni kezdték. Az
„X bolygó” csakhamar végleges nevet is
kapott, mégpedig érdekes módon egy 11 éves
angol kislánytól! Azért ajánlotta, hogy Plútónak nevezzék, mert az új bolygó óriási távolsága miatt méltán viselheti az alvilági sötétség régi római istenének nevét. Másrészt
örömmel fogadták a névjavaslatot az amerikai csillagászok is, mert két els bet je (PL)
véletlenül megegyezik az „értelmi felfedez ”:
P. Lowell monogramjával.
A Plútó felfedezésének története azonban
ezzel még nem zárult le. Már az els megigyelések annyi meglep eredményre vezettek,
hogy sokan kételkedni kezdtek abban is, hogy
ez a Lowell által megjósolt bolygó. Hosszú vita
fejl dött ki e kérdés körül, mely még ma sem
d lt el teljesen. A Plútó méreteir l ugyanis keveset tudunk, de ez a kevés is sok szokatlan és
ellentmondó eredményt rejteget. Nézzük sorjában.
Különleges pályán
A Plútó átlagosan 5908 millió kilométerre van
a Naptól, vagyis gyorsvonaton mintegy 6800
év alatt érnénk oda. Ez közel negyvenszerese
a Föld–Nap távolságának, tehát a Plútó
1600-szor kevesebb napfényt és meleget kap,
mint mi. Nem jelent ez ugyan teljes sötétséget,
mert az a fényes csillag, mely a Plútó egén a
Napot jelenti, még mindig 275 telehold együttes fényerejével sugároz, de a hideg borzalmas: -220Co. Csaknem minden anyag szilárddá fagy ezen az alacsony h mérsékleten.
A Plútó, mesze a Naptól, természetesen lassan halad hosszú pályáján. Keringési ideje
248 és fél év, vagyis a Rákóczi szabadságharc
idején járt utoljára a Naprendszernek azon a
vidékén, ahol ma tartózkodik. Az els meglep
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /23



721

Plútó

A Plútó pályája a Naprendszerben

Valódi tömegét csak 1978-ban, a
Charon hold felfedezése után sikerült meghatározni: csak 2,1 ezreléke
a Föld tömegének.

Neptunusz

Nap
Merkúr

Szaturnusz

Uránusz

Vénusz
Föld Mars Jupiter

eredmény e pálya alakjával kapcsolatban adódott. Az összes nagybolygók ugyanis csaknem
pontosan kör alakú pályán és közelít leg egy
közös síkban mozognak, a Plútó azonban
mindkét szempontból kivételnek számít. Pályája egyrészt annyira elnyúlt, hogy néha még
bels szomszédjánál, a Neptunusznál is közelebb kerül hozzánk (ilyenkor távolsága csak
4,3 milliárd kilométer, máskor viszont több,
mint 7,5 milliárd kilométerre van t lünk); másrészt kilép a Föld és a többi bolygó közelít leg
azonos pályasíkjából, és hol felettük, hol alattuk vándorol. Ez utóbbi körülmény akadályozza meg a két legtávolabbi bolygó összeütközését, és ezért nehéz a küls bolygók pályáját
egyetlen rajzon ábrázolni.
A Plútóhoz hasonló pályájú égitestet a
nagybolygók közt tehát hiába keresünk, közismert azonban, hogy vannak Naprendszerünkben olyan kis törmelékbolygók (kisbolygók), melyek a legkülönböz bb ellipszis-pályákon haladnak, és nem tisztelik azt a „szabályt” sem, hogy valamennyi bolygónak
egyetlen síkban kell keringenie a Nap körül. E
kisbolygók els sorban a Mars és Jupiter pályái között mozognak, de elszórtan megtaláljuk ket egész Naprendszerünkben. Nem
meglep ezek után, hogy már 1931-ben gondoltak arra, hogy a szabálytalan pályájú új
bolygó tulajdonképpen csak els nek felfedezett képvisel je egy, a Neptunuszon túl elterül kisbolygó-övezetnek. Eszerint az Uránusz és a Neptunusz mozgásának rendellenességeit sem egyetlen nagy, hanem sok kisbolygó okozná, vagyis a Plútó felfedezése
puszta véletlen volt! Egyébként Lowell az ismeretlen bolygónak nemcsak várható helyzetét, hanem fényességét, átmér jét és tömegét is megjósolta, de ez utóbbi adatok mindegyike er sen túlzottnak bizonyult (az ilyen
jóslatoknak rendszerint csak a bevált részére
emlékeznek vissza), tehát van alapja annak a
feltevésnek, hogy a Plútó nem is a 14 évig keresett „X bolygó”!
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A kisbolygók azonban els sorban méreteik
szempontjából különböznek a nagyoktól (az
els kisbolygó, a Ceresz átmér je hétszer kisebb a Merkúrénál), ezért a Plútó izikai adatainak megmérése lett a dönt feladat. Csak így
remélhették, hogy végre eld l a legtávolabbi
bolygó hovatartozásának kérdése, kiderül,
hogy Naprendszerünk e távoli rszeme a kisvagy nagybolygók családjához tartozik-e.
Kisbolygó vagy
nagybolygó?
A Naprendszer tagjaira vonatkozó táblázatok még az
újabb népszer csillagászati könyvek végén is csak
ennyit mondanak a Plútóról:
Tömeg: ? Átmér : ? Felszín: ? S r ség: ? Tengelyforgás ideje: ? stb.
Csak a legutóbbi években
sikerült végre ezt az „egyhangúságot” részben megszüntetni, úgyhogy egyes
kérd jelek helyére többékevésbé megbízható adatok kerültek. A Plútó tömegének
meghatározása
sokkal nehezebb feladat
volt, mint az óriásbolygók
esetében, melyek mellékbolygóval (holddal) rendelkeznek. Egy bolygó tömege ugyanis a bolygó és
egyik kísér je pályasugarából és keringési idejéb l
közvetlenül, rendkívül egyszer en megadható, a
Plútónak viszont – tudomásunk szerint – nincs
holdja. Ilyenkor sokkal fáradságosabb és pontatlanabb eljárással a Naprendszer egyéb tagjainak
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mozgására gyakorolt hatás alapján kell a tömeget kiszámítani. Így tették a Plútó esetében
is, és arra az eredményre jutottak, hogy tömege Földünkének mintegy kilenctizede.

Clyde Tombaugh

Ezután még az átmér meghatározása volt
hátra. Ez sok eredménytelen kísérlet után csak
1950 márciusában sikerült Kuiper amerikai csillagásznak, aki e célra a világ legnagyobb távcsövét, az 5 méter átmér j tükörteleszkópot
vette igénybe. Ekkor ugyanis, 1140-szeres nagyítással a Plútó végre nem pontnak, hanem kis
korongnak látszott. Kuiper megmérte a korong
nagyságát és kiszámította, hogy a Plútó átmér je ezek szerint 6000 km, vagyis mintegy feleakkora, mint a Földé. Térfogat szempontjából a
Plútó tehát még a Marsnál is kisebb, alig nagyobb a Merkúrnál, és a Föld belsejében tízszer
férne el. Ha visszaemlékezünk arra, hogy tömege majdnem akkora, mint a Földünké, akkor
mindenkinek azonnal felt nik, hogy ekkora tömeg ilyen kis térfogatra csak úgy szorulhat öszsze, ha s r sége igen nagy.

Átmérője a legújabb mérések szerint csak 2390 kilométer, ami 19 százaléka a Földének. Ebből levezethető
átlagos sűrűsége: 2 gramm köbcentiméterenként, ez normálisnak tekinthető a bolygók világában.
Valóban, elosztva a tömeget a térfogattal,
kiderül, hogy a Plútón átlagosan 50 gramm
anyag van egyetlen köbcentiméterben, vagyis a s r ség a földinek tízszerese. Ha ez igaz
lenne, akkor e bolygót még az ólomnál is ötször nehezebb anyagnak kellene alkotnia! Ez
azonban közönséges bolygónál teljesen lehetetlen, tehát vagy a tömeg, vagy az átmér
mérése volt hibás. Ha a tömeg kisebb, akkor
feltehet en csakugyan van még egy vagy
több bolygó a Plútón túl, melyek együttesen
zavarják az Uránusz és a Neptunusz mozgását. Nincs kizárva azonban az sem, hogy az
átmér t mérte Kuiper túlságosan kicsinek,
mert – mint ezt néhány csillagász nemrég kísérletileg bebizonyította – ha egy golyó (például a Plútó) felszíne olyan sima, hogy tükörként
veri vissza a ráes napfényt, akkor távcsövön
keresztül a valóságosnál kisebbnek látjuk.
Nem lehetetlen, hogy a nagy hidegben ráfagyott a Plútóra még a leveg is, és ilyen módon
jött létre az egyenletesen tükröz felület.

Modern megfigyelések szerint a
Plútó ritka légköre főleg metánból és
nitrogénből áll. Amikor távolodik a
Naptól, akkor ez a légkör ráfagy a
felszínre.

Még egy érdekes ötlet merült fel a Plútó különleges sajátságainak megmagyarázására. A
Plútó nem sokkal nagyobb a Neptunusz Triton
nev mellékbolygójánál, ezenkívül id nként
elég közel kerül hozzá. Gialanella és mások
ezért feltételezik, hogy a kilencedik nagybolygó eredetileg a Neptunusz holdja volt, és csak
viszonylag nem nagyon régen önállósította
magát, talán éppen a Triton hatására.

Azóta bebizonyosodott, hogy a
Plútó nem lehetett a Neptunusz
holdja, mivel keringése során sohasem közelíti meg a Naprendszer e távoli óriásbolygóját. Viszonylag nagy
holdjának, a Charonnak a felfedezése is alátámasztja ezt a véleményt.

Ezek szerint, összefoglalva, a Plútó egyaránt
lehet elszabadult hold, viszonylag nagy kisbolygó, vagy rendkívül s r nagybolygó. A kérdés még nem d lt el, megoldását csak a Plútó
tömegének és átmér jének pontos ismeretében várhatjuk.
Túl a Plútón
Sokan úgy vélik, hogy a Naprendszernek nincs
vége a Plútónál, hiszen a legközelebbi csillagig a Nap–Plútó távolságot még 6250-szer le-

hetne felmérni. Lehetséges, hogy a közbees
óriási térség nem teljesen üres, hanem a
tizedik, tizenegyedik stb. bolygó vándorol ezen
a rideg vidéken, ahonnan már a Nap sem látszik sokkal fényesebbnek, mint a csillagok.
Ezek felfedezése az eddig bevált módszerekkel azonban reménytelen, mert gyenge fényük
és lassú mozgásuk miatt szinte megigyelhetetlenek.

Azóta annyit fejlődött a csillagászati megfigyelések technikája, hogy
már több mint 1500 a Neptunuszon
túli, de a Nap körül keringő kisebb
égitestet (TNO-t) ismerünk. Ezek
közül a legnagyobb az Eris elnevezésű törpebolygó, amely még a Plútónál is nagyobb.
Egyes csillagászok ezért a Naprendszer állandóan visszatér üstököseit hívták segítségül, melyek vándorlásuk során esetleg még a
Plútón is túljutnak.
A legtöbb üstökös ugyanis hosszan elnyúlt
pályán mozog, vagyis miután közvetlen közelb l megkerülte a Napot, nagy sebességgel kifelé kezd rohanni a Naprendszerb l. Kiszámítható, hogy többnyire ott fordul újra
vissza felénk, ahol egy közeli nagybolygó
vonzása erre kényszeríti. Így a Jupiter 52, a
Szaturnusz 6, a Neptunusz 8 üstököst „fog
meg” és térít vissza a Nap felé. Schütte azonban megállapította, hogy 8 más üstökös fordulópontja viszont kb. 12 milliárd km-re, vagyis mintegy kétszeres Plútó-távolságra helyezkedik el. Itt mozogna tehát a feltételezett
„Transzplútó”, mely vonzóerejével visszafordulásra kényszeríti ezt a 8 üstököst. Többet
természetesen még nem tudunk róla, mint
ahogy a Plútó kérd jelei közül napjainkig is
sok maradt érintetlenül (lapultság, tengelyforgás ideje stb.). Viszont csodálatos-e ez, ha
arra gondolunk, hogy amióta felfedezték, a
Plútó pályájának kereken egytizedét tette
meg, vagyis – ottani id egységben számolva
– ezt a távoli, halvány égitestet alig 36 „napja”
ismerjük?

Mint látható, a hatvan évvel ezelőtti tudásunk nagyon sok tekintetben még ma is érvényes – kiállta
az idő próbáját. Július közepén
azonban a New Horizons űrszonda elrepül a Plútó mellett – alapvetően új adatokhoz juttatva ezzel a
kutatókat. Mi változik, változhat
majd az új eredményekkel? Mit
várhatunk a továbbiakban az űrszondától? Kiderül cikkünk következő részéből.
ALMÁR IVÁN
Következik: A Plútó és vidéke

ÉLET

ÉT-ETOLÓGIA
A vérfert zés elkerülése

A nőstény hegyi gorillák olykor a
szülőcsaládjuknál maradnak ivarérés
után is. Nem ritka, hogy még ekkor
is apjuk a domináns hím. A gorilláknál általában az övé, az ezüsthátú hímé a szaporodás joga, lányainak
mégis sikerül elkerülniük, hogy apjuk párosodjon velük.
A ruandai Karisoke Kutatóközpont
által megfigyelt fiatal nőstény gorillák
fele nem hagyja el apja csapatát. Itt szülik meg utódjaikat is. Ahhoz, hogy a
kutatók kiderítsék, a domináns vagy a
szintén a csapatban élő egy-két aláren-

delt hím-e a kölykök apja, ürülékmintákból DNS-t különítettek el, és összevetették az egyedi jellegzetességeket.
Megállapították, hogy tíz gorillakölyökből körülbelül hét a domináns hímtől származik. Viszont egyetlen olyan
esetet sem találtak, amikor egy nőstény
kölykét a saját apja nemzette volna.
A többhímes csoportokban ennek ellenére azért előfordul a beltenyésztés.
79 utód közül kilenc szülei féltestvérek
voltak, összhangban annak a friss kutatásnak az eredményeivel, amely szerint a hegyi gorilláknál alacsony a genetikai változatosság.
A nőstény gorillák – annak ellenére,
hogy sokkal kisebbek, mint a hímek –
képesek válogatni a lehetséges szaporodási partnerek között. Kérdés, honnan
tudják a nőstények, hogy ki az apjuk.
Talán ténylegesen kikövetkeztetik felnövekedésük során, ezt nem tudhatjuk.
Az viszont biztos, hogy a domináns
hím lányai az apjuknál jelentősen fiatalabb hímekkel szaporodnak, a relatív
kor tehát fontos támpont. A domináns
hímek viszont az idősebb, kölyöknevelésben tapasztaltabb nőstényeket termékenyítik meg legszívesebben.
kubinyi enikő
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 5 /23



723

JÚNIUS

Júniusban, a nyári napforduló havában a
Nap már jócskán fél kilenc körül nyugszik. Nézzük, milyennek látjuk az eget
június 15-én 21 órakor, a kora esti
szürkületben!

A

téli égbolt csillagképei közül már csak az
Ikrek két fényes csillaga, a Castor és a Pollux
csíphet még éppen el a nyugati égbolt alján.
Megtalálásukat segíti, hogy a Jupiter és a Vénusz
rendkívül fényes párosa is a közelükben, a Rák
csillagképben tündököl. A távcs vel rendelkez k
nyomon követhetik a Vénusz fázisának folyamatos változását; 6-án éppen félvénuszt figyelhetünk
meg, majd az egyre vékonyodó, de egyre növekv
vénuszkorong árulkodik bels szomszédunk, a Föld és
a Nap térbeli elhelyezkedésér l. Szintén alacsonyan, a
horizontba süllyedve áll északnyugaton a Szekeres, amelynek legfényesebb csillaga a Capella. Északra a Perszeusz
és a Kassziopeia csillagképek pislákolnak közvetlenül a látóhatár felett. Megtalálásukra most már valóban csak városi fényekt l mentes, a horizontig húzódó látóter helyr l nyílhat lehet ség.
Felettük a nagy kiterjedés , de halvány csillagok alkotta Zsiráf
csillagképet kereshetjük. Az Ikrekt l keletre sorra következnek
az állatövi csillagképek; a Rák, az Oroszlán, a Sz z, valamint a
Mérleg. A Mérlegben egy újabb bolygót találunk, a Szaturnuszt.
Sajnos helyzetének köszönhet en nem emelkedik magasra, ezért
megfigyelését nagyban akadályozza a horizonthoz közeli vastag
légkör zavaró hatása. A bolygót körülvev gy r t kis távcs vel

Az égbolt képe
2015. június 15-én
21:00-kor

Leonov történelmi rsétáját
számos grafikán és bélyegen is
megörökítették

A Hold, a Vénusz és a Jupiter
látványos együttállása a Rák és
Oroszlán csillagképek határán,
2015. június 20-án este
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még így is megpillanthatjuk, a részletek megfigyeléséhez azonban nyugodt
légkör és nagyobb távcs szükséges. Az állatövi csillagképek alatt, a
déli égbolt alján halvány csillagképek
sorakoznak: az Északi Vizikígyó, a
Szextáns, a Serleg és a Holló. A fejünk
felett, egészen magasan helyezkednek
el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja
és a Vadászebek, valamint a Nagy
Medve (Nagy Göncöl), Kis Medve
(Kis Göncöl) és a Sárkány csillagképek. Az Ökörhajcsártól keletre
kereshet az Északi Korona
halvány csillagíve, illetve a
Herkules.
A Merkúr a hónap els felében a Nap közelsége miatt nem
figyelhet meg. Június közepe
után már kereshet napkelte
el tt a keleti látóhatár közelében,
de ekkor is csak háromnegyed
órával kel a Nap el tt. Láthatósága
lassan javul, a hónap végén már
másfél órával kel hamarabb, mint
a Nap. A Vénusz (Esthajnalcsillag) a
nyugati égbolt felt n égiteste estén-

Ed White az els amerikai,
aki rsétát tesz a
Gemini-4 küldetésén 1965
júniusában

ként. 6-án van legnagyobb keleti kitérésben, tehát legnagyobb látszó szöga szabad rben
távolságra a Naptól. A hónap elején
még három és fél órával nyugszik a
Nap után, a hónap végén már csak b
két órával. Fényessége -4,4 magnitúdó, látszó átmér je fokozatosan növekszik, fázisa csökken. A Mars a Bika és az Ikrek csillagképek határán tartózkodik. A Nap közelsége miatt nem figyelhet meg,
14-én van együttállásban a Nappal. A Jupiter a Rák, majd a szomszédos Oroszlán csillagképekben jár, éjfél el tt nyugszik, az éjszaka
els felében látható a nyugati égen. Fényessége -1,9 magnitúdó. A
Szaturnuszt a Mérleg csillagképben kereshetjük, az éjszaka els
felében látható, hajnalban nyugszik. Fényessége 0,2 magnitúdó. Az
Uránusz éjfél után kel, az éjszaka második felében látható a Halak
csillagképben; A Neptunusz éjfél körül kel, az éjszaka második
felében kereshet a Vízönt csillagképben.
A június 20-án, a nyári napforduló el tti napon bekövetkez
együttállás talán az év leglátványosabb ilyen eseményének ígérAlekszej Leonov

rsétája: az els ember

kezik, amelyet remélhet leg derült égbolton szemlélhetünk meg. A
Vénusz, a Jupiter és a Hold hármasa elegend en messze lesz még
a Naptól, a Rák és az Oroszlán határán, így még az úgynevezett
navigációs szürkület végén, a csillagászati szürkület elején is
10-15 fokos magasságban ragyog az égi hármas. Ne hagyjuk ki a
kínálkozó lehet séget, ragadjunk fényképez gépet és készítsünk
fotókat a leny göz látványról!
Éppen 50 évvel ezel tt, 1965. június 3-án tett sikeres rsétát Ed
White amerikai rhajós. A NASA rsétára vonatkozó terveit akkor
tették közzé, amikor a szovjetek már sikeresen végrehajtották
ugyanezt. Az els rsétát ugyanis Alekszej Leonov hajtotta végre
1965 márciusában. Az els rséta történelmi jelent ség volt, de
a 12 perces lebegés végül idegeket borzoló mutatványnak sikerült.
Az rséta után Leonov alig tudott visszamászni az rhajóba, mivel
a Berkut típusú rruhája tervezésekor a tapasztalatlanság miatt
nem vették számításba, hogy a bels nyomás majd olyannyira
felfújja, hogy nem lesz képes visszajutni a zsilipbe azon a nyíláson,
amelyen korábban kimászott. Ezért az rhajósnak kétségbeesett
– és szigorúan tilos – lépésre kellett elszánnia magát, az rruhából elkezdte leengedni a leveg t, ami halálos veszélyt jelentett.
Végül ez a megoldás használt, ha keservesen is, de Leonov sikeresen visszajutott az rhajóba és szó szerint túlélte az els rsétát.
Három hónappal kés bb Ed White a Gemini-4 küldetés közben
hagyta el az rkabint és kötéllel mindvégig az rhajóhoz kötve
lebegett az rben 15 percig. Szerencsére a Gemini kialakítása miatt
– ikerajtó mindkét rhajós fekv helye fölött – az rhajós könnyen
kiszállhatott. Egyszer en nullára kellett csökkenteni a nyomást a
kabinban, ezután kinyitották a White helye fölötti ajtót, és az rhajós – a Voszhoddal ellentétben – minden körülményeskedés nélkül
kiléphetett az rbe. White vitt magával egy kézi sugárpisztolyt is,
amely egy fúvókából gázsugarat lövellt ki, lehet vé téve az rhajós
helyzetváltoztatását. White rsétájáról sokkal látványosabb képek
születtek, mint Leonovéról, ami segített elfojtani a NASA-ban azt
az érzést, hogy a szovjetek megint megel zték ket. Bár akkor ezt
még senki nem tudta, Leonov rsétája bizonyult az utolsó komoly
szovjet rsikernek. Ed White kés bb társaival együtt az Apollo-1
kabinjában, gyakorlatozás közben keletkezett t zben vesztette életét 1967-ben.
Lőrincz Henrik
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J O G I É R V E L É S E K A R G U M E N T Á C I Ó E L M É L E T I K U TAT Á S A

TÁRGYALÓTERMI HELYZETEK
T ZKERESZTBEN

Kutatásom az érveléstechnika gyakorlati alkalmazásának speciális területére, a tárgyalótermi helyzetekre fókuszál, hogy tényfeltáró cikkek és bírói ítéletek kapcsolatát vizsgálja. Van-e összefüggés
a bírói gyakorlat és az argumentációelmélet között? Képes lehet-e a sajtó arra, hogy minimalizálja a
pervesztés kockázatát, és maximalizálja gy zelmi esélyét? Egy biztos: az argumentációelméleti megközelítéssel érthet bbé válnak a valóságosságra vonatkozó bírói ítéletek.

A

közvélemény és a média fokozott érdeklődését kiváltó tényfeltáró riportok – így például
a Tokaji borcsaták, a Fiúk a bányában, a
Fordított ítélet vagy a Nyomoznak az
EMFESZ egydolláros eladása miatt című cikkek – már önmagukban társadalmi feszültséget generálnak, hiszen tényállításaik és következtetéseik jogi vagy
magánszemély(ek)re
K–109456
irányulnak, azok reputációját sodorják veszélybe. Nem kevésbé jelentősek
ugyanakkor a kisebb sajtóvisszhangot
kiváltó jogviták, amelyekben a felek a
valótlan tény(ek) állítása, híresztelése, a
tények hamis színben feltüntetése
vagy személyiségi jogok sérülése, netán rágalmazás vádja miatt perlekednek. A bírósági ügyek a sajtó életében
is kitüntetett szereppel bírnak, és míg
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a győztes perek növelik az adott médium szavahihetőségét, addig az elmarasztaló ítéletek csökkentik hitelességét, nem beszélve az anyagi deficitről,
amely a sajtó-személyiségi jogi per esetében a milliós nagyságrendet is elérheti.
Konstruktív tanulságok
érdekében

A sajtóközlemények nyomán induló sajtóperek minden esetben kiélezetté teszik a közlemény körül kialakult vitahelyzetet, a konfrontációt pedig a meghozott ítéletek sem csillapítják. Vesztes
perek esetében különösen magasra
csaphatnak az elégedetlenség hangjai,
azt a rejtett utalást hordozva magukban, hogy adott sajtószerv nem ért
egyet a bírói ítélet indoklásával. Mindez
különösen izgalmas, ha figyelembe
vesszük, hogy a sajtóközleményeket
érintő peres eljárásokban az alperes a ne-
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gyedik hatalmi ág, azaz a média képviselője, így a tárgyaláson az egyik hatalmi
ág (igazságszolgáltatás) bírálja a másik
hatalmi ág (média) tevékenységét.
Kutatásom elméleti síkon a természetes nyelvi helyzetekben megmutatkozó érvekkel foglalkozó argumentációelméletre, azon belül a pragmadialektikára és az informális logikai megközelítésre támaszkodik, míg gyakorlati
síkon az érveléstechnika és az újságírás
kapcsolódási lehetőségeit, továbbá joggyakorlati problémákat vesz górcső
alá. A jogi érvelések argumentációelméleti kutatásait Tanács János indította
el Magyarországon 2008-ban, míg a
terület feltárása jelenleg az Integrált
Érvelés Tanulmányok egyik alprogramját képezi; fókuszában a jogi és újságírói érvelések pragmadialektikai
elemzésével.
Tanács vizsgálatának centrumában a
bizonyítás kényszerét a relevancia szint-

jén megfordító sajtóperek és alkalmazható stratégiák állnak. Kutatásunk során
egyértelműen kiderült, hogy a bizonyítási szituációnak kitüntetett szerepe van
a perekben, sőt, a felek előszeretettel
játsszanak a bizonyítás kényszerének áthárításával vagy éppen vállalásával attól
függően, hogy melyik stratégia – az
aszimmetrikus vagy a szimmetrikus vitahelyzet – áll érdekükben. Világossá vált
például, hogy a sajtó-személyiségi jogi
pereknél a látszólagos aszimmetria ellenére szimmetrikus vitahelyzetről van
szó, amelyben a bíró a kiegyensúlyozott
érvelés metódusát alkalmazza.
Jelenlegi vizsgálódásaim a tényfeltáró
cikkek és a bírói ítéletek kapcsolatára
irányulnak, célom, hogy feltárjam az
összefüggéseket az érveléstechnikai és
a jogi értékelés között, és ezáltal konstruktív tanulságokkal szolgálhassak a
kommunikációtudomány, az érveléstechnika és a jogtudomány számára,
valamint hozzájáruljak a sajtóperek
hatékonyabb kezeléséhez. Foglalkoztat továbbá, miként járulhat hozzá az
érveléstechnika ahhoz, hogy az ok-

nyomozó-tényfeltáró szövegek erősebb és formailag érvényesebb érvelésen alapuljanak úgy, hogy mindeközben ne veszítsenek hatásosságukból és
olvasmányosságukból.
Jogos fogalmak és eszköztárak

Mint arra már utaltam, a sajtóperek kiélezett szituációban, gyakran a nyilvánosság bevonásával zajlanak. A szituáció
érzékenységét növeli, hogy az igazságszolgáltatás előtt a sajtószabadság alkotmányos követelménye és a személyiségi
jogok általános védelme kerül szembe
egymással, a sajtó-helyreigazítási per
ugyanis a polgári jog különleges személyiségvédelmi eszköze. Az Országos
Bírósági Hivatal (OBH) adatai szerint
2003 és 2013 között évente átlagosan
258 sajtó-helyreigazítási per indult Magyarországon. 2010-ben kiugróan sok,
mintegy 298 eljárást indítottak, a 2014es év első negyedévének számai alapján
azonban – 86 ilyen típusú kérelem érkezett be a bíróságokhoz – idén megdőlhet a 2010. évi rekord. (A kutatás 2014
végén készült – A szerk.)
ÉLET

Amikor a sajtó felelősségéről van szó,
különböző – polgári és büntetőjogi –
jogágak keverednek. A fogalmak tisztázása fontos, mivel a szakirodalom ez
idáig nem definiálta a sajtópert, ezért a
kifejezés használata számos félreértést
eredményezett. Meglátásom szerint
célszerű lenne a sajtóközlemény jogkövetkezményei címszó alatt a következő
négy, részben általam elnevezett típust
tárgyalni – így a sajtó-helyreigazítási eljárás és sajtó-helyreigazítási per mellett
beszélhetünk sajtó-személyiségi jogi perről és sajtó-büntetőjogi perről –, és a bírósági szakaszba érvén sajtóperként definiálni ezeket. A négy jogkövetkezmény azonos abban, hogy mit kérnek
számon a sajtószerven – a kifogásolt
állítások valóságtartalmának bizonyítását –, a differenciát az eljárások lefolyása és az eljárások következményei
teremtik meg.
De vajon vizsgálhatóak-e a kutatás
szerves részét képező elemek – azaz a
tényfeltáró cikk, az alperes és felperes
érvelése, valamint a bírói ítélet – az érveléstechnika eszköztárával? A tényÉS
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A felperes érvelése
a bíró szemszögéb l

Az alperes érvelése a bíró szemszögéb l

(3)
Az MMSZ kizárólagos tulajdonában áll az MMTF.

(1)

(2)

A bodajki polgármesteri hivatal azt
közölte, hogy a bodajki foglalkoztatót
az MMTF Kft. üzemelteti.

A polgármesteri hivatal hivatalos
szerz dése szerint a bodajki foglalkoztatót az MMSZ üzemelteti.

[4]

(1)

Az MMTF Kft. egyenl az
MMSZ-szel.

A bodajki telephely az
MMF Kft. birtokában van.

[2]
MMF Kft. rendelkezik foglalkoztatóval Bodajkon.

P1
MMTF Kft. foglalkoztatóval rendelkezik Bodajkon.

feltáró cikk alapvető jellemzője az érvelés, ahol a szerző következtetéseket
von le a felsorakoztatott állításokból;
ezért argumentatív szövegként kezelhető. A bírósági tárgyalást a szakirodalom vitaként értelmezi, mivel minden
konfliktusszituáció vita, amelyben nézetek, álláspontok, érdekek és érvek ütköznek. A bírói ítélet szintén érvelő szöveg, amely a bíró szűrőjén át összefoglalja az alperes és felperes közötti vita lényegi elemeit. A verdiktet a bíró hozza
meg; értékeli a cikket, majd ennek
eredményét összeveti az eléje tárt bizonyítékokkal, így – még ha tudattalan is
– érveléselméleti elemzést alkalmaz.
Érvelési térképek rejtett titkai

Kutatásom során a bírósági tárgyalást
modellezem
argumentációelméleti
szempontból és hangolom össze bírósági terepkutatással, amely során
konkrét peranyagokat vizsgálok meg
érveléstechnikai apparátussal. Eddigi
elemzéseim arra engednek következtetni, hogy a sajtóközleményekben fellelhető érvelési hibáknak hangsúlyos
szerepe van a sajtóperekben, sőt a felperesek előszeretettel perlik be ezen állításokat, ugyanakkor bizonyításukba
a sajtószerv jó eséllyel belebukik. Feltételezésem szerint erős kapcsolat van a
jogi érvelés és az argumentációelmélet
között: amit előbbi érvelési hibaként
definiál, az a bíróság előtt sem állja
meg a helyét. Eredményeim és hipoté728
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zisem szerint a bírói értékelés túlnyomórészt egybeesik az érveléstechnikai
értékeléssel, míg a kivételt képező esetek külön kategóriákat alkotnak (a
Gazdasági társaságokról szóló törvény
hatálya alá eső kategóriák pontos
megnevezésére például kiváltképp érzékenyek a bíróságok), melyek kivédésére preventíven fel lehet készülni.
Esettanulmányaim során világossá
vált, hogy a bírói ítéletek és a perbe fogott szövegek összefüggései legjobban
az érvelési térképekből érthetők meg,
melyek az érvelések rekonstrukciói során jönnek létre a mondatszerkezetek
lecsupaszításával, valamint a premiszszák és a konklúziók közötti logikai
kapcsolatok felrajzolásával. Itt kell kitérnem az implicit információk jelentőségére, ugyanis a tényfeltáró cikkek tartalma általában sokkal több, mint egymás után álló mondatok összessége. A
sugalmazás azonban nem védi meg a
szerzőt a tárgyalóteremben: implicit állítások alapján is hoznak ítéletet. Az
implicit premisszák és konklúziók leghatékonyabban a pragmadialektika
módszerével rekonstruálhatóak; az
explicit konklúziók és premisszák meghatározása után köréjük csoportosítjuk
azokat az implicit állításokat, amelyek
kiegészítik és pontosítják az előbbieket.
Az így megalkotott összetett érvelési
térkép legnagyobb érdeme, hogy egyszerre láttatja mind az explicit, mind
az implicit premisszákat és konklúzi-
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[P2]
MMTF Kft. nem rendelkezik
foglalkoztatóval Bodajkon.

ókat, és ezek együttes elemzéséből
meghatározza nemcsak az érvelés
erősségét, de segíti az érvelési hibák
felismerését is. Napjainkig több száz
érvelési hibatípust azonosítottak,
azonban osztályozásuk nem egységes, ezért további célom, hogy példákkal illusztráljam az argumentatív
szövegek leggyakoribb és legritkább
érvelési hibáit, valamint a bírósági perek során betöltött szerepüket. Visszatérve a kutatás eredményeire, úgy vélem, hogy a gondolatmenet egészét
tekintve is félrevezető, a konklúzióhoz csak első ránézésre kapcsolódó irreleváns premisszák kifejezetten veszélyesek. Több olyan esettel találkoztam, amikor a sajtóperre ilyen, irreleváns állítás miatt került sor, azaz a
helyreigazítás az érvelési térkép felrajzolásával elkerülhető lett volna. Szintén gyakori hiba a hamis dilemma –
melyeknél erős késztetést érzünk arra, hogy úgy lássuk, csak azon lehetőségek közül választhatunk, melyeket
a szerző felkínál –, ugyanígy az ellentmondó premissza, amely egészen addig
hatásos, amíg nem a bíróság előtt
kell bizonyítani. Végül ne felejtsük
el: egy erős, például konkrét vádat
megfogalmazó konklúzió csak hasonlóan erős premisszákkal támasztható alá, ezért a legerősebb
gyenge konklúzió mindig jobb
eséllyel védhető a bíróságon.
GRÜNCZEISZ KATA

ADATOK ÉS TÉNYEK
A keresetek alakulása 2014-ben

A lakosság bruttó jövedelmének mintegy kétharmada
munkavégzésből származik, aminek meghatározó tétele a
kereset. 2014-ben a keresetek alakulását főként a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó éves megállapodás, a közfoglalkoztatottak létszámalakulása, a szociális területen dolgozók bérkorrekciója, valamint a pedagógusok 2013. szeptemberi béremelésének áthúzódó hatása
befolyásolta. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók
nemzetgazdasági szintű havi bruttó átlagkeresete – a legalább
öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél –
237 700 forint volt. Ennek – családi kedvezmény nélkül
számított – kézhez kapott nettó összege 155 700 forintot tett
ki. A kereseteket terhelő járulékok és a személyi jövedelemadó-szabályok változatlansága következtében a bruttó és a
nettó átlagkeresetek egyaránt 3,0%-kal emelkedtek a 2013.
évihez képest. (A közfoglalkoztatás hatását kiszűrve a bruttó és a nettó átlagkeresetek 4,9%-kal nőttek.)
A gazdálkodási formák közül a vállalkozásoknál alkalmazásban állók nettó átlagkeresete volt a legmagasabb,
165 500 forintot kerestek havonta, 4,3%-kal többet,
mint 2013-ban. A költségvetési intézményeknél nem
közfoglalkoztatás keretében dolgozók nettó átlagbére
158 ezer forint volt, 5,9%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, míg a nonprofit szervezeteknél alkalmazottak
keresete egy év alatt 6,7%-kal, 152 900 forintra nőtt. (A
költségvetési intézmények és a nonprofit szervezetek
esetében a közfoglalkoztatottak nélküli adatok használatát az indokolja, hogy 93%-uk ebben a két gazdálkodási formában dolgozott.)
A költségvetési szférában és a nonprofit szervezeteknél
dolgozók egy része, mintegy 217 ezer fő – az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem
tartozó – kompenzációban részesült. 2014-ben ennek összege átlagosan havi bruttó 9700, illetve 9400 forint volt.
A nemzetgazdasági ágak közül a legmagasabb nettó átlagkereset a pénzügyi szolgáltatás, valamint az információ és kommunikáció területén alkalmazásban állókat
jellemezte, ennek összege 318 és 294 ezer forint volt, miközben a legkevesebbet, 94 és 100 ezer forintot az egészségügyben, valamint a vendéglátás területén dolgozók
kerestek. A nettó bérek növekedése egyedül az egészségügy területén maradt el az egy évvel korábbitól, amit elsősorban a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása
befolyásolt. A többi nemzetgazdasági ágban kisebb-nagyobb mértékben nőttek a nettó átlagkeresetek az előző
évihez képest, leginkább az oktatás, az adminisztratív
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szolgáltatás, valamint a tudományos és műszaki tevékenység területén (7–13%-kal).
A közfoglalkoztatottak bruttó 78 100 forintos átlagkeresete 1,6%-kal haladta meg a 2013. évit. A közfoglalkoztatottak bére mindössze 800 forinttal volt magasabb a
rájuk vonatkozó minimálbér összegénél, ami arra enged
következtetni, hogy alkalmazásuk inkább képzettséget
nem igénylő – mintsem magasabb keresetű – munkakörökre koncentrált.
2014-ben a nemzetgazdaság 3,0%-os átlagát meghaladó mértékű bérnövekedés a régiók közül Nyugat- és DélDunántúlt (4,4 és 3,9%), a Dél-Alföldet (4,1%), valamint
Közép-Magyarországot (3,5%) jellemezte, a többi régióban viszont elmaradt (2,1–2,5%) attól. A korábbi évekhez hasonlóan Közép-Magyarországon volt a legmagasabb (188 000 forint) a nettó átlagbér összege – összefüggésben a főváros és vonzáskörzete kiemelkedő kereseti
lehetőségével –, az Észak-Alföldön pedig a legalacsonyabb (119 600 forint). Az országon belüli bérkülönbségek az elmúlt évben tovább nőttek: a legmagasabb és a
legalacsonyabb keresetű régió közötti különbség közel 4
ezer forinttal, 68 ezer forintra nőtt.
2014-ben a – családi kedvezmény figyelembevételével
számított – keresetek reálértéke nemzetgazdasági szinten
4,0%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál (2013ban 2,7%-os növekedés történt.). A családi adókedvezmény rendszerében 2014. évi változás, hogy a kedvezmény a személyi jövedelemadó mellett a munkavállalói
nyugdíj és egészségbiztosítási járulék terhére is érvényesíthető, érdemi hatása pedig a legalább három gyermeket nevelőknél volt. Reálbérük 15%-kal nőtt, miközben
havi nettó 202 ezer forintos keresetük több mint 49 ezer
forinttal haladta meg a gyermektelenekét. Egy évvel
korábban ez a különbség mintegy 28 ezer forint volt.
K ELEMEN NÓRA
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A TUDOMÁNY VILÁGA
gasságának csökkenése néhol az évi
4 métert is eléri.
2009-et megelőzően az Antarkéhány éve az Antarktiszi-félszi- tiszi-félsziget délnyugati területéget délnyugati területének ko- nek mintegy 750 kilométer hosszú
rábban stabilnak tűnő jégmezői vá- partvonala szinte változatlannak
ratlanul erős fogyásba kezdtek. Az tűnt, s még csak a változás előjeEurópai Űrügynökség (ESA) jég- leit sem mutatta. „Úgy tűnik, hogy
megfigyelő CryoSat-műholdjának ekkor a gleccserek elvékonyodása és
az utóbbi 6 évre vonatkozó adatait felszín alatti megolvadása átlépett egy
elemezve a Bristoli Egyetem kuta- kritikus határt, ami hirtelen megnöveltói megállapították, hogy a gleccse- te a jégvesztést – mondta a Bristoli
rek 2009 óta egyre gyorsuló jég- Egyetem kutatócsoportját vezető
vesztesége évi 60 köbkilométerre Bert Wouters, az eredményekről a
nőtt, s az elmúlt 5 évben a régió Science-ben beszámoló cikk egyik
mintegy 300 köbkilométernyi (300 szerzője. – Ráadásul, éppen korábbi
ezer milliárd liter) vízzel járult hoz- változatlansága miatt ez a terület az
zá a tengerszint emelkedéséhez. A Antarktisz egyik eddig legkevésbé tapart menti gleccserfalak szintma- nulmányozott régiója.”
Wouters és munkaAz Antarktisz nyugati partvonala és az Antarktiszi-félsziget
társai
a CryoSat távérjégvesztesége a Cryosat-m hold megfigyelései nyomán
zékelő műholdnak az
utóbbi öt évben összegyűjtött adatait dolgozták fel: a kifejezetten a
felszíni hó- és jégtakaró
változásainak
megfigyelésére szánt berendezés radaraltiméterével a
jéggel borított területek
felszínének tengerszint
feletti magassága, illetve
ebből a teljes jégtömeg
változásai nagyon pontosan mérhetők.
Az említett térségben
-1m/év +1m/év
a legutóbbi években bekövetkezett jégveszteség
Drámai jégveszteség
az Antarktiszon

N

Veszélyes
haszonállat-hormonok

z Indianai, az Iowai és a WaA
shingtoni Egyetem környezettudományi kutatói arra a következtetésre jutottak, hogy a marhahús előállításához használt, az emberre is veszélyt jelentő növekedési
hormonok magasabb koncentrációban és hosszabb ideig maradnak
meg a természeti környezetben,
mint korábban gondolták.
„A környezetbe jutó szennyező
anyagok csak kiinduló pontjai a lehetséges kémiai reakciók bonyolult
sorozatának, és ezek néha váratlan,
nem szándékos következményekkel
730
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járnak” – mondta Adam Ward,
a tanulmány vezető szerzője, az
Indianai Egyetem Közösségi és Környezeti ügyek
Bloomington Iskolájának
adjunktusa. – A vegyületek gyakran váratlanul
olyan módon lépnek reakcióba egymással, amit nem
láthattunk előre, például
amikor az anyagcsere folyamatában egyik fajból
a másikba jutnak. Ezek a
kémiai folyamatok akkor
is folytatódhatnak, amikor azt hisszük, hogy már
elbomlottak és eltűntek a
környezetből.”
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gyarapodó jég
(m)

csökken jég
(m)
Az Antarktiszi-félsziget egyes délnyugati
gleccsereinek magasságcsökkenése néhol
a 30 métert is eléri
KÉPEK: CPOM/LEED/ESA

olyan nagymérvű volt, hogy annak
hatását már a Föld gravitációs mezőjének megváltozásában is észlelte a
NASA GRACE nevű missziója.
Az éghajlati modellek alapján ez
hirtelen megindult, és növekvő
jégvesztés sem a havazásban, sem a
Azért, hogy jobban megértsék a
nem várt kémiai folyamatokat és a

hőmérsékletben bekövetkezett változásokkal nem magyarázható. A
kutatók ezért úgy vélik, az ok az
óceánok vizének melegedésében keresendő.
A régió gleccsereinek többsége a
szárazföldi talapzaton túlnyúlva, az
óceán felszínén lebegő jéghegyekben
végződik, amelyek mintegy támfalként gátolják a szilárd talajra támaszkodó gleccserek óceánba csúszását.
Az utóbbi évtizedekben azonban
részben a globális felmelegedés, részben az ózonlyuk miatt az Antarktisz
körül uralkodó nyugati széljárások
fölerősödtek, s a sarkvidék felé a
Déli-óceán felől melegebb víztömegeket toltak, amelyek az óceán
felszínén lebegő jéghegyeket és a
gleccsereket alulról kezdték megolvasztani. Aggodalomra ad okot,
hogy a régió gleccsereinek vastagsága az utóbbi két évtizedben mintegy
ötödével csökkent, s ezzel arányosan csökkent a gleccserek csúszását
fékező súrlódás mértéke is. Mivel a
szilárd sziklatalapzat szintje a tengerszint alatt húzódik és a kontinens
belseje felé lejt, ez azzal a veszéllyel
jár, hogy a visszahúzódó gleccserek
helyére beáramolhatnak a melegebb
óceáni víztömegek, és tovább növelhetik az olvadás ütemét.
„Ezek mind valósnak tűnő aggályok,
de a tényleges veszély felbecsüléséhez
még rengeteg adatot kell gyűjteni, egyebek között a gleccserek geometriájáról,
az óceánfenék és a szárazföldi talapzat
topográfiájáról, a gleccservastagság csökkenésének üteméről és mozgásuk sebességéről” – mondta Wouters.
(ESA)
következményeket, a kutatók különböző számításokkal és szimulációkkal próbálták megjósolni a
környezeti folyamatokban a szenynyezőanyagok lehetséges hatását,
és eredményeiket tanulmányban
közölték.
Ez a tanulmány jól szemlélteti az
Egyesült Államok veszélyes anyagokra vonatkozó jogszabályának
esetleges gyengeségét. A szabályozó rendszer az egyes vegyületekre összpontosít, és nem számol
azokkal a bonyolult és néha meglepő kémiai reakciókkal, amelyek
a természeti környezetben előfordulnak.
M.GY.

Éghajlatváltozás
és a biológiai sokféleség

z éghajlatváltozással összefüggő
A
tudományos viták egyik kulcskérdése az, hogy az élőlények előfor-

dulását és elterjedését hogyan érinti
a változó klimatikus környezet. A
fajok gyakoriságáról és természetes
változatosságáról szóló múltbeli információk nélkül viszont nehéz választ adni a kérdésre. A kutatók most
első alkalommal alkottak részletes
képet a természetes változatosságról
a Current Biology című vezető
tudományos folyóiratban közölt hosszabb tanulmányban.
Amióta tisztában vagyunk
azzal, hogy az emberi tevékenység befolyásolja az éghajlat alakulását, azóta folyik a
tudományos vita arról, hogy
ez a folyamat milyen kockázatot jelent a biológiai sokféleségre, a különféle fajok
előfordulására és elterjedésére. Azonban mostanáig hiányoztak azok a kutatási módszerek, amelyekkel ki tudták
deríteni, hogy a múltbéli,
eltérő éghajlati körülmények
mennyiben felelősek a fajok
sokaságáért vagy éppen eltűnéséért, kihalásáért.
Most először sikerült tisztázni ezt a kérdést Krystyna
Nadachowska-Brzyskának és
Hans Ellegrennek, az Uppsalai
Egyetem Fejlődésbiológiai Központja két munkatársának: a Pekingi Egyetem Genomikai Intézetével
együttműködve 40 madárfaj
teljes genomját részletesen elemezték. A DNS-molekulák genetikai
változatosságának tanulmányozásával sikerült megbecsülniük, hogy
ezek a madarak milyen gyakoriak
voltak a néhány millió évvel ezelőtti
földtörténeti időkben.
„A vizsgált madárfajok többségének
populációja ciklikus változásokat mutat,
és ezek a kilengések gyakran egybeesnek
a jégkorszakok idejével” – magyarázta
Ellegren. Az elmúlt két millió évben
a pleisztocén korig, vagyis nagyjából
az időszámításunk előtt 11 500 évig
a Föld hatalmas szárazföldi területeit időszakosan jég borította. A fajok
elterjedését nagyban befolyásolta,
hogy kisebb területen találták meg
az életfeltételeiket, és ez a hatás az
ÉLET

egyedszámok csökkenésével járt.
Amikor enyhült az éghajlat, és a
jégtakaró visszahúzódott, sok madárfaj népessége megnövekedett. A
110 ezer évvel ezelőtt kezdődött és a
Kr. e. 12 ezer évig tartó utolsó jégkorszaknak különösen súlyos hatása
volt a madarakra. Sok faj létszáma
drasztikusan lecsökkent abban az
időben.
A kapott eredmények alapján úgy
tűnik, hogy a madárfajok egyedszámának növekedése vagy csökkenése az éghajlatváltozás természetes

következménye. Ám Ellegren arra
figyelmeztet, hogy az emberi tevékenységnek nemcsak az éghajlat
alakulására van hatása, hanem az
olyan környezetre is, ahol sok madár
él. Vagyis az emberi tevékenység, az
emberek által kifejtett, viszonylag új
keletű hatások nagy kockázatot jelentenek a természeti környezetre,
az élőhelyekre és persze, az éghajlat
alakulására. Különösen kedvezőtlen
ez a hatás a már csökkenő létszámú
madárfajokra. Az emberi tevékenység negatív hatásai miatt az élőlények létszámának csökkenése elérheti azt a kritikus tömeget, ahol a
folyamat már visszafordíthatatlan és
bekövetkezik a faj kihalása.
(Current Biology)
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Tom és Jerry szindrómás
macskák

z egerek és a patkányok az ultA
rahang frekvenciatartományában kommunikálnak egymással.

Ezt a macskák is érzékelik, hiszen
legfőbb prédáik éppen ezek a rágcsálók. Az a képesség, amely sokáig
a sikeres vadászathoz segítette hozzá őket, életük végén azonban már hátrányukra is válhat, sok idős
macskánál ugyanis rohamokat válhatnak ki a magas hangok. A jelenséget
újabban „Tom és Jerry”
szindrómának nevezik, a
közkedvelt amerikai rajzfilm folyamatosan háborúzó macska-egér párosára
utalva.
A különös betegség tüneteinek felderítésére az
Egyesült Királyságban készítettek egy online felmérést, melynek keretében 96 macskatulajdonos számolt be arról, mi váltja ki kedvencénél a rohamokat. Az
eredmények összesítéséből kiderült,
hogy a legtöbb macskánál az alufólia csörgése, a fém evőeszközök kerámia edényekkel való koccanása,
valamint a poharak csengése okozA Sáros-rét kék vércséi

kék vércse (Falco vespertinus) kis
A
termetű, fokozottan védett sólyomféle, melynek megóvása hazánkban nagyon fontos feladat, itt él
ugyanis az európai állomány nagy része, úgy
700–800 pár. A kék
vércséknél csak a hímek
kékek, illetve inkább kékesszürke színezetűek, a
tojók háta világosszürke, hasuk pedig halvány
fahéjszínű.
A Soltszentimre határában lévő Sáros-réten
egy akácfacsoportban
telepesen költenek. A
kék vércsék többnyire
vetési varjakkal élnek
– időben eltolódott – társbérletben.
Amikor május-júniusban a kék vércse lerakja tojásait, akkorra a varjúfiókák már kirepülnek. A varjúfészkek
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za ezt a szindrómát. Az észlelt tünetek igen széles skálán mozognak, az
enyhébb esetekben csupán néhány
izomrángást észleltek a gazdák, de
akadt olyan négylábú is, amely eszméletét vesztette és néhány percre
gyakorlatilag lebénult.
Az angol tudományos szakirodalomban FARS-nak (feline audiogenic

reflex seizures, macskafélék hangingerre bekövetkező reflexrohamai) nevezett furcsa betegség törzskönyvezett és törzskönyv nélküli
macskákat egyaránt sújtott. A felmérésben részt vevő gazdák mintegy harmadának birman fajtájú
macskája volt, az azonban egyelőre
mellett ezen a területen a nekik kihelyezett költőládákba is beköltöztek.
A kék vércse tipikus síkvidéki
faj, kedveli a nagy és nyílt térsége-

ket, ahol kisebb erdőfoltok, fasorok biztosítanak számára pihenőés fészkelőhelyet. A Soltszentimre
melletti Sáros-rét ideális élőhely
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még nem bizonyított, hogy ez a fajta hajlamosabb lenne a betegségre,
mit mások.
A 96 macskatulajdonosból 50 úgy
nyilatkozott, hogy egyébként is
észlelte macskája egészségének lassú romlását: a macskák már kevésbé
érzékenyen reagáltak, kevesebbet
ugráltak, időnként koordinálatlanná vált a mozgásuk és
súlyukból is veszítettek.
A felsorolt tünetek különösen azoknál a macskáknál voltak jellemzők,
amelyek már több mint
két éve „Tom és Jerry”
– szindrómásak voltak.
Tekintettel
azonban
arra, hogy a macskák
átlagéletkora 15 év volt,
a kutatók szerint nincs
egyértelmű összefüggés
a FARS és más betegségek együttes megjelenése között. A gazdák tapasztalatai szerint az idős
házi kedvenceket úgy lehet megkímélni az epilepsziaszerű rohamoktól, ha nem tesszük ki őket az ezeket kiváltó hanghatásoknak. A már
kialakult rohamok tünetei pedig
leviracetám hatóanyagú görcsoldóval mérsékelhetők.
(news.sciencemag.org)
számára. A Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság kezelésébe tartozó
Natura 2000 területen nemrégiben
egy élőhely-rekonstrukciós program
keretében elegyengették a terepet,
betemették az egykori rizskalitkákhoz tartozó árkokat
és töltéseket, valamint elszállították
az otthagyott zsilipmaradványokat,
betonból készült áteresztő csöveket és
oszlopokat.
Aki ellátogat a
helyreállított területre, az a kék vércsék mellett megfigyelhet egy másik,
sokkal
színesebb
madarat, a szalakótát is. Ha szerencséje van, találkozhat a rövidfüvű
puszták kisemlősével, az ürgével.
( www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Két világhír , nagy m veltség és kivételesen kreatív tudós szellemi
találkozásának dokumentuma Georg Klein: Szilárd Leó tízparancsolata cím esszékötete (Corvina Kiadó). A negyedik parancsolatot kérjük
beküldeni. A megfejt k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó
fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, 2015. június 16-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 22.
számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek
bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 130 éve született Nobel-díjas
kémikus nevét adják meg. A név megfejt i között az Élet és Tudomány
negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A negyedik parancsolat els része. 10. Söntés. 11.
Dél-dunántúli megye. 12. Hangtalan. 13. ... Riggs; kortárs amerikai író,
magyarul is megjelent egyik kötete az Üresek városa. 14. Cseh légitársaság névbet i. 15. ... Zapata!; Elia Kazan filmje. 16. Nézd! 17. Becézett
Ibolya. 21. Földhöz vág. 24. Az oldalához. 26. Íz és illat együtt. 28.
Ditti. 30. Érvek csatája. 31. Kolloid rendszer idegen, gyógyszerészeti,
illetve kozmetikai neve. 32. Régen közvetlenül a testen viselt hosszú
ujjú fehérnem . 34. ... Tolsztoj; a Háború és béke írója. 35. Körz , pont
és széria is van „ilyen”. 37. Vág-parti város Szlovákiában (a zöld harkály
tájnyelvi neve is!).
FÜGG LEGES: 1. Nem létezik. 2. Ebédelés. 3. Az olasz f városban él.
4. Megbízott, röv. 5. Becézett bárány. 6. Kossuth-díjas költ , m fordító
(Imre). 7. ... Turner; néhai amerikai színészn . 8. Dezoxiribonukleinsav,
röv. 9. Francia „takácsváros”. 15. Nem f városi. 18. Üzlet. 19. Orvosi

A HÓNAP KÉPE

székf . 20. Budavári ...; Kodály Zoltán m ve. 22. Acidum. 23. Kerek
fémkapocs a ruhán. 24. A parancsolat második, befejez része. 25.
Csokonai múzsája. 27. Kikelet. 29. ... Bearzot; legendás olasz labdarúgóedz . 33. Greenwich sidereal time (a greenwichi csillagászati id ),
röv. 36. Azonos római számok. 38. Versbéli sóhaj.
A 20. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: EL AKARTAM
MESÉLNI, MIÉRT SZERETEM A FIZIKAI KÉMIÁT. A Typotex Kiadó
könyveit nyerte: Exner Lászlóné (Budapest), Horváth Sándor (Pécs),
Márisné Németh Erzsébet (Egyházaskosár), Nagy Imréné (Budapest)
és Szántainé Donkó Tímea (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a
könyveket postán küldjük el.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

MÁJUS

Balogh Lajos (Szombathely-Herény) – Gombavarázs cím képe a
20. számunkban jelent meg a 630. oldalon.
Eltávolodva t le egy nagy körben kisebb körök halmazai,
szuprematista m remek. Mintha valami
szabály rejlene az eloszlás-áthatás s r södéseiben, amelyet
megtör vagy éppen kiemel néhány odavetett
csillagszer elem. Közeledve hozzá pasztellszínek ﬁnom árnyalatai rajzolódnak
ki a gazdag faktúrán.
Asszociatíve pedig
valami ókori világtérkép is eszünkbe
juthat… A címben a gomba, avar, varázs szavak szintén átlapolják egymást, mint a képelemek.
(H. J.)
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ÉT-IR ÁNY T
Az utazó kutató
A világhírű főemlőskutató, környezetvédelmi aktivista és ENSZ békanagykövet Jane Goodall ismét
Magyarországra látogat. A
remény magvai című új
könyvének bemutatójával egybekötött nyilvános előadása június 16-án 18 órakor lesz a MOM Kulturális
Központban. Az előadás a fenntartható mezőgazdaság
témáját járja körül, Goodall beszélgetőtársa Urs Niggli, a
svájci Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet igazgatója,
az Ökológiai Mezőgazdasági
Mozgalmak Nemzetközi Szövetségének vezetőségi tagja,
valamint a Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet alapítója és szakmai partnere lesz.
Goodall átlagosan évi 300 napot utazik, és világszerte
előadásokat tart a csimpánzokat fenyegető veszélyekről
és más környezeti válságokról, mert hiszi és reméli, hogy
az emberiség képes megoldani azokat a problémákat,
melyeket saját maga előidézett. Folyamatosan arra ösztönzi hallgatóságát, hogy ismerjék fel személyes felelősségüket, és higgyenek abban, hogy életstílusuk megváltoztatásával és közösségi tettekkel képesek a nagyobb
léptékű változások előidézésére.

Az újjászületés kerámiái
Újabb időszaki tárlattal gazdagodott a Janus Pannonius Múzeum
idei kínálata. A Lótusz című
kamarakiállítás a XIX. század végi európai iparművészet kedvelt
témájára, a lótuszra épülő népszerű
tárgycsoportot mutat be a Zsolnay
Múzeumban október 30-ig.
A lótusz a kultúrtörténet egyik
legismertebb, legelterjedtebb motívuma, amelynek nagy szerepe volt az ókori vallásokban
és az újkori díszítőművészetben egyaránt. Egyiptomban a
halotti kultuszhoz kapcsolódott az újjászületés szimbólumaként, de a hinduizmus és a buddhizmus is az újjászületés és a spirituális tisztaság jelképeként tiszteli. A XIX.
század európai iparművészei inspirációs forrásként használták magát a növényt és azt a díszítő művészeti hagyományt is, amely évezredek alatt a lótuszhoz kapcsolódott.
A Zsolnay-gyárban először Zsolnay Júlia tervei nyomán készültek a lótusz szárából, leveléből, virágából
képzett fagylaltos tálkák, valamint evőeszközök, csészék, vázák. A családi hagyomány szerint egy 1878-as
párizsi utazás során a Louvre egyiptomi gyűjteményében látott kanálkáról rajzolt vázlat szolgált kiindulópontul a tervek elkészítéséhez, amelyekből 1880 és 1882 között sikeres tárgysorozat született.
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Bánsághy Nóra rovata

Az otthon emlékei
Harminc évvel ezelőtt halt
meg az egyetemes és a magyar fotográfia egyik legfontosabb alkotója, André
Kertész. 1984-ben 120 eredeti fotóját küldte el Magyarországra, s úgy rendelkezett,
hogy halála esetén személyes tárgyaiból, bútoraiból is jusson az átépített szigetbecsei parasztházban létrehozott
André Kertész Emlékmúzeumba, ahol az eredeti képek
fakszimile másolatai vannak közszemlére téve.
A Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház André
Kertész és Szigetbecse című kiállítása most egyaránt
tiszteleg a nagy fotográfus és az emlékét őrző hagyomány
előtt: az örökül hagyott és megmaradt 119 Kertész-fotót,
továbbá az összegyűjtött filmeket, interjúkat, dokumentumokat, könyveket, aprónyomtatványokat mutatja meg,
egy ritkán látott összeállítást tár a közönség elé.
Kertész utoljára 1984-ben járt Magyarországon, és az itt
töltött 12 nap alatt a fotós szakma színe-javával találkozott, akik a Mai Manó Ház Napfényműtermében készült,
a kiállításon bemutatott portréfilmben, 30 év távlatából
emlékeznek az egyetemes fotótörténet ikonikus alakjára.
A tárlat további különlegessége, hogy a személyes emlékeket is tartalmazó képaláírásoknak köszönhetően a
látogatók úgy érezhetik, mintha maga André Kertész
vezetné őket az eredeti nagyítások között. A tárlat október 4-ig látogatható.

Portrék 2.0
Brückner János A lánglelkűek című
kiállítása az identitás hozzáférhetőségére kérdez rá, és több évtized vagy évszázad távlatából néz szembe az ismert
arcokkal, fürkészi és olvassa le tekintetüket. A kérdés pedig
az, hogy mit mesélnek nekünk ezek a berögzült portrék?
Egy arc, egy portré számtalan információt hordoz. A szem
a lélek tükre, mondják, nemcsak az ember pillanatnyi érzelmi állapota, hanem teljes története is megjelenhet a szemben
és így az arcán is. A pszichológia szerint az érzelmek és az
arckifejezések között kódolható a kapcsolat, így a kódok ismeretében bárki tud olvasni a másik arcáról. De valóban
minden fel van-e írva az arcra? És fontos-e, hogy ki vagy mi
nézi az arcot? Hiszen mást lát, olvas a pszichológus, a metrón
szemben ülő, és teljesen mást „néz” és alakít adathalmazzá a
biztonsági kamerák arcfelismerő algoritmusa.
Brückner János munkáiban a közhellyé vált identitások egy
letisztult környezetben új formát és ezzel jelentéstartalmat kapnak. Az így készült alkotások –a magyar irodalom nagy alakjainak portréi, az iskola óta magunkban hordozott nagy példaképei – a kiállítás által új minőségben tűnhetnek fel előttünk.
A tankönyvi példává vált alkotók panoptikumában az arcfelismerés lesz az az új stratégia, amelynek köszönhetően újraértelmezhetjük saját világunkban a múlt nagy alakjait. A Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítása szeptember 13-ig várja
az érdeklődőket.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Híd az evolúció és az orvostudomány között

Az evolúciós folyamatok egyrészt matematikai úton modellezhetők, másrészt
fajok genetikai állományának összehasonlításával is lehet rekonstruálni a leszármazási útvonalaikat. Ezeken kívül
kísérletekkel is vizsgálható az evolúció.
A Bolyai János Alkotói Díjjal kitüntetett
Pál Csaba biológus mikrobákat kutat: az
evolúció általános törvényei érvényesek
rájuk is, cserébe könnyen kezelhetők és
gyorsan szaporodnak.
Gallipoli oroszlánja

1913 végén Szentpéterváron komoly riadalmat keltett a hír, hogy Otto Liman
von Sanders német tábornok veszi át a
török csapatok főparancsnokságát Konstantinápolyban és környékén. Szazonov
orosz külügyminiszter szerint „ha a
földgolyón lenne egy pont, amelyre féltékeny figyelmünket összpontosítanunk
kéne, Konstantinápoly lenne az”.
Klasszikus és modern
kezelési gyógymódok

A psoriasis a gyulladásos bőrbetegségek
közül az egyik leggyakoribb: az európai
lakosság körülbelül egy százalékát érinti.
Klasszikus formájában a tünetek a könyökön, térden, és a hajas fejbőrön jelennek meg. Súlyosabb lefolyású esetekben
azonban akár a teljes bőrfelszínt beboríthatják a pikkelyszerűen hámló plakkok.
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A hátlapon

Bókoló zsálya
A zsályák mintegy 800 leírt fajjal az
ajakosok legfajgazdagabb nemzetségét
alkotják. Vegetatív szerveik – mint például a leveleik – rendkívül változatos
megjelenésűek, virágaik szerkezete
azonban meglehetősen egységes. Felső
ajkuk rendszerint sisakszerű, a megporzó rovarok leszállóhelyéül szolgáló alsó
ajak fölé emelkedik. Amikor a rovar a
virágra száll, súlyánál fogva akaratlanul
is megbillenti a speciális emelőszerkezet
részévé módosult porzószálat, mely a
virágport a testükre szórja.
Hazai zsályafajaink többsége a száraz
gyepek lakója és sokfelé, akár útszéleken,
felhagyott szőlőkben, idősebb parlagokon is találkozhatunk velük. A bókoló
vagy más néven kónya zsálya (Salvia
nutans) viszont a magyar flóra egyik legritkább, legveszélyeztetettebb tagja. Ez a
löszpusztai reliktum térségünkbe feltételezhetően a jégkorszakot követő sztyeppklíma idején jutott el a keleti pusztákról,
és nálunk éri el elterjedésének nyugati
határát. Az 1800-as évek elején még
gyakori volt az Alföld központi részén.
Élőhelyeit azonban sorra szántották be,
alakították át és a múlt század első felére már valamennyi ismert lelőhelyéről
eltűnt. A kipusztultnak hitt növényt
később két, kis kiterjedésű, rendkívül
veszélyeztetett élőhelyen (útszéli gyepsávban, illetve szántók közti keskeny
mezsgyében) találták meg.
A faj megőrzése érdekében természetvédelmi szakemberek ma már
mesterségesen szaporítják és ültetik ki
a növényt. Lelőhelyeinek szomszédságában szántókat gyepesítettek vissza,
valamint két újabb területre is betelepítették, a gyepek kezelését pedig a bókoló zsálya igényeinek megfelelően
végzik. Napjainkban hazai állománya
növekszik, bár még így is kicsi.
Kép és szöveg: RIEZING NORBERT
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Bókoló zsálya

