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Örömmel tájékoztatjuk Olvasó-
inkat, hogy a Tudományos Isme-
retterjesztő Társulat Budapesti 
Planetáriuma a lapunkban is 
megjelent műsorterve alapján 
szeptember 14-én megkezdte 
őszi szezonját.

Hogy miért számít hírnek mindez?
Amiatt a vandál pusztítás miatt, 

ami a médiában is nagy nyilvános-
ságot kapott: a szeptember 4-ei ma-
gyar-román labdarúgó mérkőzést 
követően a Népliget melletti aréná-
ba be nem jutott rendbontók a sta-
dion környékén törtek-zúztak, 
amit sajnos a Planetárium is meg-
sínylett. A randalírozók betörték az 
előcsarnok üvegajtajait, letörték a 

biztonsági kamerákat, s olyan feliratokat festettek az épü-
let falára, amelyek méltatlanok egy jeles ismeretterjesztő 

intézményhez.
Szerencsére a Planetárium 

munkatársai áldozatos munkával 
rendbe hozták az épületet az őszi 
nyitásra. A „romeltakarításba” 
önkéntesként még olyan futball-
szurkolók is bekapcsolódtak, 
akik nem szeretnék, ha az értel-
metlen pusztítás összekapcsolód-
na a becsületes drukkerek gyűj-
tőfogalmával. 

Örömteli, hogy a nyilvánosság 
milyen erős együttérzését, szoli-
daritását fejezte ki a tudomány-
népszerűsítés e fellegvára iránt! 

A Planetárium tehát tárt ka-
pukkal várja a csil lagos égbolt 
titkai iránt érdeklődőket!

A SzerkeSzTőSÉG

Kedves Olvasónk!
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	 Az	eddig	ismert	
legWsibb	galaxis

 A Kaliforniai 
Műszaki Egye-
tem (Caltech) 

egyik kutatócsoportja több éves 
kitartó keresés után megtalálta 
a Világegyetem eddig ismert 

legősibb (legtávolabbi) galaxisát. A 
felfedezésről az Astrophysical Journal 
Letters-ben megjelent cikkükben 
Adi Zitrin (NASA Hubble-űrtáv-
cső), és Richard Ellis asztrofizikus 
professzor bemutatják azokat a bizo-
nyítékokat, amelyek szerint az 
EGS8p7 jelzésű galaxis több mint 
13,2 milliárd éves (miközben maga a 
Világegyetem is „csak” 13,8 milliárd 
éve született). 

Az EGS8p7 galaxist a NASA 
Hubble- és Spitzer-űrtávcsöveinek 
korábbi megfigyelései alapján már 
év elején kiválasztották további vizs-
gálódásra, mivel több jel is azt su-
gallta, hogy nagyon ősi képződmény 
lehet. A hawaii W.M. Keck Obszer-
vatórium infavörös multiobjektum 
spektrométerével (MOSFIRE) el-
végzett spektroszkópiai elemzéssel 
a kutatók meghatározták a galaxis 
vöröseltolódását, amely a Világegye-
tem tágulása következtében a tőlünk 
távolodni látszó galaxis színképvo-
nalainak a Doppler-effektus miat-
ti eltolódása. Az elektromágneses 
spektrum látható fény tartományá-
ban ez a színképvonalak vörös szín 
felé való eltolódásában, általánosság-
ban a hullámhosszaknak a távolodá-
si sebességtől függő, azonos mértékű 
„megnyúlásában” nyilvánul meg.

A vöröseltolódást hagyományosan 
a galxisok tőlünk mért távolságá-
nak meghatározására használják, ez 
azonban a nagyon távoli (ami egy-
úttal nagyon régit is jelent) objektu-
mok esetében nem is annyira egysze-
rű. Közvetlenül a Nagy Bumm után 
a Világegyetem anyagát forró, sűrű 
„ősleves” alkotta, amely elektromo-
san töltött részecskékből (protonok-
ból és elektronokból), továbbá (fény)
sugárzásból (fotonokból) állt. A fo-
tonok a szabad elektronokkal való 
gyakori ütközések miatt nem terjed-
hettek szabadon, ezért a korai Vi-
lágegyetem a fény számára átlátszat-
lan volt. Folyamatos tágulása miatt 
az Univerzum fokozatosan hűlt, és 
380 ezer évvel a Nagy Bumm után 
annyira hűvössé vélt, hogy a szabad 
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elektronok és protonok semleges 
hidrogénatomokká állhattak össze, 
és ebben a gázban a fény már szaba-
don terjedhetett, elvált az anyagtól 
(lecsatolódás) és az Univerzum tágu-
lásával együtt tágult és hűlt tovább. 
(Ennek máig megfigyelhető marad-

ványa a kozmikus mikrohullámú 
háttérsugárzás.) Később, amikor a 
Világegyetem életkora már néhány 
százmillió és 1 milliárd év között 
volt, megszülettek az első csillagok, 
galaxisok, és sugárzásukkal elkezd-
ték újraionizálni a semleges gázt. Az 

Az EGS8p7 helyzete az égbolton (balra), a Hubble-_rtávcsQ róla készült (kinagyított) felvétele 
(jobbra fent), illetve a Spitzer-_rtávcsQ infravörös, hamis színezés_ képe (jobbra lent) 

(KÉP: I. LABBÉ (LEIDEN UNIVERSITY), NASA/ESA/JPL-CALTECH)

A Világegyetem fejlQdésének kronológiája a Nagy Bummtól (középsQ sáv bal széle) a jelenig 
(középsQ sáv jobb széle a megfigyelQ Keck-távcsövekkel). A nyíllal jelzett helyen

és a betétképen felnagyítva az EGS8p7 galaxis. A felsQ skálán az eddig ismert legtávolabbi 
galaxisok a felfedezés évével és vöröseltolódásuk (z) számszer_ értékével. Az alsó skálán a 

Világegyetem életkora milliárd évben.
(KÉP: ADI ZITRIN/ CALTECH)

milliárd évvel ezelQtt
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vöröseltolódás (z)
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felül kell vizsgánunk, mert korábban 
kezdődött és gyorsabb ütemben haladt 
előre, mint eddig véltük” – mondta 
Zitrin. 
Forrás: www.caltech.edu/news/farthest-galaxy-
detected-47761 

	 Fegyverfejlesztés	–	egy	
sokmillió	éves	projekt

A letűnt földtörténeti korok so-
rán a túlélésért vívott kegyetlen 
harcban rengeteg növényevő ál-
latcsoport nyújtott felülmúlha-
tatlan teljesítményt a fegyver-
kezési versenyben. A páncélos 
dinoszauruszok (Ankylosauria 

alrend) is egy ilyen taxon volt, me-
lyek közé ma a tudomány több csalá-

dot is sorol. Az alrend tagjainak háti 
oldala a fejtől a farok végéig széles 
sávban páncélozott, farkuk pedig 
módfelett mozgékony volt. Közülük 
az Ankylosauridae család képviselői-
nek egy rendkívül hatékony fegyve-
rük, egy masszív csontbuzogányuk 
is volt a farkuk végén. De hogyan is 
alakult ki az ankiloszauridák csont-
buzogánya? 

Az Észak-Karolinai Állami Egye-
tem és az Észak-Karolinai Termé-
szettudományi Múzeum munka-
társai által végzett kutatás most 
visszakövette az ankiloszauridák 
farokbuzogányának evolúcióját egé-
szen a kezdetekig. Eszerint az iménti 
kérdés megválaszolása egészen egy-
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ionizált állapot eztán mind a mai na-
pig fennmaradt. 

Közvetlenül a reionizációt meg-
előzően azonban a fiatal galaxi-
sokban az első csillagok sugárzása 
által felhevített forró hidrogéngáz 
egy jellegzetes hullámhosszúságú 
(Lyman-alfa vonal) ultraibolya su-
gárzást bocsát ki. Ez a galaxisban 
folyó csillagképződés jellegzetes 
kísérőjele. Másfelől viszont, több 
mint 13,2 milliárd évvel ezelőtt, 
amikor az EGS8p7 galaxis született, 
a reionizáció még éppencsak hogy 
megkezdődött, a Világegyetem 
anyagát szinte teljes egészében sem-
leges hidrogénatomokból álló gáz-
felhők alkották, amelyek a Lyman-
alfa hullámhosszat elnyelik. 

„Arra számítottunk, hogy egy ennyi-
re ősi galaxis Lyman-alfa sugárzását a 
környező intergalaktikus hidrogén szin-
te teljes egészében elnyeli. Ennek elle-
nére a galaxisból mégis  észleltük ezt a 
sugárzást” – mondta Zitrin.

Később, a reionizáció elő re ha lad-
tá val az újabb galaxisok Lyman-
alfa sugárzásának egy re  nag yobb 
hányada jutott át az intergalaktikus 
hidrogénfelhőkön, mivel az io-
nizált hidrogén más hullámhosz-
szakat nyel el erőteljesen, mint a 
semleges.

A gond az volt, hogy az EGS8p7 
vöröseltolódása (z=8,68) alapján túl 
régi ahhoz, hogy a reionizáció már 
ennyire előrehaladott legyen. (A 
korábbi csúcstartó z=7,73-nál volt.) 
Számos más megfigyelés inkább arra 
mutat, hogy a Világegyetem ekkor 
még tele volt a Lyman-alfa sugárzást 
elnyelő semleges hidrogénfelhőkkel. 
A kutatók először azzal próbálták 
az ellentmondást feloldani, hogy a 
galaxis talán már születésekor olyan 
kivételesen forró és fényes volt, hogy 
nagyon gyorsan ionizálta közeli kör-
nyezetét, amelyen így a Lyman-alfa 
sugárzás át tudott szökni.

Ez burkoltan azt a feltételezést is 
magába foglalja, hogy a hidrogén 
reionizációja nem minden irányban 
egyenletesen ment végbe az Uni-
verzumban, mint eddig feltételez-
ték, hanem „foltokban” terjedt. 
„Egyes objektumok annyira fényesek 
lehettek, hogy maguk körül egy-egy io-
nizált hidrogénbuborékot hoztak létre. 
Ennek az anizotrópiának az egyik 
első jele lehet az EGS8p7 galaxis. A 
másik lehetőség, hogy bár a reionizáció 
egyenletes volt, ám a kronológiáját 

szerű: először a csontbuzogány nyele 
jelent meg, aztán az e nyélen helyet 
foglaló csontcsomó. Noha a „fel-
fegyverzett” ankiloszaurida páncé-
los dinoszauruszok a kréta időszak-
ban jelentek meg az evolúció szín-
padán, a páncélos dinoszauruszok 
alrendje 145 millió évvel ezelőtt, már 
a jura időszakban megjelent.

Victoria Arbour, az Észak-Karoli-
nai Természettudományi Múzeum 
posztdoktori kutatója akkoriban 
kezdett el az ankiloszauridák egye-
di farokbuzogányának fejlődéstör-
ténetével foglalkozni, amikor még 
PhD-jelölt volt az Albertai Egye-
temen. A Journal of Anatomy című 
tudományos folyóiratban publikált 
írásában Arbour és szerzőtársa, Phi-

lip Currie a jura időszakból származó 
ankiloszaurida-példányok maradvá-
nyait hasonlította össze kora-, illetve 
késő-kréta korúakkal, hogy nyo-
mon kövesse a farok evolúcióját a 
rugalmastól a félelmetesig.

Az ankiloszauridák fa rok bu zo-
gá nya két fő részből tevődik össze: 
egy nyélből és egy hatalmas csont-
csomóból. Ezt a csontgumót kü-
lönleges páncélelemek (osteodermek) 
építik fel, melyek kifejezetten a 
páncélos dinoszauruszokra jellem-
ző, bőrbe ágyazott védő csontok. A 
farokvég alulsó része, a nyél alulról 
támasztotta a csontcsomót. „Ahhoz, 
hogy a farok maga elbírja a csontgumó 
tömegét, illetve hogy az állat szükség 

Az ankiloszaurida páncélos dinoszauruszok farokbuzogányukat védekezQ fegyverként 
használhatták (KÉP: EIVIND BOVOR)
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esetén suhintani is tudjon 
vele, rettenetesen merevnek 
kellett lennie, nagyjából mint 
egy balta nyelének – mondta 
Arbour. – Emiatt a farok egy 
szakaszának csigolyái között 
a kapcsolat kevésbé lehetett 
flexibilis, hiszen egy erőtelje-
sebb suhintáskor a hatalmas, 

farokvégi csontcsomó tömege 
leszakíthatta volna a farok iz-
mait vagy kimozdíthatta vol-
na a farokcsigolyákat.”

Arbour számos korai 
ankiloszaurida maradvá-
nyát vizsgálta meg, mint 
például a 122 millió évvel ezelőtt 
élt Liaoningosaurus, a 90 millió évvel 
ezelőtt élt Gobisaurus és a 75 millió 
évvel ezelőtti Pinacosaurus nemzet-
ség egyedeit annak érdekében, hogy 

el tudja különíteni a farokbuzogány 
fejlődésének három lehetséges evo-
lúciós útját. (Utóbbiak a legkorábbi, 
teljesen kifejlett farokvégi csontgu-
mós ankiloszauridák voltak.)

„A farok három lehetséges evolúci-
ós úton fejlődhetett – magyarázta 
Arbour. – Először kialakulhatott maga 
a csontbuzogány, mely esetben olyan 
ankiloszauridákból indulhatott a fejlő-
dés, melyeknek farokvégét már nagy bőr-
csontok burkolták, de maga a farok még 
mozgékony maradt. Egy másik esetben 
a csontbuzogány nyele alakult ki elő-
ször, mely ág olyan ankiloszauridákból 
eredhet, melyek farokvégi csigolyái át-
fednek egymáson vagy összenőttek. A 

harmadik esetben a buzogány 
és a nyél együtt, tandem mó-
don fejlődtek, és ezek korai 
tulajdonosai ugyan mindkét 
struktúrával rendelkezhettek, 
fontos különbségek lehettek 
azok méreteiben.”

A különböző példányok 
farokrégiójának összeha-
sonlításával Arbour arra 
a következtetésre jutott, 
hogy az ankiloszauridák 
farokvégi csigolyái a ko-
ra-kréta korra kezdtek 
el összeforrni, maga a 
csontgumó viszont csak a 
késő-kréta korra alakult 
ki. „Lehetséges ugyan, hogy 
néhány faj esetén a nyél és a 
buzogány egymással párhu-
zamosan fejlődtek, sokkal 
céltudatosabb fejlődési irány-
nak tűnik az az evolúciós 
út, mely során először maga 
a farok testtája válik kellő 

módon masszívvá és merevvé, fokoza-
tosan igazodva a bőrcsontból álló gumó 
méretéhez, ezzel is maximalizálva a 
farok mint önvédelmi fegyver haté-
konyságát.”

Említésre érdemes, hogy páncélos 
dinoszauruszok maradványaiban 
hazánk sem szűkölködik. Az iharkúti 
késő-kréta (santoni) korú gerincesek 
lelőhelyén immáron 15 éve kerülnek 
elő dinoszauruszok maradványai, s 
a mai napig két taxont írtak le a 
páncélos dinoszauruszok köréből  
a kutatók. A Hungarosaurus tormai 
több, részleges csontváz alapján 
is ismert a lelőhelyről, a másik, a 
Struthiosaurus nemzetséghez ha-
sonló formát egy jószerével teljes 
épségben megőrződött felkarcsont 
képvisel a mintegy 85 millió éves 
iharkúti üledékből. Mindkét faj a 
Nodosauridae páncélos dinoszau-
ruszok családját bővíti.

SZABÓ MÁRTON

Az ankiloszauridák farokvégi buzogányának evolúciós fejlQdése a flexibilis farokrégiótól a 
merev, rögzült farokvégi csigolyákon keresztül egészen a nyélen ülQ csontgumóig 

(FORRÁS: VICTORIA ARBOUR)

A Gobisaurus és a Ziapelta 

páncélos dinoszauruszok 
rekonstrukciói. Jól láthatóak a 

farokrégió végén megmutatkozó, 
fontos anatómiai különbségek. 

(KÉP: SYDNEY MOHR)

Az Anklyosaurus magniventris farokbuzogánya és farokvégcsigolyáinak összenövésébQl 
keletkezQ „nyele” (KÉP: KENNETH CARPENTER, 2004)
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A magok a legfejlettebb növények 
szaporító- és terjesztőképletei, 
amelyek méretüket, terjedési 

módjukat és élettartamukat illetően is 
rendkívül sokfélék. Akadnak köztük 
porszemnyi apróságok és 
kókuszdiónyi óriások. Van-
nak, amelyek víz felszínén 
úszva, szelek szárnyán utaz-
va, állatok bundájába akad-
va vagy általuk lenyelve ter-
jednek. Bizonyos fajok 
magjai érés után hamar csí-
ráznak, ezek életképességüket csak igen 
rövid ideig őrzik meg. Ennek ellenkező-
je is ismert, mikor a mag érés után nyu-
galmi állapotba kerül, amelyben életké-
pességét évtizedeken vagy akár évszáza-
dokon keresztül is megőrizheti, és csak 
akkor csírázik, amikor megfelelő körül-
mények közé kerül és valamilyen hatás 
megtöri a mag nyugalmi állapotát.

M E D D I G  É L E T K É P E S E K  A  M A G VA K ?

NÖVÉNYEK CSIPKERÓZSIKA-ÁLMA

A magvak nyugalmi állapota is sokféle 
lehet, egyik típusa a fizikai dormancia, 
amelynek lényege, hogy a vastag, ke-
mény maghéj megakadályozza a mag 
vízfelvételét. Az ilyen növények (mint 

amilyen számos pillangósvi-
rágú is) magjai csak akkor 
csíráznak ki, ha a maghéjat 
valamilyen sérülés éri. Ezt a 
természetben előidézheti 
például egy állat emésztő-
rendszerének mechanikai 
vagy emésztőnedveinek 

kémiai hatása, de ilyen tényező lehet 
egy bozóttűz vagy egy áradó folyó ál-
tal szállított törmelék súroló hatása, 
amely utat nyit a talajban szunnyadó 
magvaknak a csírázáshoz.

Mindennek természetesen gyakorlati 
jelentősége is van: az élelmet adó és ipari 
célra termesztett növények esetében 
rendkívül fontos magjaik potenciális 

élettartamának ismerete: nem mindegy 
ugyanis, hogy az adott faj magjai milyen 
körülmények között és milyen hosszú 
ideig tárolhatók, vagy hogy vetés után 
milyen arányban csíráznak kezelés 
nélkül. A fehér akác (Robinia 
pseudacacia) keményhéjú magjainak 
nyugalmi állapotát vetés előtt olyan 
berendezéssel szüntetik meg, amely 
megsérti a maghéjat. A magvak élet-
tartamának, csírázásbiológiájának is-
merete igen fontos tényező az aller-
gén növények, az agresszíven terjedő 
behurcolt özönnövények és a mező-
gazdasági gyomok elleni küzdelem-
ben, akárcsak a ritka és veszélyezte-
tett fajok megőrzése során is.

Vallatási módok
A magok potenciális életképességét 
többféle módon vizsgálhatjuk. A ter-
mészetes körülményekhez talán legin-

kább hasonlító módszer, 
ha a magokból nagy 
mennyiséget a talajban 
mélyre elásunk, majd a 
készlet egy-egy részletének 
életképességét néhány 
évente vagy évtizedenként 
csíráztatásos kísérletben 
vizsgáljuk. Ilyen módon 
igazolták, hogy a kerekle-
velű mályva (Malva ro tun-
di fo lia) és két ökörfarkkó-
ró faj (Verbascum sp.) mag-
jai több mint száz évig 
megőrzik csíraképességü-
ket. Ez a módszer igen 
megbízható eredménye-
ket szolgáltat, viszont 
meglehetősen munka- és 
időigényes – különösen 
olyan fajok esetében, ame-

Mi minden történt 1883-ban? Például kitört a Krakatau-vulkán a Szunda-szorosban és ugyanekkor 

indult	elsW	útjára	Párizsból	az	Orient	Express.	Ebben	az	esztendWben	halt	meg	Richard	Wagner	zene-
szerzW	és	Édouard	Manet	festW,	ekkor	születtek	olyan,	azóta	szintén	elhunyt	nagyságok,	mint	Jávorka	
Sándor	botanikus,	Jaroslav	Hašek	író,	Egry	József	festWmevész,	Babits	Mihály	költW	vagy	Kós	Károly	
építész.	 Emellett	 Borbás	 Vince	 ebben	 az	 évben	 gyejtötte	 herbáriuma	 számára	 azt	 a	 tekert	
csüdfepéldányt,	 amelynek	 magjait	 131	 év	 elteltével	 sikerült	 kicsíráztatnunk	 és	 felnevelnünk	 a	
Debreceni	Egyetemen.	Cikkünk	ennek	apropóján	járja	körül	a	magvak	hosszú	távú	életképességét.

Növény Család Elterjedés Életforma Kor (év)
Csírázott / vizsgált 

magvak száma 

Nelumbo nucifera lótuszfélék trópusi vízinövény 215–237 1 / 1

Acacia sp. pillangósvirágúak trópusi fásszárú       ≥203 1 / 2

Liparia sp. pillangósvirágúak trópusi fásszárú       ≥203 16 / 25

Leucospermum sp. proteafélék trópusi fásszárú       ≥203 1 / 8

Acacia melanoxylon pillangósvirágúak trópusi fásszárú         151 1 / 20
Acacia farnesiana pillangósvirágúak trópusi fásszárú         151 2 / 37

Albizia julibrissin pillangósvirágúak trópusi fásszárú         147 néhány / ?

Bupleurum 
tenuissimum 

ernyQsvirágzatúak mérsékelt övi
egyéves 

(lágyszárú)
        144 1 / 50

Astragalus 
contortuplicatus 

pillangósvirágúak mérsékelt övi
egyéves 

(lágyszárú)
        131 29 / 120

Geranium 
bohemicum 

gólyaorrfélék mérsékelt övi
egyéves 

(lágyszárú)
        129 3 / 10

K 108992
PUB-I 117209

A 10 legidQsebb, természettudományi gy_jteménybQl származó, életképes maggal rendelkezQ növény adatai
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dern módszerekkel nem vizsgálták meg, 
és nagyon valószínű, hogy jóval későbbi 
eredetű magokról van szó. (Egy piramis-
ban például nemcsak a temetés idejéről 
származó magok lehetnek, hanem pél-
dául sírrablók vagy régészek által akarat-
lanul behurcoltak is.)

Más a helyzet egy kínai tó üledékében 
talált indiai lótusz (Nelumbo nucifera) csí-
raképes magjaival, amelyek korát a ra-
diokarbonos kormeghatározás 1300 év 

körülire tette. Az eddig is-
mert legidősebb, száraz kö-

rülmények között tárolt életké-
pes mag I. Heródes, Kr. e. I. 
században élt júdeai uralkodó 
palotájából került elő. Ez a dato-
lyapálmáról (Phoenix dactylifera) 
származó mag a radiokarbonos 
kormeghatározás alapján mint-
egy 2000 éves volt és egészséges 
növénnyé fejlődött. Szibériá-

ban, az örökké fagyott talajréteg, a 
permafroszt alatt 38 méterre eltemető-
dött sarkiürge-fészkekben nagy meny-
nyiségben leltek rá a keskenylevelű hab-
szegfű (Silene stenophylla) mintegy 32 
ezer éves magjaira. Az érett magvak 
csíraképtelennek bizonyultak, de kuta-
tók három éretlen magban még élő 
embriót találtak és azokból laboratóriu-
mi körülmények között életképes növé-
nyeket neveltek.

Az iménti adatokhoz képest jóval ki-
sebb időtávlatot fognak át, de emberi 

léptékben mégis jelentősek a szá-
razon tárolt magvakhoz kapcso-
lódó életképességi vizsgálatok. 
Mexikói és kaliforniai vályog-
téglákból 40 növényfaj magjait 
azonosították, amelyből hét faj 
magjai – köztük egy lucerna 
(Medicago polymorpha), egy mály-
va (Malva parviflora) és egy árpa 
(Hordeum leporinum) –kétszáz év 
után is életképesnek bizonyultak.

Maggyejtemények	és	
herbáriumok

A száraz körülmények között 
tárolt növényi magvak leggaz-

dagabb tárházai a maggyűjtemények és 
herbáriumok. Mivel azonban az itteni 
példányok tárolási körülményei – pél-
dául a hőmérséklet értéke és éves alaku-
lása, valamint a páratartalom – jelentő-
sen eltérnek a talajban uralkodó viszo-
nyoktól, ezért előfordulhat, hogy egyes 
fajok magjai a talajban jóval tovább 
életben maradnak, mint a herbárium-

ban. Ehhez a hatáshoz hozzájárulhat-
nak továbbá a rovarkártevők [példá-
ul múzeumbogár (Anthrenus verbasci)] 
ellen alkalmazott peszticidek is.

Elsősorban termesztett növények 
esetében állnak rendelkezésre olyan 
régi és jó megtartású magminták, 
amelyek értékes adatokat szolgáltat-
hatnak. Ilyen volt például egy herme-
tikusan lezárt üvegedény, amelyben 
zab (Avena sativa) szemterméseket he-
lyeztek el 1877-ben egy bécsi főisko-
lán. A mintát 110 év múltán vizsgálták 
meg és abban nemcsak a zab, hanem 
az árpa (Hordeum vulgare) és 4 gyom-
növény életképes magjait találták.

A herbáriumi példányok jelentőségét 
a magvak hosszú távú túlélésének 
vizsgálatához az adja, hogy immár 
elég hosszú (több évszázados) idő-
távlatban állnak rendelkezésre, rá-
adásul legnagyobb részük gyűjtésé-

lyek magjai csíraképességüket sokáig 
megőrzik, azaz hosszú távú perzisztens 
magkészlettel rendelkeznek.

A magvak életképességére közvetett 
módon lehet következtetni abból is, 
hogy a talajban milyen függőleges elosz-
lásban találhatók meg. Ennek alapja az a 
tény, hogy különböző hatások (például a 
gravitáció és a talajlakó élőlények aktivi-
tása) miatt a magvak a felszínről 
idővel a talaj egyre mélyebb rétegei-
be jutnak, ám 

eközben csíraképességét egy ré-
szük elveszti. Ha adott faj magjai 
nagyobb talajmélységből származó 
mintában nagyobb számban csí-
ráznak, mint a felszínhez közeli 
rétegekben, az annak a jele, hogy 
a magok olyan hosszú ideig meg-
őrzik életképességüket, amennyi 
idő szükséges volt a mélyebb réteg-
ben való feldúsulásukhoz.

A	legidWsebbek
Kézenfekvőnek tűnik, hogy ásatáso-
kon fellelt magvak vizsgálatával is ér-
dekes adatokhoz juthatunk, de e téren 
több bizonytalanság adódik. Bár 
egyiptomi fáraósírokban és más régé-
szeti lelőhelyeken talált ősi (akár ezer 
évnél idősebbnek hitt) magvak csíra-
képességéről számos cikk jelent meg, 
ezeknek a magvaknak a korát mo-

A tekert csüdf_ friss magjainak csírázása különbözQ 
kezelések hatására. A magok laposak, barnászöld szín_ek

 és mintegy 1–1,5 milliméter nagyságúak.

A tekert csüdf_ átültetett 
csíranövénye

131 éves magvakból 
fejlQdött példányok

 (MOLNÁR V. ATTILA FELVÉTELEI)
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A zavart termőhelyek növényei eseté-
ben (különösen, ha azok rövid életűek) 
fontos szerepet tölt be a kedvezőtlen kö-
rülmények mag alakban történő átvé-
szelése. A tekert csüdfű esetében pon-
tosan erről van szó: termőhelyei néha 
becserjésednek, olykor hosszú ideig 
víz alatt állnak, és sokszor éveknek 
kell eltelniük, hogy e pionír növény 
számára megfelelő körülmények ala-
kuljanak ki, azaz nyílt, lassan száradó 
talaj- vagy iszapfelszínek, amelyeken 
alig található meg más növény. Emiatt 
tartottuk érdemesnek megvizsgálni a 
faj magjainak csíraképességét. 

Először friss magvakon teszteltük, 
hogy különböző eljárások milyen mér-
tékben növelik a csírázó magvak ará-
nyát. A legjobb eredményt (99%) a mag-
héj dörzspapírral való megsértésével 
(szkarifikálás) és a magvak fényben tör-
ténő csíráztatásával értük el. A 
szkarifikált magvak sötétben is magas 
(70% körüli) arányban csíráztak, míg a 
leforrázott, a szárazon vagy vízben lefa-
gyasztott, a szárazon 80 °C-on hőkezelt 

nek ideje napi vagy legalább éves 
pontossággal ismert. A módszer első 
„alkalmazása” tulajdonképpen a vé-
letlennek köszönhető. A második 
világháború idején, 1942 szeptembe-
rében bombatalálatot kapott a lon-
doni British Museum herbáriumá-
nak otthont adó épület, amelyben 
ezt követően a tűzoltáshoz használt 
víz hatására csírázni kezdtek a se-
lyemakác (Albizia julibrissin) 1793-
ban gyűjtött, a háború idején 147 
éves példányának magjai.

Ezt követően több kísérletet is vé-
geztek, ezek során számos esetben 
dokumentálták herbáriumban vagy 
maggyűjteményben egy évszázad-
nál hosszabb ideig tárolt magvak 
életképességét. Egyes trópusi és 
szubtrópusi elterjedésű fásszárúak (a 
pillangósvirágúak közé tartozó 
Acacia- és Liparia-fajok), valamint a 
próteafé lék hez sorolt Leucospermum 
magjai legalább 203 éves korukig 
megőrizték csíraképességüket. A 
mérsékeltövi lágyszárúak között a 
legkitartóbbnak az ernyősvirágzatú 
sziki buvákfű (Bupleurum tenuissimum) 
bizonyult, mégpedig 144 évvel. A je-
lenleg érvényes „világrekordot” vi-
szont az indiai lótusz tartja legalább 
215 évvel.

A	kiválasztott	tekert	csüdfe
Az eddig megismert csúcstartók között 
viszonylag sok a pillangósvirágú nö-
vény, de kevés közöttük a mérsékelt ég-
övben elterjedt és a lágyszárú faj. Éppen 
emiatt érdekes kutatócsoportunknak – 
e cikk szerzőin kívül Lovas-Kiss Ádám-
nak, Fekete Rékának, Somlyay Lajos-
nak és Török Péternek – a tekert csüdfű 
(Astragalus contortuplicatus) herbáriumban 
tárolt magjai hosszú távú túlélésének 
vizsgálata és annak friss eredménye. 
E rövid életű, egyéves életformájú 
pillangósvirágú növény jellemző 
élőhelyei folyók partjainak közelé-
ben, azok hordalékán találhatók. 
Hazánkban elég szórványos előfor-
dulású, a Tisza és annak mellékfo-
lyói mentén került elő, elsősorban 
nyílt talajfelszínű, bolygatott helye-
ken. Az ilyen termőhelyeken igen 
gyorsan változik a növényzet (pél-
dául becserjésedik, benádasodik 
vagy nagy termetű mocsári fajok 
szaporodnak el), így a tekert csüdfű 
állományai egyik évről a másikra 
látszólag eltűnnek.

és kezelés nélkül fényen csírázó mag-
vaknak csupán néhány százaléka in-
dult fejlődésnek, nagyjából annyi, 
mint a kezelés nélküli, kontroll mag-
vak esetében. Mindezek alapján a 
herbáriumi példányok esetében a 
szkarifikált magvak fényben történő 
csíráztatását választottuk, amely szo-
bahőmérsékleten, napi 14 órás megvi-
lágítás mellett zajlott Petri-csészében, 
nedves agarózgélen.

Borbás	Vince	öröksége
Tizennyolc herbáriumi példány össze-
sen 793 magjának életképességét vizs-
gáltuk, s a vizsgált példányok fele eseté-
ben tapasztaltunk csírázást, ám azok 
mértékében jelentős különbségeket ta-
láltunk. A legnagyobb arányú (56,3%) 
életképességet a legfiatalabb, három-
éves minta esetében tapasztaltuk, de 
meglepő módon hasonlóan magas 
arányban (53,3%) csíráztak egy 103 
éves (a Delibláton 1911-ben Wagner 
János által gyűjtött) példány magjai is. 
Nem sokkal rosszabb csírázási ará-
nyokat produkáltak a Kovács Ferenc 
által Óbecse mellett 1914–1915-ben 
gyűjtött (legalább 99 éves) példány 
(38,1%) vagy a Boros Ádám által Tö-
rökbecse környékén 1918-ban szedett 
(96 éves) minta (41,1%).

A legfigyelemreméltóbb adatot azon-
ban a Borbás Vince által Palánka (ma: 
Bačka Palanka, Szerbia) mellett 1883-
ban gyűjtött herbáriumi lap szolgál-
tatta: a 131 éves magvak mintegy ne-
gyede (24,2%) csírázott! A vizsgála-
taink során megfigyelt túlélés a 9. 
leghosszabb, amit természettudomá-
nyi gyűjteményben tárolt fajok eseté-
ben kimutattak. Egyben ez a máso-
dik legidősebb, herbáriumból szár-
mazó életképes mag, amely mérsé-
keltövi és lágyszárú növénytől 
származik. A kicsírázott magvak 
egészséges növényekké fejlődtek, dú-
san virágoztak és termést érleltek. Bi-
zonyító herbáriumi példányaikat ha-
zai és külföldi természettudományi 
gyűjteményben helyeztük el, abban a 
reményben, hogy egyes magjaik ké-
sőbb ismét felébredhetnek Csipkeró-
zsika-álmukból.

MOLNÁR V. ATTILA,
SONKOLY JUDIT, TAKÁCS ATTILA

Borbás Vince, 
a XIX. századi magyar botanika kiemelkedQ alakja

Borbás Vince 1883-ban Palánka 
mellett gy_jtött csüdf_példányainak magjai 
131 év után is csíraképesnek bizonyultak
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A z Európa iránti, korábban 
defenzív orosz katonai 
doktrína 1910-ben megvál-

tozott, a vezérkarban az orosz had-
erőt két hadseregcsoportra osztot-
ták: az egyik a Német Birodalom, a 
másik pedig Ausztria-Magyaror-
szág ellen állt fel. A terv egyrészt két 
hadsereg benyomulását rögzítette a 
német területekre: a Paul von 
Ren nen kampff tábornok ve-
zette I. hadsereg (Nyeman-
hadsereg) a Memeltől nyo-
mulna előre, az Alekszandr 
Szamszonov tábornok vezet-
te II. hadsereg (Narew-
hadsereg) pedig délről tá-
madna. Másrészt a délnyu-Másrészt a délnyu-
gati fronton Nyikolaj Ivanov 
vezette csapatok Galíciában 
indulnának a Monarchia el-
len. Az orosz főparancsnok 
megígérte nyugati szövetsé-
geseinek, hogy a 15. mozgó-
sítási nap után mind a két fronttal 
támadást indít a központi hatalmak 
ellen. Nagy-Britannia és Franciaor-
szág a kritikus pillanatban ragaszko-
dott az ígéret betartásához, jóllehet 
az Ausztria-Magyarország elleni 
orosz felvonulás ekkor még nem zá-
rult le. 

Az orosz támadás
II. Miklós orosz cár 1914. július 30-
án rendelte el az orosz mozgósítást, 
majd augusztus közepén a két orosz 
hadsereg 450 ezer katonával – 
Zsilinszkij tábornok főparancsnoksá-
ga alatt – benyomult Kelet-Poroszor-
szágba, hogy bekerítse és megsemmi-
sítse a 150 000 fős, védekezésre be-
rendezkedett 8. német hadsereget. 
Az 1914. augusztus 19–20. közötti 

gumbinneni csatában a németek 
15 000, az oroszok 16 500 főt ve-
szítettek, de az oroszok nem vo-
nultak vissza. A német hadsereg 
hadtápfelügyelete azonban kiadta 
az átgondolatlan és végzetes pa-
rancsot, hogy a gabonatartaléko-
kat és az állatállományt a Visztula 
mögé szállítsák. 

Ezt követően a német főhadiszállá-
son, 1914. augusztus 22-én felmen-
tették a két német parancsnokot, 
Prittwitzet és Walderseet. Az új pa-
rancsnok Paul von Hindenburg gya-
logsági tábornok, vezérkari főnöke 
pedig Erich Ludendorff vezérőr-
nagy lett. Hindenburg ekkor már 
három éve nyugdíjba vonult, Lu-
dendorff pedig a német mozgósítás 
után a nyugati front 2. hadseregé-
nek főszállásmestereként szolgált, és 
a belga Liége elfoglalásával tüntette 
ki magát. 

Különvonattal azonnal a kelet-po-
roszországi Marienburgba szállítot-
ták őket. A két tisztnek szóba sem 
jöhetett az ősporosz provincia harc 
nélküli kiürítése. Az orosz főpa-
rancsnokság nem tudott a német ve-

zetőváltásról, s a gumbinneni csata 
félbeszakítása miatt abból indult ki, 
hogy a németek kiürítik Kelet-Po-
roszországot.

A tannenbergi csata
Kelet-Poroszország földrajzi helyze-
te az orosz területbe való benyúlásá-
val stratégiailag különösen sebezhető 

volt. Franciaország és Orosz-
ország párhuzamos hadüzenete 
esetén a Schlieffen-terv azzal 
számolt, hogy Oroszország 
rosszabb infrastruktúrája mi-
att Franciaország négy héttel 
gyorsabban mozgósíthat. 
Ezért az egész hadsereget 
Franciaország ellen kell külde-
ni. A német Legfelső Hadve-
zetés hét hadsereget állomá-
soztatott a nyugati fronton, 
hogy gyors győzelmet érjen el 
Franciaországgal szemben. A 
júliusi válságot Oroszország 

azonban már a mozgósításra hasz-
nálta fel, így a helyzet teljesen meg-
fordult. A provinciát csak a 8. had-
sereg védte, és csapatainak gyenge-
sége miatt különösen veszélyeztetett 
volt. Ezzel a körülménnyel az orosz 
nagy főhadiszállás már a háború 
előtti terveiben számolt. 

A csata valójában a kelet-poroszor-
szági Allensteintől délre zajlott: a né-
met 8. hadsereg 153 000, az orosz 2. 
hadsereg pedig 191 000 katonát kül-
dött a csatamezőre. Az ütközet a né-
met csapatok győzelmével és a Ke-
let-Poroszország déli részébe benyo-
mult orosz erők szétverésével végző-
dött. A németek vesztesége 3 436 fő 
volt és 6 800 katonájuk sebesült meg, 
az oroszok viszont megközelítőleg 
30 000 halottat és sebesültet veszítet-

H I N D E N B U R G  K ATO N A I  R E N D S Z E R E  A  B A LT I K U M B A N

AZ OBEROST
Az	elsW	világháborús	keleti	német	hadmeveletek	jobb	koordinációja	érdekében	1914.	november	1-jén	
a	Baltikumban	új	német	parancsnokságot	–	Oberbefehlshaber	Ost,	röviden	Ober	Ost	vagy	Oberost	–	
állítottak	fel,	melynek	élére	Hindenburg	és	Ludendorff	került,	akik	kezdettWl	fogva	szinte	korlátlan	
önállóságot	 élveztek.	 A	 két	 katonai	 vezetW	 a	 8.	 és	 9.	 hadsereg,	 Kelet-Poroszország,	 Nyugat-
Poroszország,	Pomeránia,	Posen	és	Szilézia	provinciák	valamennyi	német	egysége	és	szolgálati	helye	
mellett	még	a	3	millió	lakosú	Oberost	korlátlan	ura	is	lett,	ahol	katonai	közigazgatást	vezettek	be.	

A vezérkar
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német katona győzedelmesen bevo-
nult az új országokba. Az orosz poli-
tika „felperzselt föld” taktikája 
(amelynek jegyében területet csak 
teljesen lerombolt és kaotikus álla-
potban lehetett átengedni az ellen-
ségnek, miként Oroszországban 
1812-ben, a napóleoni időkben tör-
tént) és a lakosság tömeges menekü-

lése addig is-
meretlen mér-
vű pusztulást 
hagyott hátra: 
a vasúti síneket 
felszaggatták, a 
vasútállomáso-
kat felgyújtot-
ták, a távíróve-
zetékeket levágták, a hidakat leve-
gőbe röpítették, a földeket tönkre-
tették, a kormányhivatalokat és 
archívumokat evakuálták. A tö-
meges menekülést egyrészt a né-
met hódítóktól való félelem, más-
részt a hivatalos orosz politika vál-
totta ki. Az orosz kormánystatisz-
tikákban a menekültek számát 
1915 végéig minimum 3,3 millióra 
becsülték, és a későbbi kelet-euró-
pai menekülési hullám kezdetét je-
lentették. A „felperzselt föld” tak-
tikája ugyanakkor a német hadve-
zetés számára igazolta az ellenfél 
korábban hirdetett szörnyűségeit, 
illetve bizonyosságot jelentett, 
hogy az orosz kormány feladta igé-
nyét az érintett területre.

Az elfoglalt országok elmaradott-
sága mellett a másik feltűnő körül-

tek, s mintegy 95 000 katonájuk ke-
rült hadifogságba. A csatát csak ké-
sőbb, propagandacélokból, Hin-
denburg kívánságára nevezték 
tannenbergi csatának. Valójában 
nem Tannenberg (ma: StCbark), ha-
nem Hohenstein fekszik közvetlenül a 
fő harci területen. A névváltoztatással 
a német történetírás feledtetni kívánta 
a Német Rend 1410-ben elszenvedett 
vereségét a Lengyel–Litván Uniótól.  

Hindenburg augusztus 
23-án 14 órakor érkezett 
meg különvonaton Marien-
burgba, s átvette a 8. hadse-
reg főparancsnokságát. Pon-
tosan ismerte az orosz had-
seregcsoport céljait: három 
nappal korábban, a gawaiteni 
harcok végén egy halott 
orosz katonatisztnél megta-
lálták Zsi linsz kij tábornok 
részletes hadműveleti utasí-
tásait. Ugyanakkor lehall-
gattak egy orosz rádióüze-
netet, amely többek között 
támadási parancsot adott az 
1. orosz hadsereg 4. hadtes-
tének. Időközben a németek 
jelentősen megerősítették le-
hallgató szolgálatukat. A 8. hadsereg 
öt mozgó állomáson kívül három szi-
lárd telepítésű és nagy teljesítményű, 
a königsbergi, a graudenzi és a thorni 
erődben elhelyezett állomással ren-
delkezett.

Hindenburg haditerve lényegében 
már augusztus 23-ára elkészült. A 8. 
hadsereg minden erejét összevonta a 
Narew-hadsereg elleni támadáshoz. 
A Nyeman-hadsereg feltartóztatásá-
ra csak könnyűlovassági és népfelke-
lő egységek vékony védelmi vonalát 
állította fel. Augusztus 25-én reggel 
lehallgatták Szamszonov rádión ki-
adott parancsát, így Hindenburg 
már pontosan ismerte szándékaikat. 
1914. augusztus 26-30. között a 8. 
német hadsereg körülzárta és fel-
morzsolta a 2. orosz hadsereget, s ki-
vívta a tannenbergi győzelmet. Az 
orosz veszteség mintegy 50 000 ha-
lott vagy eltűnt, 92 000 sebesült és 
óriási mennyiségű hadianyag. 

Az	új	német	fWparancsnokság	
Hindenburg és Ludendorff 1914–
1915 fordulóján végleg kiszorította 
az orosz csapatokat Kelet-Poroszor-
szágból, majd a több mint félmillió 

mény a területek etnikai sokszínűsé-
ge volt: litvánok, zsidók, lengyelek, 
lettek, oroszok, ukránok, beloru-
szok, tatárok éltek itt, valamint 
észtek és német kisebbségek is 
megtalálhatók voltak, főleg a balti 
provinciákban. A térségben az et-
nikai identitás rendkívül vegyes 
képet mutatott, voltak, akik azt 

sem tudták, milyen nemzetiséghez 
tartoznak, mások pedig váltogatták 
nemzetiségi hovatartozásukat.

A keleti német hadműveletek jobb 
koordinációja érdekében 1914. nov-
ember 1-jén a Baltikumban új né-
met főparancsnokságot állítottak 
fel. A 108 808 négyzetkilométernyi 
megszállt terület Kúrföldet, a mai 
Lettország történelmi területét, túl-
nyomórészt litván, ma lengyel terü-
leteket (Augustow és Suwalki), va-
lamint Belorusszia nyugati terüle-
teit foglalta magába. Amikor Hin-
denburg és Ludendorff 1916. 
augusztus 29-én átvette a Legfelső 
Hadvezetést, Leopold von Bayern 
herceg lett a keleti főparancsnok, 
ténylegesen azonban Max Hoff-
man vezérkari főnök irányította az 
ügyeket.

Erich Ludendorff

Paul von Hindenburg
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Ludendorff kiépítette a német ka-
tonai megszállási politika modelljét, 
melyhez személyesen válogatta ki 
szakképzett, német közigazgatási 
szakembereit. A fejetlen és elmara-
dott állapotok miatt elsőbbséget él-
vezett a „rendezett viszonyok” te-
remtése, majd viszonylag gyorsan az 
új kezdeményezések kibontakozta-
tása. Az Oberost-állam központi 
ideológiai jelszava a „német munka” 
fogalma lett, amely – ebben az érte-
lemben – közigazgatási szakértelmet 
jelentett. A népgazdaságok szétzilált 
energiáit a produktív célok érdeké-
ben német tisztviselők igazgatták, 
akik már a háború alatt új struktú-
rákat igyekeztek teremteni, és az 
országokat úgy fejleszteni, hogy 
a jövőben majd szoros kapcsola-
tot tartsanak fenn Németor-
szággal. 

Az intenzív ellenőrzés érde-
kében a régió felett „igazgatási 
hálót” szerveztek, a lakosság 
számára rendőri felügyelettel 

útleveleket bocsájtottak ki. Az ellen-
őrzés módszereihez tartozott a nép-
számlálás és az új közigazgatási hatá-
rok kijelölése, amelyeket engedély 
nélkül nem lehetett elhagyni, még 
akkor sem, ha a szomszédos és össze-
tartozó helységeket mesterségesen 
választották el egymástól. A közigaz-
gatási utasítások betartását szigorúan 
ellenőrizték. Mivel néhány helyi 
nyelvben hiányoztak az adminisztra-
tív rendeletek bizonyos fogalmai, a 
németek új szavakat is alkottak. 

A német szervek elsődleges célja a 
régió gazdasági ellenőrzése, illetve 
a mezőgazdasági tartalékok ki-
zsákmányolása volt a brit tengeri 
blokád ellensúlyozására. Bevezet-
ték a munkaerő, a tartalékok és az 
eszközök kényszerrekvirálását: a 
teljes termést lefoglalták, a lovakat 
elkobozták, a hadigazdaságilag 
fontos nyersanyagokat begyűjtöt-
ték. A terület gazdag erdőállomá-
nyát kényszermunkás-zászlóaljak 
termelték ki.

A lakosság ellenőrzésé-
nek másik fontos indítéka 

a fertőző betegségektől (tí-
fusz, malária, kolera, flek-

tífusz) való félelem volt, mi-
vel a járványok veszélyeztet-

ték a német csapatokat. Ezért 
kötelező oltásokat és fertőtleníté-
seket rendeltek el, felügyelték a 
városok csatornahálózatát, lezár-
ták és fertőtlenítették a járvánnyal 
sújtott városi negyedeket. A meg-
szállt területeken laboratóriumok és 
vizsgálati központok hálózatát épí-
tették ki, tudományos előőrsöket az 
első világháború biológiai háború-
jában. A munka hasznos, de egyút-
tal veszélyes is volt: Lengyelország-
ban az ötven katonaorvos közül tíz 
tífuszban halt meg.

A nép és tér kategóriákban gon-
dolkodó német katonai adminiszt-
ráció elismerésre méltó, átfogó 

kulturális programot dolgozott ki 
a totális háború hallatlan anyagi 
igényei mellett. Folyóiratok jelen-
tek meg a különböző etnikai cso-
portok nyelvén, múzeumi kiál lí-
tásokat szerveztek, archeológiai 
ásatásokra és archívumi kutatá-
sokra vál lalkoztak, hogy a helyi 
lakosságot közelebb hozzák a ré-
gió történetéhez. A helybeliek 
üdvözölték az anyanyelvi iskolák 
alapítását, jól lehet a német nyelv 
az első osztálytól kezdve kötelező 
volt, amelyet gyakran idősebb né-
met katonák tanítottak. A színhá-
zakban szorgalmazták a klassziku-
sok bemutatását, hogy a helyiek 

megismerhessék és elsajátíthassák 
a német kultúrát. A nézők külö-
nösen kedvelték Schiller Wal-
lenstein című darabját, talán 
azért, mert a cselekmény a 
harmincéves háború alatt az 
akkori világhelyzethez ha-
sonlított. A kulturális prog-
ram arra irányult, hogy ki-

szűrje azokat az etnikai cso-
portokat, amelyek a jövőben to-

vábbi német kulturális licencre 
érdemesültek. Politikai törekvéseik 

pedig Kelet-Európában a lengyelek-
kel szembeni litván ellensúly megte-
remtését célozták.

A keleti területek megszállásá-
nak fontos dimenzióját jelentették 
a német katonák frontélményei is. 
Keleten összesen 2–3 millió német 
katona szolgált, évente átlagosan 
1,3 millió, nagyjából feleannyi, 
mint a nyugati fronton. A hon-
vágy, a régiótól és az etnikai cso-
portoktól való félelem összekap-
csolódott a betegségektől való fé-
lelemmel. A régiót veszélyesnek 
és elmaradottnak ítélték. A híres 
1914. évi eszmékben számos német 
gondolkodó és propagandista úgy 
vélte: Németország az igazi német 
kultúra nevében folytat háborút a 
nyugati civilizáció mesterséges 
értékei ellen. Ez az ellentét kele-
ten azonban szemlátomást nem 
érvényesült – itt a német katonák  
magukat inkább a hierarchia élére 
helyezték. Rendszerük 1918 végé-
ig állt fenn, amelynek összeomlá-
sát az itt birtokra számító német 
katonák nagy csalódással fogad-
ták.

NÉMETH ISTVÁN

Az Oberostban kibocsátott 

pénzérmék



1228   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/39

– A hivatkozás a tudományos élet 
devizája. Ha valaki legálisan akarja 
más gondolatát felhasználni, azt 
úgy teheti meg, hogy hivatkozik a 
forrásra. Ennek megfelelően, ha hi-
vatkozik rá, akkor a szerző kap egy 
hivatkozást. Ha valakinek nagyon 
sok a hivatkozása, az azt mutatja, 
hogy használják az eredményeit, és 
nagyon fontos tagja a tudományos 
közösségnek. A pályázatoknál és a 
tudományos előremenetel során is 
figyelembe veszik a hivatkozások 
számát. Minden pályázatnál, dok-
tori fokozatszerzésnél megnézik ezt 
a mutatót. Ezzel lehet mérni az 
adott kutató tudományos teljesít-
ményét.
– Ön mint befutott kutató most 
hány hivatkozásnál tart?
– Én körülbelül 10 ezernél tartok. Ez 
egy elég nagy szám.
– Tud mondani néhány példát, hogy 
mik voltak a legtöbbet hivatkozott 
cikkei? Ezzel rá is térhetünk a kuta-
tási területére.
– Szám szerint a legtöbb hivatko-
zást a transzmembrán fehérjék vizs-
gálatára kaptuk. Ezen a területen 
három olyan cikket publikáltunk, 
amelyik 1000 körüli hivatkozást 
kapott. Ami nagyon nagy ritkaság-
nak számít, világviszonylatban is, 

tehát nem csak a magyar tudomá-
nyos életben. Mivel később kapcso-
lódtunk be egy másik terület, a ren-
dezetlen fehérjék kutatásába, ott 
még nem gyűlt föl ennyi hivatko-
zás, de ott is vannak több százas hi-
vatkozású cikkeink. A legtöbb, az 
700 fölött van valamivel. Azért be-
szélek mindig többes számban, 
merthogy ezeket nem egyedül csi-
náltam, hanem a diákjaimmal, fia-
tal munkatársaimmal együtt, akik 
egyetemista koruktól kezdve itt 
dolgoznak, immár 10-20 éve. Ami-
re nagyon büszke vagyok, hogy há-
rom diákom is Lendület pályázattal 
alapít új csoportot: Dosztányi Zsu-
zsanna, Fuxreiter Mónika és 
Tusnády Gábor. Ez az Akadémia 
kezdeményezése, hogy kiváló fiata-
loknak segít csoportot alapítani. Az 
országban összesen 13 nő kapott 
Lendület pályázat díjat, amióta ez 
létezik – ebből kettő nálam.
– Tehát egy kicsit kiegyensúlyozot-
tabb lett a tudomány a nőkkel kap-
csolatban?
– Igen, ennyivel hozzájárultam a ki-
egyensúlyozottsághoz.
– Említette a transzmembrán fehér-
jéket. Hétköznapi nyelvre lefordítva 
mit jelent ez a kifejezés, hogyan le-
hetne körülírni?

– Mióta dolgozik az Enzimológiai 
Intézetben?
– Az Enzimológiai Intézetben és 
jogelődjeiben összesen 46 éve dolgo-
zom. 69-ben végeztem el az egyete-
met, fizikus szakon, és ez az első 
munkahelyem.
– Akkor ez egy tartós állásnak bi-
zonyult.
– Igen. Most már nem is nagyon ter-
vezek mást.
– Ez alatt az idő alatt sokat publi-
kált. Nemrégiben kapott egy elisme-
rést a Thomson Reuters nevű cég-
től. Ők üzemeltetik a legismertebb 
szakirodalmi adatbázist, a Web of 
Science-et  és ők számolják a folyó-
iratok impakt faktorát is. Mit takar 

ez az elismerés? Milyen 
számítás van mögötte?
– A Thomson Reuters 
megnézte, hogy hány 
hivatkozás érkezett az 
elmúlt 10 évben megje-
lent cikkekre. Ezután 
kiválasztották a világ-

ban azt a 3000 kutatót, akik a leg-
több, sok hivatkozással rendelkező 
cikket közölték. A 3000-ből három 
jutott Magyarországra, szerencsé-
sebb vagy nagyobb országokra per-
sze több.
– Miért fontosak a hivatkozások?

I N T E R J Ú  S I M O N  I S T V Á N N A L
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HIVATKOZÁSOK EZREI
Simon István, az MTA TTK Enzimológiai Intézetének 

tudományos tanácsadója, a biológiatudomány doktora 

bekerült a világ legtöbbet idézett kutatói közé. A gyógy-

szerkutatásban kulcsszerepet játszó transzmembrán 

fehérjékkel, illetve a rendezetlen fehérjékkel foglalko-

zik.	Az	elWbbiek	a	sejteket	határoló	sejthártyában	bizto-
sítják az anyagok és információk áramlását. A rendezet-

len fehérjék annyira újdonságnak számítanak a tudo-

mányban, hogy a jelenlegi egyetemi tankönyvekben 

még nem is szerepelnek.

NK 100482
K 115698
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A kérések az egész világból 
érkeznek. 17 szerkezetbecs-
lő algoritmusunk fut a vi-
lághálón. Egy egész komoly 
gépterem van emögött, 
amely ezeket kiszolgálja.
– A másik kutatási témá-
ja egy új terület, a rende-
zetlen fehérjék témája. Ez 
a tankönyvekben még nincs 
is benne, ennyire újnak 
számít. Mit érdemes tudni 
ezekről a fehérjékről?
– A rendezetlen fehérjéket 
az ezredforduló táján kezd-
ték kutatni. Bár korábban is 
voltak jelek arra, hogy lé-
teznek ilyen fehérjék, de 
még nem ment át a köztu-
datba. Vannak olyan fehér-

jék, amelyeknek nincs időben állan-
dó térszerkezetük, hanem aszerint 
vesznek föl térszerkezetet, hogy 
mihez kötődnek. Általában a jelát-
vitelben és a szabályozásban vesz-
nek részt, ezért nagyon kis tömeg-
ben fordulnak elő. De az élethez 
meghatározó fontosságúak, tehát 
enélkül nem lehetne élet a Földön. 
Mivel kis tömegben fordultak elő, 
kísérletesen nem nagyon lehetett 
vizsgálni, de a genom projektek óta 
új lendületet vett a kutatás. Mi is ki-
dolgoztunk egy módszert, amivel 
meg lehet határozni ezt a rendezet-
lenséget.
– Miért hívják rendezetlennek?
– Azért, mert nincsen egyértelmű 
térszerkezetük. Az iskolában min-
denki tanulta, hogy az oxigénszál-
lításban a hemoglobin vesz részt, és 
a hemoglobinnak egy jól meghatá-
rozott térszerkezete van, azért 
tudja kötni az oxigént. Ha szétesik 
ez a szerkezet, akkor nem tudja 
kötni. A rendezetlen fehérjék vi-
szont szabadon úsznak az oldat-
ban, mondjuk a sejt belsejében, és 
csak amikor kötődnek valamihez, 
ott vesznek föl valamilyen térszer-
kezetet. Na most a módszerünk, 
amivel meghatározzuk, az azért 
működik jól, azért olyan fontos, 
mert nem azt határozza meg, hogy 
melyik fehérje rendezetlen, hanem 
azt, hogy melyik rendezett. És 
amit nem talál rendezettnek, az a 
rendezetlen.

BAJOMI BÁLINT

értelmük, mert olyan valamit hoz 
létre, ami biológiai funkcióval ren-
delkezik.
– Mit fedeztek fel a transzmembrán 
fehérjékkel kapcsolatban?
– A transzmembrán fehérjékkel 
kapcsolatban új módszereket dol-
goztunk ki. Először is megértettük, 
hogy mi dönti el azt, hogy hogy néz 
ki a membránon többszörösen át-
menő fehérje. Másrészt – miután 
ezt megértettük – kidolgoztunk 
egy módszert, melynek segítségé-
vel, ha valaki beküldi az aminosav 
sorrendet, akkor a program kiszá-
molja, hogy a fehérje hogy megy 
keresztül a membránon. Ez, mint 
mondtam, például a gyógyszerku-
tatás szempontjából nagyon fontos. 
A programot futtató szervereink 
éjjel-nappal működnek; közülük a 
leginkább felkapott eddig 2 millió 
kérést fogadott, és 20 millió fehér-
jének a topológiáját határozta meg. 

– Ahhoz, hogy az élő sejt, 
vagy az egyes sejtalkotóré-
szek a környezetükkel kap-
csolatot tudjanak tartani, te-
hát információ- és anyagát-
vitel legyen, ahhoz fehérjékre 
van szükség. A transzmemb-
rán fehérjék általában sokszo-
rosan keresztezik a sejtet kí-
vülről határoló hártyát, a 
sejtmembránt. A membránok 
alapvetően nem átjárhatóak, 
így a fehérjék viszik át az 
anyagot és az információt, 
tehát ezek aktív transzport-
tal, szállítással kerülnek át a 
hártyán. Ezek a fehérjék na-
gyon fontosak, alaptudomá-
nyi és gyógyszerkutatási 
szempontból is. Az összes 

forgalomban lévő gyógyszernek 
több mint a fele egyetlen ilyen 
transzmembrán fehérjecsaládhoz, a 
G-protein-kapcsolt fehérjékhez tar-
tozik.
– A DNS-hez hasonlóan a fehérje is 
elemi alkotórészekből épül fel, és ha 
jól tudom, akkor ehhez kapcsolódik 
a kutatásuk. Amikor elindultak ebbe 
az irányba, akkor volt felfutóban a 
génszekvenálás. Hogyan kapcsolódik 
a két téma?
– A génszekvenálás célja eleve az 
volt, hogy a fehérjék aminosav sor-
rendjét határozzák meg. Úgy kell 
ezt elképzelni, mint ahogy a monda-
tok betűkből és szóközökből állnak. 
Amikor együtt van egy egész mon-
dat – jó hosszú körmondat, úgy 100 
betűből áll – annak már van értelme. 
Ugyanígy húszféle aminosav építi 
fel a fehérjét, az majdnem annyi, 
mint az ABC betűi. Ha megfelelő 
sorrendbe vannak rakva, akkor van 

Transzmembrán fehérje áthaladása a sejtmembránon

A humán p53 tumorszupresszor fehérje rendezetlenségi ábrája

Rendezetlen 
N-terminális domén

Rendezetlen  
C-terminális domén

Rendezett DNS-kötQ  
domén (DBD)
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ként tudatosan felpillantunk a kijel-
zőről, és egy lehetőleg minél távo-
libb pontra tekintünk. 

Az lenne a kívánatos, hogy ne néz-
zünk 50 cm-nél közelebbről semmi-
lyen monitort, és lehetőség szerint a 
járművek vagy az utca szemközti fa-

lánál jóval távolabbi pontra pillant-
sunk fel időnként, pihenésképpen. 
Ehhez képest kb. átlagosan 30 cm-
ről nézzük monitorunkat, vagy a te-
lefonjaink kijelzőjét, és legfeljebb a 
szoba vagy iroda falára nézhetünk...

Asztali monitor elhelyezéskor ér-
demes megfogadni azt a tanácsot is, 
hogy lehetőleg annak felső éle kerül-
jön szemmagasságba. Ilyenkor kissé 
lefelé nézünk, ami hasonló ahhoz, 
mintha a távolba tekintünk. Ha tá-
volra nézünk, a távoli tárgyakról il-
letve két, egymás melletti pontjuk-
ról szemünkbe érkező fénysugarak 

kis beesési szögben érik el a szaruhár-
tyát, majd a szemlencsét, és végül kis 
szögben jutnak el az éleslátás helyére, a 
retinán található sárgafoltra.

A retinán lévő receptorok közül sze-
menként kb. 8 millió csap a nappali, 
színes látásért, kb. 120 millió pálcika a 

fény-árnyék megkü-
lönböztetéséért (gyen-
ge fényviszonyoknál) 
felelős. A jó felbontóké-
pességű csapokat csak a 
sárgafoltban és közvet-
len környékén találjuk 
meg, olyan sűrűn, 
hogy egy tárgy két 
pontjáról kb. egy szög-
percnyi eltéréssel beeső 
két fénysugár éppen 

tud két különböző csapot külön inge-
relni úgy, hogy lesz köztük egy kevés-
bé ingerelt (a szemünkben kb. 50 csap 
esik egy fokra, 3,7 mikrométeres szó-
ródási kör esetén 2 ingerelt csap köre 
éppen nem ér össze).

Közelebbre nézéskor a két közeli 
pontról érkező fénysugár beesési szöge 
is nagyobb. Ez gyakrabban történik 
meg akkor, ha nem a fenti módon, 
szemmagasságban helyezzük el a kijel-
zőnk élét. Ilyenkor a szem „működése 
fokozódik”, mert a nagyobb beesési 
szög miatt egyre nagyobb 
energiabefektetéssel kell két közeli 
pontot megkülönböztetni, miközben 
a sugárizom összehúzásával, szemlen-

KIJELZVT	NÉZV	
SZEMÜNK	FÉNYE	

Biológiatanárok tollából származó írásaink sorában ezúttal Sándor István, a budapesti Eötvös 

Gimnázium szaktanárának cikkét adjuk közre. Digitális világunkban, ahogyan mindnyájan, diákjaim is 

egyre	több	idWt	töltenek	monitor	elWtt	ülve,	illetve	egy	vagy	több	érintWképernyWt	használva	munkafelü-
letként.	A	kézírást,	amely	a	szemek	állandó	koordinációját	és	az	agy	magas	szinte	aktivitását	fejleszti	
(de	legalábbis	fenntartja)	eközben	elhanyagoljuk,	szemeinket	folyamatosan	közelre	fókuszáljuk.	Akár	
egy	e-book	olvasót,	akár	egy	mobiltelefont	vagy	netbookot	használunk,	gyakran	még	a	pislogásról	is	

elfeledkezünk.	Hová	vezethet	mindez?

Az ember hólyagszeme az 
evolúció során sok kihívás-
hoz alkalmazkodott már. 

Akkomodációja a tárgy távolságá-
hoz a szemlencse domborításával, 
ezáltal törésmutatója változtatásával 
valósul meg. Távolra nézéskor a su-
gártest izomzata elernyed; 
ez a pihentetőbb, kevésbé 
fárasztó állapot a sze-
münknek, lévén keve-
sebb energiát használ fel 
ilyenkor az ernyedt 
izom. (A lencsefüggesztő 
rostok eközben feszesek, 
és feszesen tartják a len-
csét, a lencse pedig ellapo-
sodik.) 

A közelre nézés a fenti-
ek alapján fárasztóbb, izomtevé-
kenységgel járó művelet: a sugár-
test izomzata ilyenkor a szükséges 
mértékben összehúzódik (a füg-
gesztő rostok ellazulnak), hogy az 
egészséges lencse saját rugalmassá-
gánál fogva domborúbbá (na-
gyobb törésmutatójúvá) válhas-
son, és így egy közeli tárgy (pl. 
egy telefon kijelzője) két nagyon 
közeli pontjáról is jól elkülöníthe-
tő, visszaverődő fénysugarak jut-
hassanak szemünkbe, az éleslátás 
helyére. A sugártest izomzatát (és 
emellett a 3-3 pár, szemünket 
mozgató izmunkat egyaránt) te-
hát úgy pihentethetjük, ha időn-

A szemlencse alkalmazkodása távolra 

és közelre nézéskor (FORRÁS: 

WWW.WIKIWAND.COM/HU/EMBERI_SZEM)
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csénket domborítva közelre fókuszá-
lunk, pedig a pihenéshez éppen csök-
kenteni kellene a beesési szöget a su-
gárizomzat elernyesztésével és a lencse 
laposításával. Gyakran megfigyelhető, 
hogy mereven, folyamatosan a kijel-
zőre fókuszálunk, ameddig csak bír-
juk, míg a pihenéshez többször hátra-, 
majd a fókuszáláshoz újra előrehajo-
lunk. A receptorokból a látókéreg felé 
küldött információk feldolgozása a 
„hintázás” miatt egyre összetettebb, 
agyunk is hamarabb kezd fáradni. Az 
éles, pontos látás érdekében egyre kö-
zelebb és közelebb kezdünk hajolni a 
kijelzőhöz, leszűkítve a látóteret, 
amíg tehetjük… Aztán előkerülnek 
az olvasószemüvegek.

Nem volt véletlen, hogy a római le-
gionáriusok közül azt választották 
messzelátó felderítőnek, akik látták 
a Göncölszekér rúdjának középső 
csillaga, a Mizar melletti jóval halvá-
nyabb Alcort is. A kis beesési szög 
miatt ez önmagában sem kis teljesít-
mény.

A kijelzőről visszaverődő fény há-
rom fénytörő felszínen (szaruhártya 
külső és belső, valamint a szemlencse 
külső felszíne) törik meg, és négy 
fénytörő közegen (szaruhártya, csar-
nokvíz, szemlencse, üvegtest) halad 

át, míg elér a retinához. Bármelyik 
hibája a keletkező kép hibáját is ered-
ményezi. 

A csarnokvíz folyamatosan terme-
lődő és felszívódó, viszonylag állan-
dó összetételű folyadék, a benne oldott 
vegyületekkel táplálja a szemlencsét, a 
szaruhártyát és a szivárványhártyát, 
áramlásával anyagcsere-termékeket tá-
volít el. Áramlása a hátsó szemcsarnok 
felől az elülső szemcsarnok felé, a csar-
nokzug irányába történik, elvezetéséről 
az ínhártyában egy igencsak fontos, 
körkörösen futó hálózat, a Schlemm-
féle csatorna és rendszere gondoskodik. 
(Schlemm boncolásai alapján az első le-
írója, és nem a felfedezője volt ennek a 
nélkülözhetetlen csatornahálózatnak.)

A csarnokvíz termelése 
a sugártest kapilláris-há-
lózatából szimpatikus és 
paraszimpatikus hatá-
sokra diffúzióval, ultra-
filtrációval és aktív 
transzporttal egyaránt 
történik. Napi mennyi-
sége normál esetben 
nappal átlagosan 2,5, éj-
jel 1,5 mikroliter/perc. 
Az egyénre jellemző 
szemnyomást a termelés 
és elvezetés egyensúlya 
határozza meg. A terme-
lődés fokozódása magas 
szemnyomást, a szaru-
hártya feszülését, glau-
kómát, szélsőséges eset-
ben retina- és látóideg-
sérülést okozhat. Magas 
szemnyomást eredmé-
nyez az is, ha a csarnok-
víz elvezetésében támad 
zavar. Kialakulásában az 
idős kor, családtagok ha-

sonló betegsége, egyéb betegségek 
(érszűkület, magas vérnyomás, cu-
korbetegség) valamint a dohányzás 
és alkoholfogyasztás is közrejátszhat. 
Kevés csarnokvíz szintén kóros fo-
lyamatokat indukál.

Nyomásnövekedés miatti glaukó-
ma nyitott szemzug mellett a fejlett 
országokban átlagosan a negyven év 
feletti lakosság 2%-át érinti, már 
csak ezért is érdemes ezt rendszere-
sen vizsgálni. Noha a rendszeres 
számítógéphasználat és a szemnyo-
más megnövekedése között nem ta-

láltak eddig szignifikáns összefüg-
gést, a hosszas kijelzőnézés közben 
hirtelen fellépő, a szem felől a fej-
tetőre sugárzó fejfájással, hányin-
gerrel, látásromlással, megemelke-
dett szemnyomással járó szinte tűr-
hetetlen fájdalommal azonnal ér-
demes orvoshoz fordulni. Ennek a 
szűk, vagy beszűkülő, elzáródó 
szemzug is lehet akár az oka, ami-
nek hátterében veleszületett eltérés 
is meghúzódhat. 

A megnövekedett szemnyomást 
szemcseppekkel, tablettákkal, eset-
leg infúzióval lehet csökkenteni. A 
zöldhályog bizonyos típusánál lé-
zeres és műtéti beavatkozásra van 
szükség, amely utat biztosít a csar-
nokvíz elfolyásának.

Végül témánk kapcsán ejtsünk 
néhány szót egy másik folyadékról, 
a könnyről és a pislogásról is. 

Eszméleténél lévő, nem narkoti-
zált embernél a pislogási reflex 
percenként 20-22-szer következik 
be, ami átlagosan 1-3 ml, viszony-
lag állandó összetételű könnyet te-
rít szét a kötő-, valamint a szaru-
hártyán. Monitor nézésekor, olva-
sáskor a pislogások száma 7-10-re 
csökken, emiatt a kevesebbszer le-
csukódó szemhéjak nem tudnak 
elegendő könnyet folyamatosan, 
egyenletesen, a szükséges mennyi-
ségben eloszlatni a hártyák felszí-
nén. A szem ezért kiszárad, kivö-
rösödik, ami gyakran szúró, csípő 
érzéssel párosul. A könnymirigy 
fokozódó könnytermelése sem se-
gít ilyenkor.

A termelt könny mennyisége 
akár a százszorosára is megnőhet 
reflexes vagy érzelmi hatásra ter-
melődő könnyezés (csecsemők 
kommunikációs jelzései, zokogás 
stb.), illetve az elvezető könnyutak 
veleszületett zártságának fennma-
radása, beszűkülése vagy kóros el-
záródása miatt. Ugyanígy izgalmi 
állapotban gyorsabb és gyakoribb a 
pislogás is.

Szemünk nedvesen tartása érde-
kében a monitor előtt ülve érde-
mes ezért időnként akaratlagosan 
is pislogni, és gyakrabban nedvesí-
teni (akár műkönnyel is) kijelzőt 
néző szemeinket.

SÁNDOR ISTVÁN

Friedrich Schlemm 

(1795–1858) német 

anatómus, a Berlini 

Egyetem professzora

(FORRÁS: HTTPS://

EN.WIKIPEDIA.ORG/

WIKI/FRIEDRICH_

SCHLEMM)
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A két részre osztott kiállítótér 
falait a Nádasdy Ferenc or-
szágbíró (1623–1671), a XVII. 

század egyik legnagyvonalúbb ma-
gyar mecénása által 1664-ben Nürn-
bergben kiadott Mausoleum poten tis si-
mo rum ac gloriosissimorum Regni Apos to-
lici Regum et primorum militantis Un - 
g ariae Ducum (Magyarország hatal-
mas és dicső királyainak mauzóleuma) 
metszeteinek színezett változatai fog-
lalják el. Az 59 metszettel díszített kö-
tet az egykori hun és magyar vezérek, 
valamint magyar királyok egész ala-
kos portréit tartalmazza, hozzájuk fű-
ződő latin és német nyelvű 
elogiumokkal, vagyis fiktív sírfelira-
tokkal együtt. 

A Mausoleum képanyaga a XVI. 
századtól egyre népszerűbb grafikus 

K I Á L L Í T Á S  N Á DA S DY  F E R E N C  Ö R Ö K S É G E  N YO M Á N

MAGYAR KIRÁLYOK 
MAUSOLEUMA

úton sokszorosított portrésorozatok 
műfajába tartozik. Ezek az adott 
uralkodó dinasztia dicsőségét nép-
szerűsítették, a középkori történet-
felfogásra visszanyúlván, vélt vagy 
valós ősök kiválóságának hangsú-
lyozása által. A kiadvány a magyar-
országi kora barokk legnagyobb ösz-
szefüggő történelmi képcsarnokai; 
elterjedtségét mutatja, hogy hatása a 
XVII. századtól népszerű főúri ős-
galériák portréin is kimutatható. A 
Mausoleum érdekessége, hogy met-
szetanyaga eredetileg Berger Illés 
(1562–1645) királyi történetíró ki-
adatlan háromkötetes művéhez, te-
hát egy tudományos történeti mun-
kához készült (kivéve II., III. és IV. 
Ferdinánd ábrázolását, amelyeket az 
1664-es kiadás számára metszettek). 
A tervezett kiadvány illusztrációi-
nak nyomtatására szolgáló dúcok 
később Nádasdy Ferenc birtokába 

jutottak, és új szerepben, immáron a 
szöveggel egyenrangúan jelenítik 
meg az egykori uralkodókat.

A kiállításon a színezett metszetek 
keretként értelmezhetők, amelyek se-
gítségével egy kora újkori nézőpont-
ból dereng fel a magyar történelem 
egészen 1664-ig. A Mausoluem-ban 
ábrázolt uralkodók mellé attribútum-
szerűen elhelyezett mellékletek, a rá-
juk utaló enteriőrök a jellegzetes tu-
lajdonságok együttesen, egy széles 
korabeli közönség számára érthető 
módon jelenítették meg őket, így a 
tárlat ezen korszak történeti uralko-
dó- felfogásán keresztül, mintegy ko-
ra újkori szűrőn át mutatja be az egy-
kori uralkodókat és tetteiket. 

Az uralkodói Mausoleum hangula-
tát idézi a kiállítótér kialakítása is, 
az ablaktalan, boltíves mennyezetű 
terem, ahol az elhunytakra utaló fe-
kete, és a királyok színe, a vörös do-

Magyarország	nagy	és	dicsW	királyai	címmel	nyílt	kiállítás	2015.	szeptember	4-én	a	miskolci	Herman	
Ottó	Múzeum	papszeri	épületében.	A	Mecser	Norbert	magángyejteményébWl	kialakított	tárlat	a	múze-
um	új,	GyejtWk	és	Gyejtemények	címet	 viselW	kiállítássorozatának	elsW	egysége,	 amelynek	célja,	

hogy	szélesítse	a	magán-	és	közgyejtemények	közötti	párbeszédet.	
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a XVI–XVIII. század tu-
dományos és művészeti 
pezsgését, amelyben a 
Mausoleum született. Ezen 
kiadványok érzékeltetik, 
hogy a korban erősödő 
híráramlás nyomán Ma-
gyarországról is egyre 
több információ jutott el 
Európa nyugati részeibe, s 
itt, a Német-római Biro-
dalomban keresendő a 
Mausoleum célközönsége, 
már latin és német nyelvű 
szövegei miatt is. 

A kiállítást – amely ok-
tóber 11-ig látogatható a 
Herman Ottó Múzeum 
papszeri öreg épületében 
(3530 Miskolc, Papszer 1.)  
– azon kettősség teszi iga-

zán izgalmassá, hogy a Mausoleum 
metszeteit jeleníti meg egy tényle-
gesen sírbolt-szerűre kialakított te-
remben, ám mégis a XVII. század 
szellemi pezsgésébe ágyazva. A tár-
latból talán egyedül egy történelmi 
keretet adó hosszabb szöveg hiány-
zik, mintegy a kiállítás főszövege, 
amely részletesebben bemutatná a 
kiállítás témáját, és a címét adó 
Mausoleumot. Ezen hiányzó törté-
neti háttér bemutatását pótolja a 
rendhagyó tárlatvezetés, amikor is 
a gyűjtő, Mecser Norbert mutatja 
be kollekcióját. 

BÓDAI DALMA

minál. A falakon elhelyezett színe-
zett metszetek mellett a Mausoleum 
eredeti, 1664-es kiadása is megte-
kinthető, valamint az 1991-es fak-
szimile kiadás – ez utóbbi kézbe ve-
hető, forgatható változatban. A ki-
állítás ünnepélyes mozdulatlanságát 
a tárolókban elhelyezett egyéb kora 
újkori kiadványok, többek között 
Heltai Gáspár krónikája, Martinus 
Zeiler Magyarország-leírása (szin-
tén 1664-ből), Joannes Frisius latin-
német szótára, a József főherceg 
számára készült geometria-tan-
könyv, valamint több földrajzi at-
lasz és térkép töri meg, s idézi vissza 

ÉT-ETOLÓGIA

Monogámia	egy	életen	át

Az aranytollú (más néven sziklaugró) 
pingvin 15–20 évig él, és minden évben 
ugyanazzal a partnerrel költ. Ennek elle-
nére a pár tagjai nem sok időt töltenek 
együtt: 20-30 napot tojásrakásig, 2–3 
napot kotláskor és körülbelül 70 éjszakát 
fiókaneveléskor. A lábra helyezett, rend-
kívül könnyű GPS-ek tanúsága szerint 
költési időszakon kívül a tojók és hímek 
általában 600 km-re vannak egymástól, 
de még az is előfordul, hogy 2500 km a 
köztük lévő távolság. 

Meglepő, hiszen azt várnánk, hogy az 
együtt költő madarak nem tévesztik szem 
elől a társukat. Esetleg a tojók máshol sze-
retnek telelni, mint a hímek? Hiszen is-
merünk olyan fajokat, ahol a két nem más 
szélességi körön telel. Az erdei pintyet pél-
dául azért nevezte el Carl Linnaeus 
Fringilla coelebsnek, vagyis „agglegény 
pinty”-nek, mert telente csak hímekkel 
találkozott, a tojók délebbre költöztek. De 
az aranytollú pingvineknél nem ez a hely-
zet: a hímek és tojók ugyanazon a terüle-
ten úszkálnak télen is. Úgy tűnik, csak 
azért kerülnek távol egymástól, mert a to-
jók fiókanevelés után hamarabb visszatér-
nek a tengerbe, mint a hímek. Néhány 
nappal később pedig a hímnek már sem-
mi esélye, hogy a végtelen térben megta-
lálja 50 centis, 3 kg-os párját. Várnia kell 
ehhez a következő költési szezonig.

kubinyi enikő

 A XII. század magyar uralkodóinak portréi a Mausoleum 

színezett metszetváltozatain

(A SZERZP FELVÉTELEI)

Baksa Márk portréja, aki GyQr 1598-as ostromakor szerezte sérülését, s mivel túlélte azt, sQt 
egyes hírek szerint a tizenöt éves háború más csatáiban is részt vett, Európa-szerte híressé 

vált, a magyar  katonai virtust testesítette meg. A metszet Martin Zeiller Neue Beschreibung des 

Königreichs Ungarn cím_ 1664-ben Lipcsében megjelent munkáját díszíti. 
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csival kapcsolatos súlyadót, illetve aktuális nevén a teljesít-
ményadót. Fontos az is, hogy az ATM-ből történő 
készpénzfelvételek és a kártyás fizetések után kapott 
bizonylatokat (slip-et) összevessük a kivonaton beazonosított 
terhelési tételekkel, nyugtázva, hogy azok rendben vannak-e, 
összegszerűen egyeznek-e. Ha azonban hó közben e slip-ek el-
keveredtek vagy a készpénzkiadó automata bizonylatai elvesz-
tek, utólag kell emlékeznünk és meggyőződnünk, hogy az 
adott tétel tényleg a mi költésünk, készpénzfelvételünk volt-e, 
azaz ismert volt-e számlapénzünk apadása. Ha számlánkhoz 
nemcsak főkártya, hanem társkártya is társul (például házas-
társ vagy gyermek számára), akkor az ő költésük, és ezzel a ter-
helés is, a mi számlánkon jelenik meg. Ha a pénzügyeket ille-
tően a családon belül beszélő viszony van, akkor bizonyosan a 
társkártya vásárlásainak bizonylatai is megvannak, tehát a köl-
tekezés ellenőrzött, tudott módon folyik. Ellenkező esetben a 
főkártya birtokosa és egyben a számlatulajdonos családapa 
vagy családanya értetlenül áll és tele van kérdésekkel, hogy mi-
re is ment el a pénze. A számlakivonat azonban ilyenkor is 
mesél: mutatja a vásárlás idejét, helyét, összegét és azt is, hogy 
az adott terhelés például gyorsétteremből vagy cipőboltból 
származik-e, így ezen adatok birtokában már konkrét 
kérdéseket lehet feltenni, ha mindent tudni akarunk saját folyó 
pénzügyeink alakulásáról. Nem árt tudni, hogy hó végén 
előfordulhatnak olyan kártyás fizetések és készpénzfelvételek, 
amelyeknek a számlánkon történő terhelései csak a következő 
időszak számlakivonatán jelennek meg. 

Fontos lehet azt is nyomon követni, hogy számlánk, kap-
csolódó kártyánk és esetlegesen a társkártya fenntartása mi-
lyen költségekbe (számlavezetési díj, fő- és társkártya éves dí-
ja, új kártya kibocsátási díja stb.) és összességében mennyibe 
kerül nekünk, ugyanis ezek terhelései is megjelennek a szám-
lakivonaton, kivéve, ha olyan számlacsomagunk van, amely-
ben bizonyos szolgáltatások ingyenesek. Ha értékpapír szám-
lánk is van (mert például állampapírt vagy OTP-részvényt 
vásároltunk megtakarításunkon) akkor időszaki (általában 
negyedéves) értékpapír számlakivonatot is kapunk a szolgál-
tatónktól, így az értékpapírjaink mozgását ezen követhetjük 
nyomon. Az értékpapír számlavezetési díjának terhelése is a 
folyószámlánkon jelenik meg.  

A pénzügyi szolgáltatók – helyesen – felhasználják a szám-
lakivonatot olyan információk közlésére is, amelyek az ügy-
feleknek kifejezetten fontosak, így a számlakivonat átvételé-
vel, tanulmányozásával értesülhetnek bizonyos szolgáltatá-
sokról, azok árazásával, a kondíciós listával kapcsolatos válto-
zásokról. Amennyiben viszont szinte napi internetes 
kapcsolatban vagyunk szolgáltatónkkal, akkor az ő elektro-
nikus üzenetei is segítenek bennünket olyan információkkal, 
amelyek pénzügyi kapcsolatunkhoz alapvetően szükségesek: 
ilyen például az informatikai rendszer karbantartási időpont-
jai vagy a kártyás fizetések időleges korlátozására vonatkozó 
tájékoztatók.  PALLA GÁBOR

MESÉL A SZÁMLAKIVONAT

A VILÁG PÉNZEI

A Dél-koreai won

A pénzünket kezelő szolgáltatónktól általában havi 
gyakorisággal kapunk folyószámla-kivonatot az 
adott hó összes pénzmozgásáról. Eredendően papír-ír-r-

alapú és postás hozza, de egyre több szolgáltató szorgalmaz-
za, hogy csak elektronikus módon érhessük el a kivonatot. 
Tulajdonképpen ez egy fénykép arról, mennyi volt a bevéte-
lünk és mire költöttünk. Az első rovat a nyitó egyenleg, ami 
megmutatja, hogy a hó elején mekkora összeg állt rendelke-
zésünkre, ezt követően a különféle pénzmozgások időrend-
ben következnek, a kivonat utolsó sora pedig a záró egyen-
leget tartalmazza: mennyi pénzünk volt az időszak végén.

A kivonat kitér egy sor technikai, ám igen fontos adatra is: 
ügyfél neve, számlaszám, a zárlati időszak eleje és vége (mert 
néhány szolgáltatónál a zárlat nem feltétlenül esik egybe a 
naptári hó utolsó napjával), a betéti kamat mértéke (ugyanis 
a számlánkon pihenő pénzünkre a szolgáltatótól kamatot 
kapunk), a hitelkamat, a kényszerhitel kamata (ha valami-
lyen oknál fogva pirosba futna számlánk egyenlege, ban-
kunk kisegít, de ennek ára van, kamatot kell fizetnünk).  
Amennyiben nemcsak forintban, hanem más devizában 
(például euro, dollár) is vezetünk számlát, akkor e deviza-éldául euro, dollár) is vezetünk számlát, akkor e deviza-l euro, dollár) is vezetünk számlát, akkor e deviza-
számlákról is készül kivonat. Ha betétszámlát is nyitottunk 
és élő betétünk van, akkor a betét adatait is láthatjuk (betét 
összege, a kamat mértéke, betétidőszak, az előírt kamat ösz-
szege, amelyet lejáratkor kapunk majd).

Mivel előzőleg fényképhez hasonlítottuk a pénzmozgásokat, 
érdemes a kivonatot fényképszerűen nézegetni, tanulságos le-
het. Talán a legfontosabb, hogy az adott hónapban pénzünk 
gyarapodott-e vagy apadt (azaz a nyitó egyenleghez képest a 
hó végén több vagy kevesebb pénzünk volt-e). Sokféle oka le-
het a változásnak, az egyenleg hullámzásának: míg a bevétel 
(munkabér, nyugdíj) a legtöbb esetben előre kalkulálható, és az 
összeg, sőt a jóváírás ideje is előre ismert, addig a kiadási oldalon 
sokkal jobban fordulnak elő tervezett (közüzemi számlák kifi-
zetése és más rezsi jellegű költések) vagy nem tervezett, esetleg 
eseti kiadások (nyaralás, iskolakezdés, karácsonyi ajándékozás). 
Persze ez a fénykép azokat a kiadásainkat csak áttételesen tar-
talmazza, amelyeket készpénzzel fizettünk ATM-ből történő 
készpénzfelvétellel biztosítva azok fedezetét. 

A kiadási tételeket nézegetve hasznos lehet nyugtázni, hogy 
az adott hónap minden kötelezettségét teljesítettük-e. A 
rendszereseket: villany, víz, telefon, biztosítás stb., illetve a 
rendszerteleneket vagy ritkán előfordulókat: például a gépko-

PÉNZÜGYEINK
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A z udmurtok (korábbi elneve-
zéssel: votjákok) Oroszország 
európai felén, a Káma és 

Vjatka folyók által körülvett terüle-
ten, elsősorban a róluk elnevezett 
Udmurt Köztársaságban élnek. Lé-
lekszámuk a 2010-es összoroszorszá-
gi népszámlálás adatai szerint mint-
egy 552 000 fő, akik közül körülbe-
lül 324 000 fő beszéli az udmurt 
nyelvet. A manysik (korábbi elneve-
zéssel: vogulok) Nyugat-Szibériá-
ban, az Ob folyó és az Ural hegység 
között található területen, főképp a 
Hanti-Manysi Autonóm Körzetben 
élnek, lélekszámuk 13 000 fő, many-
siul pedig saját bevallása szerint is 
alig 800 ember beszél.

Száz év magány
Bár a nyelvek finnugor 
eredetétől eltekintve a 
két nép között kevés ha-
sonlóságot találunk – 
hiszen lakóhelyük, élet-
körülményeik és hagyo-
mányos kultúrájuk is erősen eltér – 
az udmurtok és manysik modern 
kori szociolingvisztikai története 
nagyon is hasonlóan alakult. A cári 
Oroszországban az őshonos népek 
eleinte kereskedelmi partnerként, 
majd adófizetőként, végül alattvaló-
ként szerepelnek a rendelkezésre álló 
forrásokban, tudományos érdeklő-
dés tárgyává is csak abban az esetben 

válhattak, ha misszionáriusok, kül-
földi kutatók érkeztek területükre 
téríteni, terepmunkát végezni.

A XX. század elejére, a szovjet hata-
lom kiépülésének idejére az udmurtok 
több száz éve letelepedett, földművelő 
életmódot folytattak, a manysik első-
sorban halászatból, vadászatból éltek, 
néhol rénszarvastartással kiegészítve. 
Az 1920-as években kezdetét vette a ki-
sebbségek irodalmi nyelvének megfor-
málása, ami a manysi nyelv esetében 
egészen az alapoktól, az ábécé megalko-
tásától, az alapvető tankönyvek és nyelv-
könyvek megírásától indult, az udmurt 
esetében pedig a nyelvújítást, az orosz jö-
vevényszavakat helyettesítendő udmurt 
terminusok megalkotását is magában 

foglalta. Ennek a rövid, vi-
rágzó periódusnak azonban 
az 1930-as években mindkét 
nép esetében vége szakadt. Az 
1950-es, ’60-as évekre mind-
két területen a kolhozokban 
végzett mezőgazdasági mun-
ka vált jellemzővé, valamint 

megerősödött, meghatározóvá vált az 
ipari termelés, ennek következtében az 
őshonos kisebbségek képviselői hagyo-
mányosan egynyelvű falvak helyett 
nagyközségekbe, soknemzetiségű vá-
rosokba költöztek.

A társadalmi és gazdasági átrendező-
dés a nyelvelsajátítás és a nyelvhasználat 
módját is erősen befolyásolta. Mivel a 
hatalom és az oktatás is szinte kizárólag 

az orosz nyelvet használta, az udmur-
tok és manysik rövid idő alatt teljesen 
kétnyelvűvé váltak, a többségi társada-
lom viszont – néhány ritka egyéni ki-
vételtől eltekintve – nem mutatott 
készséget sem az udmurt, sem a many-
si használatára. Az 1980-as évekre álta-
lánossá vált az a tendencia, hogy az ud-
murt és a manysi nyelvet beszélőik 
szinte már csak otthon, a családi kom-
munikációban használták, a nagyobb 
településekre, városokba költözők szin-
te teljesen áttértek az orosz nyelv hasz-
nálatára, a kisebbségi nyelveket pedig 
egyre kevesebb gyermek sajátította el 
anyanyelveként, így az udmurt is, a 
manysi is veszélyeztetett nyelvvé vált.

Fenyegetett nyelvek a világban
A nyelvi veszélyeztetettség kérdésköre 
viszonylag későn, az 1990-es évek ele-
jén került a nyelvésztársadalom figyel-
mének előterébe, amikor Ken Hale és 
Michael Krauss amerikai nyelvészek 
1991-ben szimpóziumot hívtak össze a 
témában, majd pedig annak előadásait 
az USA vezető nyelvészeti folyóiratá-
nak, a Language-nek az 1992 tavaszi 
számában publikálták. Számításaik 
szerint a világ őshonos nyelveit ijesztő-
en alacsony arányban sajátítják el anya-
nyelvükként gyerekek: az USA-ban 
207 nyelvből 40-et, Észak-Oroszor-
szágban 30-ból 3-at, Ausztráliában 
250-ből 25-öt, míg Közép-Ameriká-
ban 300-ból 250-et, Dél-Amerikában 

SZÁMÍTÓGÉPES ALKALMAZÁSOK A FINNUGOR NYELVEKÉRT

Az oroszországi finnugor nyelvek nevének hallatán legtöbben az iskolai tan-

könyvek pár soros ismertetéseire, egy-két népdalra, néhány rokon szóra és a 

kissé	életszeretlen	példamondatokra,	kis	lélekszámú,	halászatból–vadászat-
ból	élW	természeti	népekre	emlékeznek	vissza.	Ha	pedig	az	e	nyelveket	beszé-

lW	népeket	kutató	tudósokról	esik	említés,	embertelen	körülmények	között,	korszeretlen	eszközökkel	
végzett	heroikus	munkára	asszociálnak.	Bár	ez	a	kép	nem	alaptalanul	rögzült	a	köztudatban,	a	veszé-
lyeztetett	finnugor	népek,	nyelvi	helyzetük	és	ezek	kutatása	az	említett	sémánál	azért	lényegesen	
változatosabb.	Példaként	elég	talán	a	FinUgRevita	projekt	keretében	kutatott	két	nép,	két	nyelv,	az	

udmurt	és	a	manysi	elmúlt	száz	éves	történetét	felvázolni.

FNN 107883
PUB-I 117209

GASZTROBLOG UDMURTUL, 
CHAT MANYSIUL
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pedig 400-ból 290-et. Megállapították 
azt is, hogy a világ kb. 6000 nyelvéből 
mindössze 350-et nem fenyeget a ki-
halás veszélye, a világon beszélt mint-
egy 6000 nyelv 90%-a pedig nem fog-
ja megérni a XXI. század végét. 

A nyelvek eltűnését napjainkban el-
sődlegesen nem az utolsó beszélő halála 
okozza, sokkal gyakoribb az úgyneve-
zett nyelvcsere, aminek keretében az 
egyes beszélők, illetve a beszélői közös-
ségek a kisebbségi nyelv helyett egy 
erősebb pozícióban lévő nyelv hasz-
nálatára térnek át. A nyelvcsere fo-
lyamatát gyorsítja az a tény, hogy a 
kisebbségi nyelvek nemcsak beszélő-
ik számában, hanem státuszukban is 
különböznek a környezetükben be-
szélt domináns nyelvektől, a beszé-
lők pedig legtöbbször olyan kétnyel-
vűek, akik a többségi nyelven végezték 
iskolai tanulmányaikat, hivatalos hely-
zetben, írott formában, valamint 
munkahelyükön is leginkább azt hasz-
nálják. A kisebbségi nyelv ilyen módon 
a privát szférára, a családon belüli, ba-
rátok közötti és azon belül is a szóbeli 
kommunikációra korlátozódik. 

A kisebbségi nyelvek csoportján belül 
különösen is nehéz helyzetben vannak 
az őshonos nyelvek, például az ameri-
kai indián, ausztrál bennszülött, orosz-
országi finnugor nyelvek beszélői. Tá-
mogató anyaország, gazdasági, kultu-
rális vagy politikai erő hiányában nem 
tudják megváltoztatni a többségi társa-
dalom róluk alkotott negatív képét, 
idővel pedig maguk is alkalmazkodni 

Udmurt falurészlet. Bagras-Bigra, Udmurtia, 2006.

 Manysi népi 

hangszer 

(szankvaltap) és 

nyírkéreg doboz. 

Hanti-Manszijszk, 

2006. 

Manysi táj. Ljápin folyó, Nyugat-Szibéria, 2009. 
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kezdenek ehhez a szemlélethez; saját 
nyelvüket és kultúrájukat maguk is 
alacsonyabb presztízsűnek fogadják el, 
ezzel megszüntetve a nyelvcsere útjá-
ban álló utolsó akadályt is.

Digitális	újjáélesztés
A nyelvcsere legyőzhetetlennek tűnő 
folyamata mellett egyes nyelvek meg-
mentésére, revitalizációjára is világszer-
te történnek kísérletek. A nyelvcsere fo-
lyamatának visszafordítását segíti a ve-
szélyeztetett nyelv elsajátításának, hasz-
nálatának, presztízsének megtervezése, 
vagyis megfelelő tantervek, tanköny-
vek megalkotása, tanárok és más szak-
emberek képzése, a nyelv bevonása a 
jogi és politikai szférába, a nyelvhaszná-
lat legkülönbözőbb módokon történő 
propagálása. Míg akár néhány évtized-
del ezelőtt is az ilyen törekvéseket a szű-
kös anyagi források korlátozták, a digi-
tális forradalom idején a nyelvi re vi ta li-
zá ción dolgozó aktivisták és tudósok 
nem várt segítőtársra találtak az inter-
netben. Míg egy veszélyeztetett nyelv 
digitális térből való hiánya eredményte-
lenné tehet mégoly alaposan kidolgo-
zott nyelvmentő törekvéseket is, a szá-
mítógépes nyelvhasználati eszközök 
létrehozása a reménytelennek látszó 
helyzetben is jelentős előrelépést hozhat. 
A digitális szférában költséghatékonyan 
létrehozhatók a nyelv használatához 
szükséges betűkészletek, helyesírás-el-
lenőrző és nyelvtani elemző progra-
mok, ezeknek a segítségével pedig az 
online felhasználók szabadon e-mailez-

hetnek, blogolhatnak, chatelhetnek az 
anyanyelvükön, illetve további eszkö-
zöket, programokat is létrehozhatnak.

A digitális nyelvélénkítés sikerét kivá-
lóan illusztrálja a számi nyelvek példája. 
A számi (korábbi elnevezéssel: lapp) 
nyelvek különböző mértékben, de ki-
vétel nélkül veszélyeztetettnek számíta-
nak, egyes dialektusok mára már ki-
haltnak tekinthetők. Mivel a számi la-
kossággal rendelkező skandináv orszá-
gok, Norvégia, Svédország és 
Finnország kifejezetten támogatják az 
őshonos kisebbségek nyelvhasználatát, 
a számi nyelvek regionálisan hivatalos 
nyelvnek számítanak, vagyis a hivata-
los ügyintézésben, az oktatásban is sze-
repet kapnak. A legmagasabb presztí-
zsű északi számi nyelv pedig nemcsak a 
közoktatásban, az óvodától az egyete-
mig bezárólag használatos, hanem a 
beszélők számára nyelvtechnológiai 
eszközök széles választéka is rendelke-
zésre áll: helyesírás-ellenőrzőn kívül in-
gyenes digitális szótárak, nyelvi játé-
kok, nyelvi elemző programok, nyelv-
oktató csomagok is léteznek az interne-
ten. A tudatos nyelvfejlesztésnek 
köszönhetően találhatunk különféle 
nyomtatott kiadványokat, rádió- és té-
véműsorokat, pop- és rockzenei leme-
zeket, játék- és dokumentumfilmeket 
is, emellett a számi beszélők az interne-
ten is aktívak, a Wikipedia számi nyel-
vű oldalai mellett a Facebookon is szá-
mos csoportot működtetnek.

A digitális forradalom csak az 1990-es 
évek legvégén köszöntött be az udmur-

tok és manysik életébe, így a két nyelv 
online múltja rövidebb a nagy nyelveké-
nél, és a beszélők számára hozzáférhető 
számítógépes eszközök köre is lényegesen 
korlátozottabb. Bár a digitális nyelvi ter-
vezés mindkét nyelv esetében gyerekci-
pőben jár még, már ismertek olyan bizta-
tó példák, ami alapján valószínűsíthető, 
hogy az udmurt és manysi nyelvre kidol-
gozott számítógépes eszközök a beszélők 
számához viszonyítva népes és egyre bő-
vülő célközönségre találnak. Míg a 
manysi nyelvet elsősorban a személyes és 
mikroközösségi kommunikációban, fő-
ként a közösségi oldalakon használják 
egyre nagyobb számban a felhasználók, 
udmurtul már teljes honlapok, köztük 
tematikus blogok is elérhetők.

A FinUgRevita projekt célja ezért a mi-
nél szélesebb körű, az udmurt és manysi 
szövegek nyelvészeti elemzését is lehetővé 
tévő elemzőktől a nyelvelsajátítást segítő 
nyelvi játékokig terjedő számítógépes esz-
köztár létrehozása. A munkát nehézzé, de 
egyben érdekessé teszi, hogy egyrészt 
mindkét nyelv esetében hiányoznak vagy 
nem hozzáférhetők az esetleg felhasznál-
ható digitális előmunkálatok, másrészt – 
veszélyeztetett nyelvekről lévén szó – kor-
látozott mennyiségben állnak rendelke-
zésre a nagy európai nyelvek esetében 
hozzáférhető nyelvtani leírások és szöveg-
korpuszok is. A projektben létrehozandó 
eszközök iránt nagy várakozásokkal te-
kintenek a majdani felhasználók is, ami 
külön motiválja a projektben részt vevő 
kutatókat céljaik mielőbbi elérésében.

FENYVESI ANNA

Udmurt táj. A történelmi Idnakar városa,  

a háttérben Glazov toronyházaival. Udmurtia, 2006. 

(HORVÁTH CSILLA FELVÉTELE)
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Október folyamán a Nap az állatöv csillag-

képei közül a Szez	csillagképbWl a Mérleg 

csillagképbe lép. Ne feledjük, hogy a 

hónap utolsó vasárnapján állítjuk visz-

sza az órát, ami a nyári	 idWszámítás 

végét	és	a	téli	(normál)	idWszámítás	
kezdetét jelenti. Nézzük, milyen-

nek látjuk az eget október 15-én 

21 órakor!

Déli irányból nyugat felé haladva a látóhatárhoz 
közel sorra a Bak, Nyilas, Pajzs, Kígyótartó, Her-

kules, Északi korona, Ökörhajcsár valamint a Nagy 
Medve csillagait láthatjuk pislákolni a vastag légkörön 
keresztül. Ez a sztincilláció jelensége, a légkörben moz-
gó turbulens légáramlatokon megtörR fény miatt t`nnek 
színesnek és pislákolónak a látóhatárhoz közeli csillagok. 
Ez a hatás a magasabb látóhatár feletti égterületeken és érte-
lemszer`en nagyobb tengerszint feletti magasságokban kisebb 
mérték`, ezért a nagy csillagvizsgáló távcsöveket magas hegyek-
re építik, minél inkább a légkör zavaró hatása fölé. Fejünk felett a 
Nagy Nyári Háromszög csillagai: a Deneb a Hattyúban, az Altair a 
Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. Északi irányban a 
Cefeusz, a Sárkány, a Kis Medve, valamint a Kassziopeia csillag-
képeket kereshetjük. Déli irányból ezúttal kelet felé 
fürkészve, alacsonyan helyezkednek el a VízöntR, a 
Halak, a Kos, a Perszeusz, a Szekeres valamint egé-
szen észak felé a Zsiráf és a Hiúz csillagképek. Felet-
tük a jellegzetes alakú Pegazus és Androméda talál-
hatóak.

A Merkúr a hónap elsR napjaiban még nem igyel-
hetR meg, de 6-a után már látható napkelte elRtt a 
keleti látóhatár közelében. Láthatósága rohamosan 
javul, 16-án van legnagyobb nyugati kitérésben. Ek-
kor közel másfél órával kel a Nap elRtt, idei egyik leg-
jobb hajnali láthatóságát adva. A hónap végén is 
még egy órával kel a Nap elRtt, megigyelésre kedve-
zR helyzetben. A Vénusz (Esthajnalcsillag) magasan, 
fényesen ragyog a hajnali keleti égen. A hónap folya-
mán négy órával kel a Nap elRtt, kit`nR megigyelhe-
tRséget biztosítva. 26-án van a legnagyobb nyugati 
kitérésben, fényessége -4,6 magnitúdó körüli. A 
Mars elRretartó mozgást végez az Oroszlán csillag-
képben. Kora hajnalban kel, hajnalban látszik a ke-
leti égbolton. Fényessége 1,8 magnitúdó. A Jupiter 
az Oroszlán csillagképben tartózkodik. Kora hajnalban kel, felt`-
nRen látszik a keleti-délkeleti égen, fényessége -1,8 magnitúdó. A 
Szaturnusz elRretartó mozgást végez 16-ig a Mérleg, majd ez után 
a Skorpió csillagképben. A hónap folyamán még kereshetR az al-

A csillagos  

ég október 

15-én  

Látványos bolygósorakozó 2015. október 11-én hajnalban (6:00)

konyi ég alján, közel egy órával a Nap után nyugszik, fényessége 
0,6 magnitúdó. Az Uránusz egész éjszaka látható a Halak csillag-
képben, a Neptunusz az éjszaka elsR felében igyelhetR meg a Víz-
öntR csillagképben, hajnalban nyugszik. 

2015. október 11.
6:00 (KÖZELI)
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Látványosnak ígérkezik az októberi boly-
gósorakozó, amelyet kényelmes horizont 
feletti magasságban, még viszonylag sötét 
égbolton igyelhetünk meg. Bolygósorako-
zónak azokat az eseményeket nevezzük, 
amikor 3-4 bolygó, esetleg a Holddal kiegé-
szülve, egy vonalban sorakozik fel az eklip-
tika mentén, egymáshoz viszonylag közel. 

A legutóbbi ilyen eseményre, amely kü-
lönösen látványos volt, és a nagykö-
zönség érdeklRdését is felkeltette, 
2002 májusában került sor. Akkor is 
négy bolygó, valamint a Hold kerül 
közel egymáshoz. Az október 11-e tájékán megfigyelhe-
tR hajnali látvány a következR: legalacsonyabban a Mer-
kúr – legalább öt fok magasra emelkedik a csillagászati 
szürkület végére –, Rt követi a vékony holdsarló, amely-
nek megpillantása igazi kihívást jelent. A Jupiter, Mars 

és a Vénusz ekkor már 25-30 fok magasan tartózkodik. Az 
együttállást a 11-i napot megelRzRen és követRen is érdemes 
lesz figyelemmel kísérni.

25 évvel ez elRtt, 1990. október 6-án a Discovery `rrepülRgéprRl in-
dult útjára az ESA Ulysses nev` ̀ rszondája, amely útja során elrepült 
a Nap pólusai felett. Az `rszonda fRküldetése a Nap, valamint annak 
a környezR ̀ rre vonatkozó hatásainak vizsgálata volt. Az Ulysses volt 
az elsR `rszonda, mely a Nap pólusai fölött és alatt vizsgálta az `rbé-

li környezetet. Több mint 17 évvel késRbb, 
2008 elején még mindig Nap körüli pályán 
keringett. A szondához köthetR legfonto-
sabb felfedezések között említhetR a csil-
lagközi por és héliumatomok elsR közvet-
len mérésének ténye. A Jupiternél tett 
1992-es látogatása óta a szonda 6 éves peri-
ódusokban kerülte meg a Napot. Hosszú út-
ja során három üstökös csóváján is keresz-
tülhaladt. Egyikük, a Hyakutake-üstökös 
csóvája az eddig ismert leghosszabb, mint-
egy 500 millió kilométer hosszú.

Kétszáz éve, 1815. október 15-én avatták fel 
a gellérthegyi csillagdát, Európa akkor legkorszer`bb csillagvizsgá-
lóját. Az obszervatóriumot 1815. október 26-án magas méltóságok is 
meglátogatták, a Szent Szövetség három uralkodója, I. Ferenc ma-
gyar király és osztrák császár, III. Frigyes Vilmos porosz király és I. 
Sándor orosz cár tekintette meg az intézményt. Az Uraniae névre ke-

resztelt csillagvizsgáló (Uránia a görög mitológiában a kilenc múzsa 
egyike, az asztronómia és az asztrológia patrónusa) a mai Cita-
della déli végénél, a Buda városa által ingyen felajánlott telken 
épült meg Pasquich János matematikus-csillagász és Pollack 
Mihály tervei alapján, a belsR terveket és a m`szerek jó részét a 
müncheni Reichenbach-cég készítette. A két kerek kupolás 
toronyból és a köztük lévR, kutatásokra szánt nagy terembRl álló 
csillagvizsgáló 1815-ben készült el 80 ezer akkori forintból két évvel 

késRbb az igazgató és a személyzet számára a fRépület 
mellé lakásokat is építettek. Az obszervatórium hosszú 
évekig mintául szolgált a kontinens csillagdáinak építése-
kor, a Buda egyik legfRbb ékességének számító épületrRl 
számos metszet és festmény készült. A gellérthegyi csil-
lagda a kiterjedt nemzetközi tudományos kapcsolatokon 
túl jelentRs szerepet töltött be a hazai kulturális életben, 
feljegyzések szerint Kazinczy Ferenc, Széchenyi István, 
Döbrentei Gábor és a magyar szellemi élet számos más 
kiválósága is rendszeres vendégnek számított. A világ- A világ-
színvonalú intézet sorsát Budavár 1849. májusi ostroma 
pecsételte meg. A magyar sereg a csillagda közelében ál-
lította fel ostromágyúit, s az osztrák tüzérség válaszcsa-
pásaiban az épület szinte teljesen megsemmisült, ráadá-
sul ki is fosztották. Az egykori gellérthegyi obszervatóri-
um helyét ma tábla jelöli, emlékét Rrzi a hegy aljában 1947-
ben létesített Uránia Bemutató Csillagvizsgáló, amely 
1949 óta a TIT keretében m`ködik.  

Lőrincz Henrik

Korabeli metszet alapján készített színes grafika  

a Gellért-hegyi Csillagvizsgálóról

Az Ulysses pályája a Nap pólusai fölött és alatt

A Gellért-hegy látképe a 19. század elején,  

tetején az Uránia Csillagvizsgálóval

Fantáziakép a Nap környezetében elrepülQ 
Ulysses _rszondáról

Nap

Föld
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Tájszavaink garmadája

A garmada szónak átfogó jelentése 
’csomó’, szűkebb értelemben ’ga-
bonakupac’, amelyet ráadásul kúp 
alakban halmoznak fel, ám továb-
bi külön jelentése lehet még 
’szélfújta homokbucka’, ’ku ka ri ca-
csö vek kúp alakú csomója’, ’útbur-
koláson való felhasználásra váró 
kőrakás’, ’gabonaszem és polyva 
keveréke (cséplés után)’. Ebben 
az esetben nyelv-
járásonként vál-
takozva vehet fel 
a szó eltérő jelen-
téseket.

Kiss Gábor, a Tin-
ta Könyvkiadó ve-
zetője, sokoldalú 
lexikográfusunk 
ezúttal 21 tájszó-
tárból gyűjtött 
önálló kötetbe 
5800 népies és 
tájszót. Legérté-
kesebb merítése 
az 1980-as évek 
óta megjelent 14 
regionális tájszó-
tárunkból való, 
tudniillik ezek je-
lentős része a 
nagy   közönség számára nem hoz-
záférhető. Feldolgozott forrásai le-
fedik a Kárpát-medence magyar 
nyelvterületét. A kis kötet így egy-
részt önálló, átfogó magyar tájszó-
tár, másrészt ki is egészíti egykori 
hatalmas, átfogó szótárvállalkozá-
sainkat, Szinnyei József Magyar táj-
szótárát (1–2. kötet, 1893–1901) és a 
B. Lőrinczy Éva főszerkesztésével 
készült Új magyar tájszótárat (1–5. 
kötet, 1979–2010).

A tájszóknak három fő típusát 
szokás megkülönböztetni. A való-
di tájszó egy dolognak a köznyel-
vitől eltérő, a nyelvjárásra jellemző 
elnevezése, például az ipa ’após’ és 
a napa ’anyós’ megnevezése. Ilyen 
még továbbá a kukorica szóval ve-
tekedő törökbúza, tengeri, málé, ám 
a legutóbbi többféle, kukoricából 

készült ételt is jelölhet. Az alaki 
tájszó kiejtésváltozat. A jelentésbe-
li tájszó értelme más a köznyelv-
ben, s más az adott nyelvjárásban. 
Az említett garmada jelentésbeli 
tájszó.

A magyar dialektológiában a 
nyelvjárásonként váltakozva azo-
nos jelentésű szavak megnevezésé-
re a tautonima szó használatos. E 
jelenség a szinonímiához, azaz a 
rokonértelműséghez (például ku-
tya – eb, szintén – is) hasonlít. Szi-
nonimákról azonban csak egy-
azon nyelvváltozaton belül szokás 
beszélni. Tárgytörténeti okokból a 
fontosabb ’kukoricakása’ és ’ku-
koricasütemény’ jelentésű szava-

ink – görhe, málé, 
prósza, puliszka – 
valódi tájszónak 
számítanak és e 
jelentésükben tau  -
tonimák is egy-
szersmind.

A viszonylag ké-
sőn megismert, 
ám a népi kultú-
rában széles kör-
ben elterjedt jel-
tárgyaknak gyak-
ran sokféle a ne-
ve, azonban e 
dolgok olyasféle 
általános, jöve-
vényszóként érke-
zett neveket is 
kaptak, mint a 
masina ( jelentése 

általában ’gép’, de lehet ’gyufa’ is) és 
cájg (’élesztő’ vagy ’ruhaanyag’). Az 
alma megnevezése egyöntetű, a dió 
szó rivális tautonimát pedig csak ki-
ejtésváltozatként, alaki tájszóként 
tűr meg maga mellett (dia, divu, gyió, 
gyivó), így jelen kötetbe csak a gyió 
vétetett fel. A később megismert bur-
gonya megnevezésének még köz-
nyelvi, ám presztízsben alacsonyabb 
változata a krumpli, s nyelvjáráson-
ként váltakozó tautonimák is létez-
nek (kolompér, pityóka stb.) – itt a 
részleges egységesülést a helyi vásá-
rok alakíthatták, a kolompér és a 
krumpli pedig alaki változatoknak 
tekinthetők. (Kis magyar tájszótár. 
5800 népies és tájnyelvi szó magyaráza-
ta, Tinta Könyvkiadó, 2014, 212 oldal, 
1490 forint)

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

GONDOLKODÁST 
SERKENTQ 
IQ-TORNA

A 33. heti számunkban 
bemutatott fejtörQk meg-
oldása:

INDÍTÁS: 
59. 
napon.

ERPSTÍTÉS: L  

KLASSZIKUS: T 

A 37. számunkban bemu-
tatott fejtörQk megoldásai:

INDÍTÁS: Y 

ERPSÍTÉS: 

Az anya 320, a 
fi ú 360, a lány 
280 aranyat 
örököl.

KLASSZIKUS: M 

Az am･ba osztódással szaporodik.
Egy am･bából kett･ lesz. 

Egy tálkába került am･ba a 
tálkát 60 nap alatt népesítette be. 

Melyik napon volt a tálka félig tele?



Közúti közlekedési balesetek

Magyarországon a legutóbbi – 2013-as – nemzetközi ada-
tok szerint ezer lakosra számítva kétszer annyian haltak 
meg az közutakon mint a közlekedésbiztonságilag legke-
vésbé veszélyes Svédországban, és harmadával keveseb-
ben, mint az unió e tekintetben legveszélye-
sebb országában, Lengyelországban. A köz-
úti balesetek áldozatainak, és a gyakran 
maradandó károsodást is szenvedett súlyos 
sérültjeinek száma az 1980-as évek alatt 
több mint másfélszeresére nőtt Magyaror-
szágon. A csúcspont 1990-ben volt, amikor 
az összesen meghaltak 1,7%-a, 2432 ember 
vesztette életét az utakon. Az ezután kez-
dődő javuló tendencia, a 2000-es évek ele-
jén történt emelkedés ellenére is megmaradt 
2012-ig. Azóta újra mérsékelten emelkedett 
mind a közúti közlekedési balesetekben 
megsérültek, mind az elhunytak száma.

2014-ben az előző évinél 1%-kal több, 
15 847 baleset történt közútjainkon. A ki-
menetelük romlott, amennyiben a halálos 
balesetek és az azokban elhunytak száma is nagyobb 
mértékben, 6%-kal emelkedett.  A 20 750 sérült közül 
626-nak halálos volt a sérülése, 503-an már a helyszínen 
életüket vesztették. 5 331-en súlyosan, 14 793-an köny-
nyebben sérültek meg. Az áldozatok közül 11 volt gyer-
mekkorú (14 év alatti), és a megsérültek 7%-a is a gyer-
mekek közül került ki. A balesetekben megsérült jármű-
vezetők és utasok fele, a meghaltak és súlyosan sérültek 
64%-a nem használta a biztonsági övet. 

A balesetek 71%-a történt lakott területen belül. A la-
kott területen kívüli 4 541 balesetnek csak 8%-ának volt 

autópálya a színhelye, és az ilyen balesetek során 32-en 
haltak meg. Legtöbb halálos áldozat 2014-ben az M3-as 
(9) és az M7-es (6) autópályán volt.

A legtöbb (61%) balesetet személygépkocsit vezetők 
okozták, 12%-ukat kerékpárosok, tizedük pedig teher-
gépkocsit vezetők hibájából történt. A balesetek során 

leggyakrabban (36%) keresztező irányba haladó vagy 
kanyarodó járművek ütköztek egymással, az esetek 
16%-ában megcsúszás, farolás, felborulás vagy pályael-
hagyás történt, a balesetek 16%-ban pedig gyalogost 
ütöttek el. A járművezetők által okozott balesetek 
31%-ában nem megfelelő módon választották meg a se-
bességet, 28%-ában nem adták meg az elsőbbséget, 
27%-ában pedig nem tartották be az irányváltoztatás, 
haladás és bekanyarodás szabályait. A balesetek 22%-a 
nedves útburkolaton következett be. A 17 évesnél fiata-
labbak által okozott balesetek 70%-a, a 24 év alattiak ál-
tal okozottak 47%-a a sebesség nem megfelelő alkalma-
zása miatt történt. A balesetek 73%-át okozták férfiak, 
és az összes baleset 37%-ában az okozó elmúlt 45 éves.

A ittasan okozott balesetek száma évről-évre csökken. 
Míg 1990-ben az összes baleset 15%-a alkohol befolyása 
alatt történt, 2014-ben csak tizede. Az állati erővel vont 
járművek hajtói az általuk okozott balesetek 38, a kerék-
párosok és segédmotoroskerékpár-vezetők 22%-ában 
voltak ittasak. A balesetek legnagyobb arányát (14%) Bor-
sod-Abaúj-Zemplén és Zala megyében okozták ittasan.

A legtöbb baleset júniusban és augusztusban történt 
2014-ben. A hét napjai közül a péntek volt a legveszélye-
sebb baleseti szempontból. A balesetek négytizede dél-
után, 12 és 18 óra között történt.

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bolygók születésének titkai

K ét, a Naprendszerhez viszonylag 
közel eső fiatal vörös törpecsillag 

szinte véletlen felfedezése újabb adalé-
kokkal szolgálhat a bolygók, bolygó-
rendszerek keletkezésének megismeré-
séhez. Ausztrál csillagászok az újonnan 
felfedezett, tőlünk mintegy 400 fény-
évre (kozmikus léptékben „a szom-
szédban”) levő két vörös törpe körül 
nagy kiterjedésű gáz- és porkorongokat 
találtak, amelyek születőben lévő boly-
gókról árulkodhatnak. Az egyik törpe 
a Dél Keresztje, a másik a Kentaur (Cen-
taurus) csillagképben látható.

hallgató magyarul tanulni. Az érdek-
lődés ugyanis a legritkább esetben szól 
pusztán magának a nyelvnek: van, 
akit turistaként szerzett élmények 
vezetnek el nyelvünk elsajátításához, 
míg mások inkább a saját kultúrájuk-
ra akarnak a magyar nyelv megtanu-
lásával új módon rátekinteni. Az igé-

nyek minél pontosabb megismerésére 
főként az Ázsia felől tapasztalható 
érdeklődés hosszú távú fenntartása 
érdekében lehet szükség. A most ta-
pasztalható, Kelet felől érkező nyitás 
ugyanis nemcsak a magyar kultúra, 

Magyar nyelvoktatás 
mint kultúraközvetítés

A nyelv egy nemzet eleven portré-
ja – hangzott el a Balassi Intézet 

vendégoktatói konferenciáján, ahol 
a hungarológia (magyarságtudo-
mány) és a nyelvtudomány közös 
feladatairól esett szó. 

Hammerstein Judit főigazgató el-
mondta: a magyar nyelv, s ezáltal a 
magyar tudomány és kultúra iránti 
érdeklődést bizonyítja, hogy a ma-
gyar nyelvet felsőoktatási szinten 
tanító lektori hálózat bővítése iránti 
kérések érkeznek folyamatosan Tur-
kutól Isztambulon át New Yorkig a 
világ számos pontjáról. Mindez azért 
örvendetes, mert a XXI. századi mo-
dern magyarságtudomány kialakítá-
sában a nyelv stratégiai kérdés: egy 
nemzet kódrendszere. Ahhoz, hogy a 
magyar nyelv külföldi megismerteté-
se sikeres legyen, motiváció-kutatás-
sal szükség van annak a felmérésére, 
miért szeretne egy külföldi egyetemi 

hanem általában Európa iránt mutat-
kozik meg, így tehát a magyar nyelv-
oktatás és kultúraközvetítés komoly 
versenyhelyzetben van.

Bencze Lóránt, a Magyar Nyelvstra-
tégiai Intézet igazgatója előadásában 
elmondta: a magyar nyelv hatékony 
terjesztéséhez antropológiai nyelvésze-
ti szemléletmódra van szükség, amely 
a kultúrába ágyazott nyelvet kutatja. 
Szükség van kétnyelvű kulturális szó-
tárak készítésére, amelyek a nyelvhasz-
nálaton keresztül a magyar társada-
lomba, kultúrába is bevezetik az ide-
gen anyanyelvű olvasót. Jó példaként 
a közelmúltban összeállított magyar-
román kulturális szótárat említette. 
Ezen felül elengedhetetlen a magyar 
mint idegen nyelv tanítását szolgáló 
online oktatási programok kidolgozá-
sa és széles körű népszerűsítése. Szintén 
fontosnak nevezte az arra nyitottnak 
mutatkozó külföldi egyetemeken 
az MTA Nyelvtudományi Intézete 
igazgatója által ajánlott, úgynevezett 
alapítványi magyar professzorátusok 

„A felfedezés váratlanul ért minket, egé-
szen más csoportba tartozó fiatal csillagokat 
kerestünk, amikor véletlenül belebotlottunk 
ezekbe a vörös törpékbe – nyilatkozta Si-
mon Murphy, az Ausztráliai Nemzeti 
Egyetem (ANU) csillagásza, a cikk 
egyik szerzője. – A hasonló korú csilla-
gok körül általában már nem észlelünk 
anyagkorongot, az ellentmondás ezért azt 
sugallja, hogy a vörös törpék esetében a 
protoplanetáris korong fejlődése és a bolygók 
keletkezése lassabb ütemben mehet végbe, 
mint más forróbb csillagok (például a Nap) 
körül. Egyelőre nem értjük, miért.”

A protoplanetáris korongok általá-
ban a csillaggal egyidejűleg, ugyanab-
ból a por- és gázfelhőből keletkeznek, 
amelyben a csillag születik és többnyire 
néhány millió év alatt el is tűnnek. „A 
por- és gázanyag egy része bolygókba és ki-
sebb égitestekbe épül be, egy részét a csillag 
magába szívja, a maradékot pedig kifújja 
a rendszerből az erősödő  csillagszél. A ko-
rong összetétele eközben folyamatosan vál-
tozik: előbb a gázbolygók jönnek létre, majd 
a visszamaradt, már magasabb portartalmú 
anyagból a kőzetbolygók és a kisebb égites-
tek. Jellemzően 10 millió év alatt a bolygó-
rendszer szerkezete kialakul és a bolygóközi 
tér kitisztul” – magyarázta Murphy.  

A két vörös törpe korát 16 millió év 
körülire becsülik, az őket tartalmazó 
csillaghalmazok kora alapján. Ugyan 
elképzelhető, hogy fiatalabbak a hal-
maznál, de Murphy szerint ez ellent-
mondana korábbi tapasztalatoknak. Ő 
inkább azt tartja valószínűnek, hogy a 
kisebb tömegű csillagok körül a boly-
górendszerek kialakulása lassabb ütem-
ben mehet végbe. 

Murphy szerint az sem zárható ki 
teljesen, hogy a protoplanetáris koron-
gokban már megszületett bolygók is 
rejtőznek. „A nagy mennyiségű porból 
következtetve ez(ek) gázóriás(ok) lehet(nek). 
Úgy vélem, az elkövetkező években számos 
távcső fog feléjük szegeződni, hogy ezt ki-
fürkéssze” – tette hozzá.

Mint elmondta, a korongok jelenlétét 
közvetve a csillagok felől érkező sugár-
zás színképében észlelhető szokatlan 
infravörös izzás árulta el. Ez a korong-
ban lévő poranyagtól származik, amely 
a csillag fényéből elnyelt ultraibolya su-
gárzást az infravörös tartományban su-
gározza vissza. Megfelelő hullámhossz-
tartományokban működő távcsövekkel 
szerinte van lehetőség a korong, és az 
esetleg benne rejtőzködő bolygó(k) köz-
vetlen megfigyelésére is. „Mivel a vörös 

A pekingi Magyar Intézetet befogadó épület

 Fantáziakép egy vörös törpe körüli nagy 

kiterjedés_ por- és gázkorongról
KÉP: NASA/JPL-CALTECH/T. PYLE (SSC)
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létrehozását, ahol a magyar anyanyelvi 
tanárok mellett olyan kutatók lenné-
nek a tanszékvezetők, akik az adott 
országból kerülnek ki, s lelkes, elkö-
telezett hívei a magyar kultúrának. E 
professzorátusok működését Magyar-
ország korszerű szakmai kiadványok-
kal is támogatná.

Lapunknak K. Lengyel Zsolt, a 
regensburgi magyar intézet vezető-
je elmondta, hogy Bajorországban 
sikerült megteremteni a hátterét 
annak, hogy a magyar nyelv hama-
rosan egyetemi szakká válhasson. 
Emellett munkájuk fontos részét ké-
pezi a Németországban dolgozó ma-
gyar szülők gyermekei számára szer-
vezett vasárnapi iskola, amelyben az 
5-15 éves gyerekek tartják kapcsola-
tukat a magyar nyelvvel, s bővítik 
folyamatosan ismereteiket hazájuk 
kultúrájáról – hogy ha családjuk az 
újbóli hazatérés mellett dönt majd, 
ne legyenek hiányosságaik a ma-
gyarországi beilleszkedés során.

GÓZON ÁKOS

Fizikoterápiás öv  
és	lázjelzW	karszalag

Németországban legalább ötmillió 
ember szenved krónikus, főleg 

mozgásszervi fájdalomtól. 
Gyakori a porckorongsérv és 
gerinccsatorna szűkület okozta 
szenvedés. Üreges kelmék fel-
használásával a TITV Greiz 
textilipari kutató- és fejlesztő 
intézet innovációjának ered-
ménye az otthoni alkalmazásra 
is kialakított fizikoterápiás 
(elektroterápiás) eszköz. A 
textil-microsystem technológi-
án alapuló, textíliába telepített 
elektronikát magába foglaló, 
Bomedius nevű, széles övszerű 
derékpánt bizonyára népszerű 
lesz a betegek körében. A 
neurobiológiai tudást a bonni 
University Hospital szakembe-
rei adták az optimális elektro-
mos impulzusok eléréséhez, 
amely enyhíti a fájdalmat az 
érintett idegek megcélzásával. 

A „hátsó biztonsági övnek” is nevezett 
eszközben, a vezetőképes fonalakból 
felépülő textília közvetítésével jut el az 
elektródákhoz az optimálisan elosztott 
áramsűrűség. A továbbfejlesztésnél az 
olyan elektroterápiára alkalmas sávok 
kerülnek az előtérbe, amelyek célirá-
nyos kialakításukkal nyak, váll és 
térdrészekre is helyezhetők.

A Tokiói Egyetem kutatói pedig 
azt dolgozták ki, miként lehetséges 
a lázjelzés „riasztó” karszalaggal.  A 
hagyományos testhőmérséklet-ér-
zékelők merev szerkezeti elemekkel 
nem képesek a hordozható kivitelre.  
A japán szakemberek kifejlesztettek 
egy úgynevezett „lázriasztó karsza-
lagot”. A rugalmas és viselhető, ve-
zeték nélküli eszköz hangjelzést ad, 
ha magas testhőmérséklet alakul ki. 
A készüléket rugalmas amorf szi-

lícium napelem látja el energiával, 
amely hőmérséklet-érzékelővel, pi-
ezoelektromos hangszóróval alkot 
egy komplett egységet. A karszalag 
30 cm hosszú és 18 cm széles, amely 

nem csak közvetlenül a bőrön visel-
hető, hanem vékonyabb ruházattal 
borított felkaron is. A rendszer haj-
lékony hődetektora érzékeli az előre 
beállított értéktartományban a tény-
értékeket (pl. 36,5–38,5 oC), hang-
jelzést ad a lázas állapotról. A pie-
zoelektromos hangszóróban a kris-
tályok alakja megváltozik, ha meg-
felelő részei elektromos feszültség 
alá kerülnek, így nagyfrekvenciás 
hangok kiadására képesek. A csecse-
mők, idősek és betegek ellátásához 
szükséges vezeték nélküli, a viselő 
személy komfortérzetét nem befo-
lyásoló, karbantartást nem igénylő 
megoldás szívritmus kontrolljára is 
alkalmas. A készülék előállítása elég 
olcsó ahhoz, hogy higiénia okokból 
akár eldobható használatra is alkal-
mas legyen.

törpék a nagyobb és forróbb csillagoknál ele-
ve halványabbak, esetükben a csillag fénye is 
könnyebben kiszűrhető” – mondta.

A vörös törpék galaxisunk leggyako-
ribb csillagai, élettartamuk rendkívül 
hosszú, messze meghaladja a Napét. 
Minél kisebb a tömegük, annál las-
sabban használják el nukleáris tüzelő-
anyagukat – számítások szerint ez a 
Világegyetem eddigi teljes élettartama 
(13,8 milliárd év) alatt még egyetlen vö-
rös törpével sem történt meg. 

(ScienceDaily)

A fizikoterápiás deréköv

A  vezetQképes fonalakkal és elektródákkal kialakított 
textileszköz belülrQl

LázérzékelQ és -jelzQ karszalag

valamennyi 
rész hajlékony, 

rugalmas

áramkör alatt  
a piezoelektromos 

hangszóró

beteg

beteg

napelemek
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Az egyik vizsgált vörös törpe, a 2M1239-5702, 
a Dél Keresztje közelében látható (a vörös 

négyzetben) (KÉP: AKIRA FUJII)



1244   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2015/39

Résfallal  
a természetvédelemben

Hatásosnak bizonyult a víz visszatartá-
sára épített föld alatti résfal, amellyel 

a Kiskunhalas melletti Fejetéki-mocsarat 
szeretnék megmenteni a Kiskunsági 
Nemzeti Park szakemberei. A mocsárban 
a legmelegebb augusztusi napokon is 
volt víz, holott az elmúlt években nyár 
végére már rendre kiszáradt. 

A Fejetéki-mocsár a Duna–Tisza közi 
hátság tőzeges mocsarainak egyik utol-
só hírmondója, számos védett állat- és 
növényfaj otthona. Megtalálhatók itt 
orchideafélék, például a piros madár-
sisak és a hússzínű ujjaskosbor vagy 
a szintén védett buglyos szegfű és a 
kornistárnics. Fejeték legjellegzete-
sebb növényei azonban nem a vadvirá-
gok, hanem a zsombéksás és a védett 
rostostövű sás, melyek borzas sarjtele-
pei éppen úgy néznek ki, mintha sok-
sok pompon nőtt volna ki a talajból. 

A mocsár területén tavaly ilyenkor szá-
raz lábbal is át lehetett kelni, most azon-
ban nem is érdemes próbálkozni, a tőzeg 
ugyanis legalább 30 centiméter vastag-
ságban át van itatódva vízzel. Az állandó 
vízborításnak köszönhetően jó éve volt 
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Iker becsapódási kráterek

Svéd kutatók egy a maga nemében 
páratlan, kettős meteorit-becsapódás 

nyomaira bukkantak az ország Jämtland 
tartományában, amely 458 millió évvel 
ezelőtt, az ordovicium időszakban kö-
vetkezett be. Erik Sturkell, a Gothenburgi 
Egyetem geofizikus professzora és 
munkatársai a nagyobbik, 7,5 kilométer 
átmérőjű hatalmas becsapódási krátert 
Östersund városától 20 kilométerre dél-

re, míg a másik, jóval kisebb, 700 méter 
átmérőjű krátert attól 16 kilométerre fe-
dezték fel. 

„Korábbi meteoritvizsgálatokból tudjuk, 
hogy mintegy 470 millió évvel ezelőtt egy 
nagyobb aszteroida hasadt szét a Mars és a 
Jupiter közti kisbolygóövezetben, amelynek 
számos törmelékdarabja a Föld pályáját 
keresztező pályákra került – magyarázta 
Sturkell. – Ezt követően több millió éven 
keresztül a bolygónkba csapódó kisebb me-
teoritok fluxusa a duplájára nőtt. Mellettük 
több nagyobb méretű törmelékdarab is elérte a 
Földet, nekik tulajdoníthatók az ordovicium 
időszakból származó becsapódási kráterek vi-
szonylag nagy száma.”

A kutatók szerint a jämtlandi ré-
gió azon pontjait, ahol a két mete-
oritdarab egyidejűleg becsapódott, 
akkoriban mintegy 500 méter 
mély tenger borította. „A helyszí-
neken vett fúrásminták azt mutatják, 
hogy a két kráterben azonos összetételű, 
vastagságú és korú üledékrétegek rétege-
ződtek egymásra, bizonyítva, hogy az 
eredeti becsapódás is egyidejűleg történ-
hetett” – mondta Sturkell. 

Az óriási erejű becsapódások az 
összes, eredetileg ott lévő vizet 
hatalmas, felfelé lövellő vízoszlo-

pokba préselték, úgy, hogy a friss krá-
terek felszíne mintegy 100 másodper-
cig csontszárazzá vált. „Ezt követően a 
korábban magasba lökött víztömeg, amely a 
meteorit töredékeit és a kéregből kiszakított 
törmelékekeket is magával ragadta, olyan ha-
talmas erővel zuhant vissza, hogy a környe-
ző tengerfeneket is felszaggatta” – mondta 
Sturkell. 

(Sci-News) 

az itt élő békáknak, utódaik zavartalanul 
kifejlődhettek. A homoki területeken 
igen gyakori barna ásóbéka lárvájának 
(ebihal) fejlődése például akár 50–110 
napig is eltarthat. Ha eközben élőhelyük 
kiszárad, akkor az utódok elpusztulnak.  

A föld alatt szabályozatlanul elszivár-
gó vizek megtartására szolgáló – víz-
záró anyaggal töltött – résfal termé-
szetvédelmi alkalmazása újdonságnak 
számít Magyarországon. Működését, 
illetve a talajvízszint változásait négy 

megfigyelő kút segítségével folyama-
tosan ellenőrzik. Augusztus elejére 
befejeződött a rekettyefűzzel sűrűn 
benőtt területrészek megtisztítása is, 
így a felnyíló területeken az elkövetke-
zendő években a mára már eltűnt nö-
vények visszanyerhetik élőhelyüket. A 
megtisztított részeken most nyílt vizek 
vannak, ahol felbukkantak olyan par-
ti- és gázlómadarak, melyek korábban 
nem fordultak elő a Fejetéken. Jönnek 
táplálkozni nagy kócsagok, szürke gé-
mek, sőt, nemrégiben egy gólyatöcs 
családot is megfigyeltek itt, amely igen 
ritka, fokozottan védett madárfajunk. 

A területen hamarosan elkészül egy 
3 kilométer hosszú tanösvény is. Ennek 
nagy része száraz lábbal járható földuta-
kon vezet a mocsárvilág szegélyén, ám 
egy pallósoron át a mocsár medrét is 
keresztezi. A tanösvény szabadon láto-
gatható lesz, de aki többet szeretne látni 
a séta során, annak a természetvédelmi 
őrök által vezetett túrákat ajánljuk. A 
természetvédelmi szempontból különö-
sen értékes élőhely helyreállítását csak-
nem 100 millió forint európai uniós tá-
mogatással valósította meg a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatósága.

(www.greenfo.hu)

Fantáziakép a két meteorit egyidej_ 
becsapódásáról

KÉP: DON DIXON/ERIK STURKELL/UNIVERSITY OF 

GOTHENBURG

Korábban gy_jtött, üledékes mészkQrétegbe 
ágyazott kisebb meteoritszilánk (fekete folt 

középen) az ordovicium idQszak intenzív 
meteoritzáporából (a metszet oldaléle 

25 centiméter)
KÉP: ERIK STURKELL/UNIVERSITY OF GOTHENBURG

Piros madársisak 

(FAGGYAS SZABOLCS

 FELVÉTELE)
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ad. 20. Helyzet is, tQke is van ilyen! 23. ... Nikolov; bolgár tenorista 
(1925–2007). 28. ... Máni naptára; Bella István gyermekverskötete. 29. 
Doroghoz közeli helység lakosa. 30. Gúnyos, kárörvendQ rövid nevetés. 
32. Zselici község a Gyöngyös-patak mellett. 33. A tuberkulózis elleni 
aktív védQoltás. 35. A -ra párja.

A 36. heti Élet és Tudomány rejtvényének megfejtése: PONGYO-
LAPITYPANG, TARAXACUM OFFICINALE. Richter Ilona: Pandi 
cím_ kötetét (P. Athéné Kiadó, Nógrádsáp) nyerte: Dr. Gyurkó 
Márta (Püspökladány), Inkovics Zoltán (Nagykanizsa), Körmöczi 
László (Szeged), Reiner László (Szigetszentmiklós) és Tóth 
Marianna (Budapest).  A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket 
postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Kovács Szilvia: Vadgyümölcsök a kertben és ültetvényekben cím_ mun-
kájából (Cser Kiadó) négy termeszthetQ vadgyümölcs nevét kérjük. A 
megfejtést beküldQk között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR máso-
dik hét keddje, 2015. október 6-a. Beküldési cím: Élet és Tudo-
mány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu. 

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
34. számunkban elkezdQdQ 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négy-
zetek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született, Kossuth-
díjas fizikatanár nevét adják meg. A név megfejtQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az egyik vadgyümölcs. 9. Rövid búcsúszó. 10. Pokollal 
együtt emlegetjük! 12. ... lonc; illatos, halvány rózsaszín virágú kúszó 
díszcserje. 14. Attila egyik becézése. 16. Arrafele! 17. KonyhafQnök. 
18. Mókus, régiesen. 19. A Pamela angol nQi név becézett alakja. 21. 
Hamarosan, népies szóval. 22. A második vadgyümölcs. 24. Gyomai 
könyvm_vészcsalád, tagjai híres nyomdászok, könyvkötQk, grafiku-
sok, könyvkiadók voltak. 25. Nézd csak! 26. Weiner ...; Kossuth-díjas 
zeneszerzQ (1885–1960). 27. Ostromzár. 30. Amennyiben. 31. Tisz-
teletet, elismerést kelt. 33. Kórházi osztály. 34. Kiskirály. 36. Salamon 
egyik beceneve. 37. Ismeretlen.

FÜGGQLEGES: 2. Például az Ingmar Bergman rendezte Varázsfuvola. 
3. Ilyen hamar. 4. A harmadik vadgyümölcs. 5. Vadász büszkesége. 6. 
Döncike. 7. Vesd össze, röv. 8. Szekér, eke elé fogott (állat). 11. Vég 
nélküli. 12. A negyedik vadgyümölcs. 13. Nemkülönben. 15. E sportág 
világbajnokai Csányi Béla és Mráz László. 18. Házasulandó párt össze-

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu

TIT-TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.

ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

KövetkezQ vizsgaidQpont:
 

2015 október 17.

A pótjelentkezés határideje: 2015. október 5. 

A vizsga elQtt felkészítQ tanfolyamok 
indulnak, azokról a www.telc.hu 
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Vizsgák 
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A HÓNAP KÉPE
SZEPTEMBER

Kiss László (kiss.laszlo1988@gmail.com) – Zöld Lánchíd – cí-
m` képe 36. számunkban (az 1140. oldalon) jelent meg.

Ellentétekre, szerepcserékre épül a kép. A napfény kialszik, a 
világítást felgyújtják, az ég és a folyó kékjét vörös uralja, a pil-
lér aranysárgáját zöld helyettesíti, a kapuja most fekete, mel-
lette az alagút szájának sötétje helyett viszont színpompás, ra-
gyogó fénymozaik. Mindez a fauvizmus bátorságával vetek-
szik. Mindeközben képmódosítást nem alkalmazott a fotós! A 
természetet nem tudja felülmúlni a fantázia.  (H. J.)
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Szeptember 25-én számos 
egyetem, kutatóintézet, ipari 
kutatóhely, tudományos isme-

retterjesztéssel foglakozó intézmény nyitja meg kapuit, és 
várja a látogatókat érdekes, erre a napra időzített progra-
mokkal az idei Kutatók Éjszakája keretén belül.

A rendezvénysorozat számos eleme kapcsolódik az 
UNESCO által 2015-re 
meghirdetett Fény Éve ak-
cióhoz. Az Óbudai Egye-
temen lehetőség lesz kipró-
bálni sebészeti robotokat és 
speciális szemüvegen ke-
resztül szemlélhetik a láto-
gatók a virtuális valóságot, 
valamint látványos kísérle-
teket csodálhatnak meg a 
Klebelsberg Kultúrkúriában. A Planetáriumban a mete-
oritok nyomába eredhetnek az arra kíváncsiak, és a kör-
folyosón Marie Curie ösztöndíjasok irányításával halad-
hatnak végig egy nagyon érdekesnek ígérkező tanösvé-
nyen. 

A tízéves évforduló kapcsán különös figyelmet szentel-
nek a nagyon fiatal kutatóknak, a Fasori Evangélikus 
Gimnázium 10 éveseknek szervez kémiai társasjátékot, 
az Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola pedig megrendezi interdiszciplináris kon-
ferenciáját, amelyen 10 éves tudósjelöltek adhatnak szá-
mot szakértelmükről, tudásukról. 

A programokon történő részvétel ingyenes, bár néhány 
esetben regisztrációhoz van kötve. A teljes programkí-
nálat a www.kutatokejszakaja.eu weboldalon tekinthető 
meg.

Új kiállítás nyílt a Várkert Ba-
zárban Ars Sacra Deb re-
cenien sis címmel, melyet a ka-
tolikusok Debrecenbe történt 
visszatérésének háromszázadik 
évfordulója alkalmából rendez-
tek meg. A szeptember 30-ig 

látható tárlaton közel száz tárgyat mutatnak be, melyek 
csoportja három nagyobb egységre bontható. A liturgi-
kus tárgyak – papi öltözetek, úrasztali terítők, egyház-
művészeti tárgyak – között ikonfestészeti alkotásokat is 
láthatnak az érdeklődők, míg a második csoportba ke-
resztény tematikájú szakrális képzőművészeti alkotások, 
festmények, grafikák, zománcok tartoznak. A harmadik 
egységet végül a nem keresztény tematikájú, kis- és nagy-
művészeti alkotások teszik ki. Mindhárom csoportnak ré-
szei úgy katolikus, mint más felekezeti identitásból szüle-
tett művek is. Ezt elővételezi a kiállítás címe is, ami így 
hangzik: Ars Sacra Debreceniensis – felekezeti 
megkötés nélkül.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

Kilenc fiatal magyar kép-
zőművész – festő, szobrász, 
grafikus és fotós – kapott 
meghívást arra a Mester-
séges táj(kép) című cso-

portos kiállításra, amely a táj és az ember, illetve a táj és 
a művészet mai, a korábbi évszázadokhoz, évezredekhez 
képest jelentősen megváltozott viszonyát vizsgálja.

Hogyan jeleníti meg ko-
runk tájképfestője a termé-
szeti környezetben megje-
lenő épített elemek okozta 
ellentmondásokat? A min-
denhová behatoló ember 
tájalkotásának komplexi-
tását? A Lengyel Intézet al-
ternatív kiállító helyiségé-
ben látható alkotások egytől egyig tájképek, egy egyre 
mesterségesebbé teremtett világnak a tájképfestészet 
szelídségével megkomponált reprezentációi. A tárlat 
október 2-ig várja a látogatókat.

Emlékek tava – Balatoni 
nyaraink kortárs képző-
művészek és költők sze-
mével címmel nyílt kiállí-
tás a Budapest Galériában. 

A nyáron Szentbékkállán 
megrendezett kiállítás fiatal 
kortárs képzőművészek és 
költők Balaton-reflexióin 
keresztül kívánta bemutatni 

a néhol a múlt homályába vesző Balatont, így elevenítve 
fel emlékeinket. Ez az anyag most Budapesten mutatko-
zik be, hogy a nyár elmúltával balatoni nyaralásainkra, 
friss vagy akár régebbi nyári élményeinkre emlékezzünk. 
A mostani kiállítás felfrissülve, kibővített formában, új 
térben várja a látogatókat, ahol elmúlt balatoni hangula-
tok, történetek, fotó-
kon megörökített él-
mények, képeslapok-
ról elkapott monda-
tok elevenednek meg 
kortárs képzőművé-
szeti és irodalmi in-
terpretációkban. 

A kiállításon helyet kapó művek nagyon szubjektívek 
és intimek, de mindenki felfedezheti benne egy kicsit a 
saját Balatonját is. Így talán nem lesznek senkitől sem tá-
voliak az olyan műalkotások, amelyekben egy-egy bala-
toni nyaralás a nagymamánál, a tipikus strandoló-ala-
kok, vagy éppen a „Harapós kutya” emblémával ellátott 
kerítés jelenik meg. A szubjektív Balaton-tárlat októ-
ber 18-ig látható új helyén.

10. éve

Visszatérés Debrecenbe

Teremtett világ

Mindenki Balatonja
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A hátlapon
Blois királyi kastélya

Az uralkodói reprezentációként 
épült Loire menti kastélyok Francia-
ország legismertebb látnivalói közé 
tartoznak. 

Blois középkori kastélyát XII. Lajos 
kezdte átépíttetni a XVI. század ele-
jén, majd utódja, I. Ferenc vette át az 
építkezések irányítását. A palotának 
négy, különböző stílusban épült 
szárnya van, melyek – szinte „építé-
szettörténeti tanösvényként” – ma-
gukban foglalják a gótika, a rene-
szánsz és a klasszicista stílus elemeit. 
Az épületben fellelhető Medici Ka-
talin szobája, ahol 1589 januárjában 
meghalt, illetve I. Ferenc dolgozó-
szobája, ahol a gazdagon faragott fa-
burkolat titkos fiókokat rejt. A vár-
kastélyban található még III. Henrik 
kazettás mennyezetű dolgozószobá-
ja, a tanácsterem és az előszoba –
ahol ellenlábasát, I. Henrik guise-i 
herceget 1588-ban meggyilkolták –, 
illetve a nagyterem, ahol a rendi 
gyűlés ülésezett. Az udvar felől 
szobrok, kőfaragások díszítik a 
homlokzatot, számos helyen látható 
I. Ferenc jelvénye, a szalamandra, és 
felesége, Valois Klaudia hermelinje. 
Az udvart a középtengelybe felépí-
tett, félig a homlokzat elé kiugró, 
nyolcszögű lépcsőtorony (I. Ferenc 
lépcső) uralja, melyet manapság so-
kan a világ legszebb lépcsőjének tar-
tanak. 

1845-ben Blois kastélya volt az első 
történelmi lakhely, amit restaurál-
tak; ezt később több, hasonló épület 
renovációja követte. A 35 000 mű-
kincsből álló múzeumi gyűjtemény 
megkapta a „Musée de France” mi-
nősítést. A tárgyak egy részét az I. 
Ferenc szárnyban állították ki, má-
sik része a XII. Lajos szárnyban ta-
lálható a Szépművészeti Múzeum-
ban.

 Kép: GÓZON ÁKOS
Szöveg: PAPP CSILLA
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TWrdöfés	a	fürdWkádban
„A »törpe« egy sárga arcú kis ember volt, 
aki, ha ült, szinte torznak látszott, fejét 
hátravetette, szeme véraláfutásos volt, 
beteges foltok mutatkoztak az arcán. 
Zsíros, lapos haját egy zsebkendővel kö-
tötte le, homloka alig látszott, arcán 
nagy és félelmes szája uralkodott.” – 
így ír Victor Hugo Marat-ról, a 
francia forradalom egyik legkarak-
teresebb figurájáról. 

Esélyek	és	veszélyek
A hortobágyi felhagyott bombázó-
lőtér rehabilitációja nyomán újra 
birtokba vehetik a tájat a katonai 
használat előtt itt élt sajátos növény-
társulások. Németh Zoltánt, a Deb-
receni Egyetem tudományos mun-
katársát az ökoszisztéma helyreállí-
tása kapcsán néhány veszélyben lévő 
madárpopuláció túlélési kilátásáról 
kérdeztük.

Feledékenyebbé	tesz	az	internet
Manapság általánosan jellemző, 
hogy egyre inkább „összeolva-
dunk” az okoseszközeinkkel, pél-
dául egy amerikai legalább napi 
nyolc órát ül a számítógépe előtt, 
ami több mint az alvással töltött át-
lagos idő. A tinédzserek ennél is 
többet vannak online, amennyiben 
a mobiltelefonos netezést is beleszá-
moljuk. 



Blois királyi kastélya
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