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Kedves Olvasónk!
A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kér
désfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerű
sítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye
tem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tu
domány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet a
BME oktatóinak, tudományos kutatóinak és hallgatóinak.
A pályázatot két kategóriában: BME kutató és BME
hallgató kategóriában hirdetjük meg.
A pályázaton indulhat:
– minden olyan tudományos kutató vagy egyetemi ok
tató, aki a BMEvel alkalmazottként jogviszonyban áll;
– minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mester
képzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében ak
tív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelke
ző hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy
TDKdolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő íráso
kat várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon
mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét,
eddigi vagy várható eredményeit és tudományos vagy
gyakorlati hasznosíthatóságának lehetőségét.
A díjazott írásokat az Élet és Tudomány megjelenteti,
a díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösz
töndíjban) részesülnek.
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A díjak összege kategóriánként:
Kutatók:
I. helyezett:
1�5 000 forint
II. helyezett: 100 000 forint
III.helyezett: 75 000 forint
Hallgatók:
I. ösztöndíj
100 000 forint
II. ösztöndíj 75 000 forint
III. ösztöndíj 50 000 forint
Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BMEn
oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudomány
nyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírál
ja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak megosztására
a rendelkezésre álló kereteken belül.
Mind a díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre
érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában,
ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.
A pályázat benyújtása emailen lehetséges, az eltud@
eletestudomany.hu email címen. Kérjük, tárgyként a pá
lyázó tüntesse fel: BME – ÉT cikkpályázat. Az emailhez
csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető
által aláírt Pályázati lapot, amely a BME honlapjáról tölt
hető le. A cikkek terjedelme 9 000–10 000 karakter (szó
közök nélkül) doc formátumban, 34 illusztrációval (az
utóbbiakat külön fájlban, képformátumban) ellátva.
A pályázatok beküldésének határideje 2016. május 15.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményé
ről. A díjátadásra �016 júniusában, a BMEn kerül sor.
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Napenergia er m cellái Portugáliában

KÉZB L

Fotoelektrokémiai cellát fejlesztettek ki a Vienna University of
Technology munkatársai, melynek segítségével az ibolyántúli
sugarak energiája kémiai úton tárolható, magas hőmérsékleten is.
A természet kitűnő példát szolgáltat: A növények elnyelik a napfényt,
és energiáját kémiai úton tárolják. Nagyipari méretekben azonban nehéz
utánozni a természetet. A napelem a
napfényt elektromos árammá alakítja,
de magas hőmérsékleten a napelemek
hatékonysága csökken. Az elektromos
energia használható hidrogén előállításához, mely ezután tárolható – ám ennek
az eljárásnak a hatékonysága korlátozott.
A TU Vienna munkatársai új koncepcióval álltak elő. Új, speciális célra
kifejlesztett anyagokat kombináltak,
és ennek segítségével a magas hőmérsékletű napelemeket elektrokémiai
cellákkal kapcsolták össze. Az ibolyántúli fény közvetlenül használható arra,
hogy oxigén ionokat pumpáljanak
keresztül szilárd oxid elektroliton. Az
UV fény energiáját kémiailag tárolják.
A jövőben ugyanez a módszer használható lesz arra, hogy a vizet hidrogénre
és oxigénre bontsák.
Georg Brunauer már a TU Wien diákjaként érdeklődni kezdett a téma

iránt, és azzal kezdett kísérletezni,
hogy napelemeket kössön össze különböző elektrokémiai rendszerekkel. Egy ilyen rendszer megvalósíthatóságának kulcsa az, hogy vajon
működike magas hőmérsékleten
is. „Ez az, ami lehetővé teszi, hogy
a napfényt tükrökkel gyűjtsük össze,
és nagyméretű erőműveket építsünk,
melyeknek nagy a teljesítménye” –
mondta Brunauer. A hétköznapi
napelemek ugyanis csak 100 °C
hőmérsékletig működnek jól. A
napenergia erőművekben ennél
sokkal magasabbra emelkedik a hőmérséklet.
A doktorandusz évei alatt sikerült
Brunauernek az elképzeléseit átültetni
a gyakorlatba. A sikerhez az vezetett,
hogy szokatlan anyagokat – az elterjedt szilikon alapú napelem helyett speciális fémoxidokat, perovszkitokat –
használt. Számos különböző fémoxid
vegyítésével sikerült Brunauernek
összeállítani egy olyan elemet, mely a
fotovoltaikus és elektrokémiai is egyben. A TU Wien számos munkatársa
csatlakozott a programhoz, valamint
néhány kutatócsoport: Karl Ponweiser
kutatócsoportja (Institute for Energy
Systems and Thermodynamics), Jürgen Fleig csoportja (Chemical Technologies and Analytics), és az Institute for
Atomic and Subatomic physics.
„A mi elemünk két különböző részből
áll. Felül egy fotoelektromos rész, alul egy
elektrokémiai rész helyezkedik el” – magyarázta Georg Brunauer. „A felső
rétegben az ibolyántúli fény szabad töl-

Egy h tött reaktor fotója

téshordozókat hoz létre, éppúgy, mint egy
átlagos napelemben.” Az elektronokat
azonnal eltávolítják ebből a rétegből,
és az alsó, elektrokémiai cellába vezetik őket. Itt ezeket az elektronokat
oxigén ionizálására használják fel,
az oxigént negatív oxigén ionokká
alakítják, melyek aztán az elektrokémiai cellában egy membránon haladnak keresztül. „Ez a kulcsfontosságú
fotoelektrokémiai lépés, melyről azt reméljük, ahhoz a lehetőséghez fog elvezetni, hogy felbontsuk a vizet és hidrogént
állítsunk elő” – mondta Brunauer. A
szóban forgó elem a jelenlegi, első
fejlődési szakaszában UVfény által
vezérelt oxigénpumpaként működik.
Hozama 920 millivolt nyitott áramköri feszültség, 400 °Con.
Bár a cellát már bemutatták a Advanced Functional Materials című lapban, a kutatás folytatódik. „Meg
akarjuk érteni, honnan erednek ezek a
hatások, ehhez végzünk még kísérleteket, és azt reméljük, hogy az alapanyagainkat még tovább tudjuk fejleszteni”
– mondta Brunauer. Ha az elektromos áram csak kismértékben is
növelhető volna, akkor sikerülne a
vizet hidrogénre és oxigénre bontani. „Ez a cél most, hogy a cella működik, már közeli” – mondta Brunauer.
Az eljárás nem csak a hidrogén
előállításához hasznos, segítségével
a karbondioxid karbon monoxiddá bontható. A hidrogén és karbon
monoxid formájában tárolt energia
üzemanyagok szintetizálásához használható.
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Kémiailag tárolható
a napenergia

387

2016.03.17. 16:55:29

legalábbis az FRBk egy részének
más jellegű, stabilabb forrása lehet.
Az első FRBt �007ben fedezték
fel: ezek nagyon rövid, mindöszsze néhány ezredmásodpercig tartó
forrás: AlphaGalileo
fényes rádiókitörések, amelyeknek
eredete egyelőre ismeretlen. RövidEl ször észleltek
ségük miatt megfigyelésük megleismétl d rádiókitörést
hetősen esetleges, többségüket csak
utólag, korábbi, hosszabb időtávot
Csillagászok átfogó megfigyelési adatbázisok
most első íz- átfésülése során fedezték fel. Ez a
ben észleltek módszer elvileg az ismétlődéseket
i s m é t l ő d ő is kiszűrheti (akadtak is szép számrövid rádióhullámkitöréseket, mal ilyen irányú próbálkozások),
amelyeknek a forrása valószí- mégis, egészen a mostani felfenűleg a Tejútrendszer határain dezésig egyetlen olyan példát sem
messze túl lehet. A Nature-ben sikerült találni, ahol ismétlődés
közzétett felfedezés újdonsága lépett volna fel. Tavaly november
az ismétlődésben van, maguk a 5-én azonban a helyzet gyökeresen
rejtélyes gyors rádiókitörések (angolul megváltozott, amikor Paul Scholz,
Fast Radio Bursts, rövidítve: a kanadai McGill Egyetem dok
dokFRBk) ugyanis már közel egy évti- torandusz hallgatója az egyetem
zede ismertek, ám ez az első eset, szuperszámítógépére készült célhogy nem csupán egyetlen egyszeri programmal alaposan átvizsgálta a
jelet, hanem ismétlődő kitöréseket puerto ricói Arecibo rádiótávcső –
tapasztaltak, ami arra mutat, hogy a világ legnagyobb rádiótávcsöve –
ezek az FRBk egy olyan extrém tavaly májusi és júniusi megfigyenagy energiájú objektumtól szár- léseit tartalmazó adatbázisát, és abmaznak, amely alkalmanként több ban több olyan kitörésre bukkant,
amelyeknek a tulajdonságai
megfeleltek egy 2012-ben
megfigyelt FRB jellemjellem
zőinek. „Az ismétlődő jelek
nagyon izgalmasak és persze
meglepőek voltak – mesélte
Scholz. – Azonnal tudtam,
hogy a felfedezésük rendkívül
fontos szerephez juthat majd
az FRB-k további vizsgálatában és megértésében.” És miközben már izgatott kollégái
is köré gyűltek, számítógépe
képernyőjén sorra jelentek
meg a pulzárok és FRBk
A 305 méteres Arecibói rádiótávcs , amelynek
keresésére készült speciális
adatbázisában az ismétl dést felfedezték
szűrőprogram eredményei:
összesen 10 új kitörést talált.
egymást követő kitörést is képes
Az eredmény alapján nyilvánvaprodukálni egy percnél rövidebb idő ló volt, hogy ezek a kitörések vaalatt. Mivel ezt megelőzően kivétel lamilyen egzotikus objektumtól,
nélkül valamennyi észlelt FRB egy- például egy sebesen pörgő, nagyon
szeri, soha nem ismétlődő jelenségnek erős mágneses mezővel rendelkező,
tűnt, érthető, hogy a legtöbb, a ma- fiatal neutroncsillagtól származhatgyarázatukra született feltételezés nak. Az is lehetséges, hogy ez a forolyan kataklizmikus modell, amely- rás az FRBk egy eddig ismeretlen
ben a felvillanást követően maga a alosztályának első tagja. „Ez annál
kitörés forrása is megsemmisül – is inkább valószínű, mert nemcsak abmint például egy szupernóvarobbanás ban különbözik a korábban meg figyelt
előfutára vagy egy fekete lyukká ösz- FRB-ktől, hogy kitörései ismétlődszeomló neutroncsillag. A mostani nek, de a fényessége és a spektruma is
felfedezés viszont azt sugallja, hogy eltér a többiekétől” – jegyezte meg

RÁDIÓCSILLAGÁSZAT

KÉZB L
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Ahhoz, hogy az új cella kilépjen az
egyetemi laboratóriumból a nagyipar világába ipari prototípusként,
Georg Brunauer megalapította a
NOVAPECC céget.
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Fantáziakép a megfigyelésr l: a
Tejútrendszeren túlról FRB impulzus
érkezik az Arecibói Obszervatórium
rádióantennájához

Az ismétl d FRB forrása egy sebesen
pörg , er s mágneses mez vel bíró, nagyon
fiatal neutroncsillag lehet
KÉP: DANIELLE FUTSELAAR

Laura Spitler, a Naturecikk egyik
társszerője, a bonni Max Planck
Rádiócsillagászati
ádiócsillagászati Intézet munkamunka
társa.
A kutatók úgy vélik, hogy az eddig
felfedezett FRBk forrásai a Tejútrendszeren túl, más távol(abb)i galaxisokban vannak. Távolságukat többnyire csak becsülni tudják, mégpedig
az úgynevezett plazma diszperzió jelensége alapján. Az intergalaktikus
és a csillagközi anyagon keresztül
hozzánk érkező rádióimpulzusok
különböző hullámhosszú összetevői
ugyanis frekvenciájuktól függően
másként szóródnak az útjukba eső
elektronokon, a diszperzió mérté-

2016/13

2016.03.17. 16:55:32

Forrás:
www.mcgill.ca/newsroom/channels/
news/mysterious-cosmic-radio-bursts-foundrepeat-259440

zott fluortartalmú hatóanyag ismert.
Az egyik gyakran használt funkciós
csoport a trifluormetilcsoport, illetve más trifluoroalkilcsoportok.
Ezeknek a fontos molekularészleteknek a beépítésére számos szerves
kémiai átalakítás létezik, azonban
a szelektivitás és a hatékonyság növelése érdekében a gazdaságosság
figyelembevételével napjainkban is
intenzív kutatások folynak új eljárások kifejlesztésére.
A kutatócsoport munkatársai,
Tóth Balázs PhDhallgató, Kovács
Szabolcs posztdoktor kutató, Sályi Gergő BSchallgató és Novák
Zoltán olyan átalakítást dolgoztak ki, amelynek segítségével egy
trifluoretilcsoport szelektíven egy
aromás rendszer adott pozícióba történő beépítésére alkalmas szénhidrogén kötés hasításán keresztül. Eddig ennek a funkciós csoportnak az

Magyar kutatók új, hatékony
katalitikus eljárást fejlesztettek ki szerves molekulák CH
(szén–hidrogén) kötés aktiválásán keresztül megvalósított
funkcionalizálására. Az Angewandte
Chemie International Edition című
kémiai folyóirat kiemelt cikknek választotta az MTAELTE „Lendület”
Katalízis és Szerves Szintézisek Kutatócsoport munkatársai által jegyzett
tanulmányt. A palládiumkatalizált
átalakítás új szintetikus lehetőségeket
nyit a szerves kémia területén, és a
jövőben alkalmazást nyerhet gyógyszerkémiai szempontból fontos molekulák egyszerű szintézisében.
A Novák Zoltán által vezetett kutatócsoportban �01� óta foglalkoznak
olyan katalitikus eljárások kidolgozásával és vizsgálatával, amelyek segítségével a szerves molekulákban általában nagy
számban
előforduló
szénhidrogén (CH) kötések hatékonyan és szelektíven alakíthatóak át.
A CH kötések közvetlen funkcionalizálásával
egy-egy összetett, több
lépésből álló szintézissor jelentős mértékben
leegyszerűsíthető, így
egy kívánt célmolekula
egyszerűbben, rövidebb
Kovács Szabolcs, Novák Zoltán és Sályi Gerg a laborban
idő alatt, gazdaságosab(SZIGETI TAMÁS FELVÉTELE)
ban és nem utolsósorban
kevesebb hulladék keletkezése mel- aromás rendszerekbe történő beépílett állítható elő. A CH aktiválá- tésére csak összetett reakcióutakon
son keresztül lejátszódó reakciók keresztül nyílt lehetőség. A kutatóátmenetifém-katalizátorok segítsé- csoport által kifejlesztett új szintetigével valósíthatóak meg, azonban kus megoldás segítségével szobahőezek az átalakítások az esetek döntő mérsékleten, gyorsan és akár 95%-os
többségében erélyes körülményeket termelési hatékonysággal építhető be
igényelnek. A tématerületen folyó a kívánt trifluoretilcsoport változakutatások elsősorban olyan fejleszté- tos szerkezetű szubsztrátumokba. Az
sekre irányulnak, amelyek során új átalakítás megvalósításának kulcsát
átalakítások valósíthatóak meg, le- egy új típusú, palládiumkatalizált
hetőleg minél egyszerűbben és eny- folyamat megtervezése képezte. A
hébb reakciókörülmények között.
szakma szerint átütő erejű eljárás
A fluoratomok jelenléte egy szer- kidolgozását követően a kutatócsoves molekulában nagymértékben port tovább vizsgálja a katalitikus
befolyásolja annak fizikai, kémiai és folyamatban és a reagens alkalmazábiológiai tulajdonságait, ezért flu- sában rejlő szintetikus lehetőségeket,
oratomot tartalmazó molekuláris illetve különböző spektroszkópiai
motívumokat előszeretettel alkal- vizsgálatok és kvantumkémiai számaznak jelentős biológiai hatással mítások segítségével fel kívánja derendelkező molekulák tervezésénél ríteni az újonnan felfedezett kémiai
és szintézisénél. Ennek megfelelően reakció mechanizmusát.
számos, a gyógyászatban is alkalma- Forrás: MTA
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Szerves kémiai újítás
magyar kutatóktól

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

KÉMIA

kéből pedig következtetni lehet az
átszelt anyagfelhők össztömegére.
Ez önmagában azonban még csupán
egy nagyon durva távolságbecslésre alkalmas, ám jelen esetben annyi
mindenesetre megállapítható belőle,
hogy a forrás biztosan a Tejútrendszeren kívül található, mivel a mért
diszperzió több mint háromszorosa
annak, mint ami bármely galaxisunkon belüli forrás esetében várható lenne.
Érdekes módon az ismétlődő rádiókitörés legvalószínűbb forrására vonatkozó következtetés – miszerint az
egy extragalaktikus, nagyon fiatal
neutroncsillag lenne – ellentmondásban áll egy ugyancsak a Nature-ben
egy héttel korábban megjelent cikk
eredményével, amelyben egy másik
kutatócsoport bejelentette, hogy sikerült a világon először azonosítania
egy (másik) FRB forrásgalaxisát és
annak pontos távolságát. Ez a szinszin
tén szenzációs eredmény – amely a
több eszközzel történt megfigyelésnek köszönhetően egy rövid gammakitöréssel is kapcsolatba hozható
volt – éppen a korábbi, az egyszeriségen alapuló kataklizmikus modelleket erősítette meg. „Ez
Ez az ellentmondás azonban könnyen feloldható,
amennyiben feltételezzük, hogy az
FRB-k legalább kétféle típusba sorolhatók, és ennek meg felelően a forrásaik
is jelentős mértékben különbözhetnek”
– jegyezte meg Victoria Kaspi, aki
maga is részt vett az ismétlődést felfedező nemzetközi kutatócsoport
munkájában.
A jövő kilátásait illetően a kutatók
remélik, hogy nekik is sikerül a kitörések forrásgalaxisát azonosítani.
Ehhez az Arecibói rádiótávcsőénél nagyobb felbontásra lesz szükségük, amelyet több rádiótávcső
interferometrikus összekapcsolásával remélnek elérni.
„Amennyiben sikerül az ismétlődő
FRB helyzetét pontosabban behatárolnunk az égbolton, akkor a röntgen- és
optikai távcsövek meg figyeléseinek
segítségével megkereshetjük a neki otthont adó galaxist, ami kulcsfontosságú
a további kutatás szempontjából” – magyarázta Jason Hessels, azz Amszterzterterdamii Egyetem és a Holland Rádió
Rádiócsillagászati Intézet munkatársa, aki
szintén részt vett a kutatásban.
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KÖZÉPKORI TEMPLOM A BONYHÁDI ISZAPRÉTEG ALATT

KERESZTÉNY ALAPOK
A „Völgység f városának” is
nevezett

Bonyhád

középkori

templomának falai a közelmúltban a dombok aljában futó 6.
számú f út mellett egy csomópont építése során kerültek el .
A templomot a török lerombolta, majd a rommez t hamarosan
a nyári zivatarok során a hegyr l lezúduló vastag lösziszap
rétegek fedték el. Így azok az
1560 körüli pusztulás állapotában, szinte páratlan módon érintetlen, zárt egységben, mintegy
Bonyha XVI. századi templomának
a lábazat magasságáig álló falai
a déli oldalán a bejárattal

A

Bonyhád melletti új út építése
során egyik reggel a frissen
húzott árokban néhány, a középkori épületekre jellemző mészhabarcsos téglát találtunk. Ahogy megpróbáltuk kitisztítani a környezetét,
egyre több habarcsos törmelék került
elő. Hamarosan keletnyugati irányban
párhuzamosan futó falmaradványok,
egy gótikus templom lábazata rajzolódott ki előttünk. A templomhajó pedig
a lábazat magasságáig tele volt a lezuhant boltozat maradványaival. Az út
menti rézsűtől indulva megpróbáltuk a
téglás, habarcsos törmeléket először legalább egy keskeny sávban eltávolítani,
hogy lássuk, milyen mélyen volt a
templom padlószintje. Hamarosan láthatóvá vált az is, hogy az északi fal
mintegy 150 fokos szögben megtörik,
ami a hatszög három oldalával záródó
szentély indulására utalt. A padlószinten
pedig egy nagyobb méretű, fehér, puha
mészkőből készített faragvány került
elő, pontosan a szentély középvonalában.
Óvatosan körbebontva, sokszor a
spakni helyett is csak a söprű fa nyelével
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id kapszulát

rizték meg szá-

munkra a „völgységi Pompei”
gótikus templomát.

tisztogatva, lassan láthatóvá
vált, hogy az egy zárókő, ami
az egykori hálóboltozathoz
tartozott. A csomóponti
faragványhoz – kiágazásai
alapján – eredetileg nyolc,
háromujjas borda csatlakozott. A téglás omladék alatt
aztán sorra kerültek elő a
további, a hálóboltozathoz
tartozó bordák, csomóponti
elemek, megégett régészeti
leletek. A szentély előtti részen a padló több rétegben
A szentély kés gótikus hálóboltozatának záróköve
égett, letaposott, állatcsontokat is tartalmazó agyagos rétegekből állt. Egy tüzelőhely vastagon eső falmaradványok feltárására. Az
átégett foltját és félkörívben elhelyezke- örökségvédelmet is felügyelő területi
dő cölöpök nyomát is megfigyeltük itt. építési hatóság a gótikus templomon átvezető új útszakasz építésének folytaGyorsított feltárás,
táshoz járult hozzá és csak közvetlenül
óriási érdekl dés
az omladék alatt jelentkező régészeti
A főút közelsége, az építkezés határide- szint pár nap alatti kibontására, dokuje miatt az első leletek előkerülésétől mentálására adott engedélyt. Szerenkérdéses volt, hogy esetleg sikerül-e va- csére pillanatok alatt rendkívül széleslamilyen megoldást találni az út átter- körű civil és szakmai összefogás bontavezésére, de legalább a nyomvonalba kozott ki a legalapvetőbb építéstörténe-
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Feltehet en az alapító, Morgai Marcel sírja,
patológiás elváltozásokkal a gerincen és
a keltezését segít Zsigmond-kori pénzérmével
(GRAFIKA: ERKY-NAGY TIBOR)

ti adatok tisztázására. Szinte órák alatt
láthatóvá vált előttünk az egyhajós – a
szentély indulásánál és az északi oldalon
a falközépen, a délin a bejárat két oldalán, valamint a sarkokon kívülről pillérekkel megtámasztott – gótikus
templom alaprajza.
laprajza. Az egyre lenyűgölenyűgö
zőbb látvány sok látogatót vonzott, óriási volt az érdeklődés. Az emberek folyamatosan körbeállták az ásatási területet, még sötétedés után is sokan érkeztek. A hírek ellenére is mindenki
lelkesen bizakodott, tervezgetett, hogy
a középkori Bonyhád templomának
maradványait sikerül feltárni, valamilyen módon megőrizni és bemutatni is.
Hiszen a falmaradványok jól látható
helyen vannak, mellette megy el a forgalmas főút, a beljebb meghúzódó településre ez is felhívhatná a figyelmet.
Mintegy a látogatókat csalogató, fogadó kapuja lehetne a városnak. Mai világunkban pedig még ennél is fontosabb,
különösen aktuális üzenete lehetne
gyökereink és a közösségi tudatunk
megerősítésére.

lönböző méretű téglák alapján felmerült, hogy a templomnak több építési
periódusa is lehetett. Erre utalt a bejárat
közelében talált Zsigmond-kori kis
pénzérme, a parvus és egy denár is. Ezek
a megfigyelések szintén arra hívták fel
a figyelmet, hogy számos kérdést csak a
kutatás folytatása tisztázhatna.
A bejárat közelében előkerült kapubéllet és az ablakmérmű szépen faragott töredékei után pedig már az is világos volt, hogy itt olyan mennyiségben
és olyan szerencsésen helyükön őrződtek
meg a lezuhant díszítőelemek, hogy
azokból teljesen rekonstruálni lehet az
egykori templom belső terét. A feltárt
falmaradványok és az előkerült kőfaragványok felmérésére és részletes építészettörténeti elemzésére a helyszínre érkezett
Buzás Gergely régészművészettörténész és Szőke Balázs boltozatszakértő is.
Szerintük a bonyhádi egyhajós, két boltszakaszos teremtemplom volt, a 220
centiméter
éter hosszú küszöbkő alapján vi
viszonylag széles, íves záródású bejárattal
és háromosztatú ablakkal a déli falon.
Ott a két pilléren boltozott előtető is lehetett, talán ahhoz tartozhattak a kapu
szegletében talált bordatöredékek. Az
alaprajz és a hálóboltozat párhuzamainak felsorolásakor a simonytornyai
várkápolna, a szekszárdi, bátai,
budafelhévízi és a nyírbátori templomok
is szóba kerültek. A két kutató szerint a
bonyhádi lelet díszes hálóboltozatával,
kőfaragványaival kiemelkedik a falusi,
mezővárosi templomok sorából. Típusának egyik legmagasabb színvonalú képviselőjének tartják, amelyet az 1510es
évek körül feltételezhetően Morgai Mihály építtetett.
A régészeti jelenségek arra utaltak,
hogy a Völgységet a források szerint
154�től dúló törökök felégették a kö-

zépkori Bonyha település templomát,
majd pár évig vissza-vissza térve tanyáztak is a falai között. Azonban hamarosan beszakították a boltozatot, illetve az álló, könnyebben elbontható
téglafalakat pedig a kő lábazatig elhordták. A Völgységben szokásos, nyári zivatarok után a hegyről lezúduló
lösziszap pedig az évszázadok alatt egyre vastagabban takarta el, így megmenekült a későbbi bolygatásoktól.
A déli pillér titka

Az ásatás utolsó óráiban a mellékoltárok
között, a déli pillér előtt a lemélyedő habarcsos omladékot követve egy sír is
előkerült. A legfrekventáltabb helyen
fekvő, erős csontozatú, megtermett
személy feltehetően a templom alapítója
vagy annak családtagja lehetett. Az elhunyt mellkasán Ulászló király 1442–
1444 közé keltezhető denárja volt, ami
végleg bizonyította, hogy a pusztulási
réteg törmeléke alatt csak a templom
végső építési fázisa volt látható, az alapítása korábbi, Zsigmond kori lehetett.
Az emberi maradványokat vizsgáló
Hajdu Tamás és Kustár Ágnes előzetes
megfigyelései szerint a robosztus termetű, 30–40 éves korában elhunyt férfit több betegség is, köztük
ük ízületi gyulladás kínozta. A férfi minden bizonynyal a Morgaiak egyik jelentős személyisége lehetett. A családból legkorábban
Morgai Jánost említik, 1396-ban. A
sírban talált érme alapján azonban
inkább Morgai Marcelről lehet szó,
akit mint a család egyik legtekintélyesebb tagját 1446-ban tanúnak hívtak
egy birtokperben. A Morgai leszármazottak közül Gáspárt az 1480-as években Mátyás király embereként említik
országszerte, Mihály, Benedek és Miklós neve pedig az 1500-as évek elején a

Bonyha 1510 körül
épült gótikus temploma
(HARGITAI BEÁTA AKVARELLJE)

A török pusztítás áldozata

A szentély indulásánál a főfalakhoz kötés nélkül csatlakozó
belső falszakaszok, az eltérő
összetételű habarcsok és a kü-
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ÉT-ETOLÓGIA
Megszokás és félrelépés –
szula módra

A 3D lézerszkennerrel dokumentált
falmaradványok adatainak irodai feldolgozása

megyei jegyzőkönyvekben szerepel
rendszeresen. Volt, aki a szigetiekhez
állva harcolt a törökök ellen, a többség
azonban a Felvidékre húzódott. Ott
Morgai Kata, Balassi Bálint sokáig titkolt szerelme a legismertebb, akinek
nevét egy hozzá írt versnek a soraiba is
elrejtette.
Modern technológia
a kutatáshoz

A hálóboltozat kiszerkesztett rekonstrukciója

A lelőhely tervezett elfedése miatt különösen nagy jelentősége volt minden
apró ásatási megfigyelés és részlet
pontos rögzítésének. Az összes elérhető
információ kimentésére olyan XXI.
századi technológiákra volt szükség,
amelyek később lehetővé teszik akár a
templom teljes rekonstrukcióját, az
esetleg utólag felmerülő kérdések
megválaszolását. A Geodézia Kftnek
az iparban már elterjedt, de már baleseti és egyes bűnügyi helyszínek elmentésében is használt 3D lézeres
szkenneléssel alig 1 óra alatt a teljes ásatási felület minden térbeli pontját sikerült rögzíteni és vektorizálva elmenteni. Így ebből a pontfelhőből bármikor,
bármilyen metszet, rajz utólag is elkészíthető, ami teljesen új távlatokat nyit
más lelőhelyek régészeti dokumentálásában is. A régészek megfigyeléseiket
nem csak a papírjaikat lapozgatva, hanem a 3D monitoron és akár a teljes
kutatási felületet ugyanígy kinyomtatva az íróasztalukon is bármikor újra ellenőrizni tudják. Legalább ilyen fontos,
hogy a bonyhádi feltáráson alkalmazott új dokumentációs technológia az
újabb generáció számára is élvezhetővé,
használhatóvá teszi a kutatási eredményeket.
A most előkerült gótikus templom,
mint épített örökségünkhöz tartozó
régészeti emlék önmagában is egyedi
392
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A házastársi hűség nemcsak az emberek körében ismert. Sok madárfajnál a
monogámia hosszú ideig, akár az
egyedek egész életében is fennmarad.
Ennek előnyei között említik az összeszokott pár megnövekedett esélyét a
környezeti nehézségek kivédésére, illetve az utódgondozásban szerzett közös tapasztalatok üdvös hatását is. Keveset foglalkoznak viszont a monogámiából eredő esetleges hátrányokkal –
pedig a gyakori félrelépések arra
utalnak, hogy az egyedek a párkapcsolaton kívül is keresik a „boldogságot”.
A kéklábú szula monogám faj, ahol a
pár több költés erejéig együtt marad. A
tojók nagyobbak a hímeknél, és ha fél-

a k faragványok alapján
(BUZÁS GERGELY, SZ KE BALÁZS
REKONSTRUKCIÓJA)

és megismételhetetlen érték. Az előzetes kutatás eredményei egyértelműen
rámutattak, hogy Bonyhád eddig alig
ismert középkori történetének a most
megfigyelt terület sehonnan máshonnan nem megszerezhető, másként nem
pótolható és nem helyettesíthető leleteket és információkat tartalmazó viszonylag kis kiterjedésű gócpontja. A
középkori Bonyha templomának a
lábazat magasságáig álló falai, a késő
gótikus hálóboltozat, ajtó- és ablakkeretek mészkőből faragott, padlóra
zuhant töredékei páratlan információs bázist és lehetőséget nyújtanak a
történeti háttér és az épület rekonstruálásához. Ugyanakkor az is jól látható, hogy a kutatás során felmerülő
újabb és újabb kérdésekre a legmodernebb technológiák sem pótolhatják a földben maradt információk sokaságát, amelyek csak egy teljes körű,
alapos feltárással ismerhetők meg.
Sajnos erre Bonyha hányatott sorsú
gótikus templománál még sokáig kell
várni. Ahol a szentélybe a törökök a
lovaikat kötötték egykor, a hittel épített falakra alapozott úton ma kamionok ezrei viszik modern világunk
terheit.
SZABÓ GÉZA

relépés történik, mindig a tojóé a végső
szó: vagyis ők döntenek, hogy elfogadjáke egy másik hím udvarlását. Egy
mexikói állományban 300-nál több
szula pár, valamint fiókáik genetikai
elemzésével azt vizsgálták, vajon a párkapcsolat tartóssága összefügg-e a félrelépések valószínűségével. Azt a meglepő eredményt kapták, hogy míg a
párok első fészekaljában 9% körül volt
a hűtlenségből fogant fiókák aránya, a
második költésnél ez már majdnem
��% volt. Vagyis az együtt maradó párok esetében a hímek sokkal borúsabb
eséllyel pályáztak az apai szerepre – saját családjukban!
A jelenség magyarázata az lehet,
hogy a tartós párkapcsolat lehetőséget
nyújt a tojóknak, hogy párjuk esetleges
gyenge tulajdonságait kiismerjék, illetve megtanulják, miképpen léphetnek
félre legkönnyebben. Viszont a „friss
házasok” esetében talán a szulák körében is tart még az újdonság varázsa…
PONGRÁCZ PÉTER
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B E T E G VO LTA M , É S Á P O LTATO K …

AZ IRGALMAS REND
Granada egyik templomában 1539. január 20-án Avilai János prédikált olyan er vel, hogy a 44. évében járó Ciudad Jánost mélyen érintették a megtérésre buzdító szavak. A megtér b nbánatának
intenzitása miatt sokak szemében elmeháborodottnak t nt, ezért a granadai királyi kórház tébolydájába zárták, ahol az ápolók a korabeli sokkterápiával, rendszeres botozással gyógyították. Ekkor sem
a beteg, sem környezete nem gondolta volna, hogy hátralév élete, vagyis 15 év alatt a betegápolók,
az irgalmasok rendjét hozza létre.

C

iudad János a tébolydai megpróbáltatások közben maga
sem gondolhatta, hogy hamarosan egy új, modern szerzetesrend alapjait rakja le. Hányatott, kalandos élete pedig végképp nem szolgált előkészítésül az irgalmasság erényének hősies fokon történt
gyakorlásához.
1495ben született a portugál királyság MontemorONovo nevű
kisvárosában, az evorai püspökség
területén egy névtelen és szegény
család tagjaként, mert az első, róla
szóló források csak a keresztnevéről
tudnak. Nyolc éves volt, amikor egy
magát diáknak hazudó csavargó biztatására megszökött otthonról és a
kasztíliai Oropesában kötött ki, ahol
a helyi földesúr juhászai befogadták
maguk közé. János idővel megtanulta a pásztorságot és fölcseperedett.
Huszonnyolc évesen nem családalapításra gondolt, mint mindenki más
a környezetében, hanem világot
akart látni és ezért elszegődött V.
Károly császár hadseregébe.

gődött az afrikai Ceuta városában.
Idővel Gibraltárba ment és az európai nyomdákban készült vallásos
könyvek eladásából élt.
Granada volt a következő állomás,
és megtérése-meggyógyulása után
egy rövid ideig a királyi kórházban
maradt önkéntes ápolóként. Avilai
János tanácsára 1540-ben a szegények és betegek ápolásának szentelte
magát a reá jellemző szélsőséges módon. Az utolsó mór király éppen katolizált unokaöccse, Don Miguel
Abiz de Venegas saját házában több
termét átengedte Jánosnak, aki néhány mellé szegődött fiatal férfi segítségével a környék szegény betegei
közül ide gyűjtötte azokat, akiknek
az otthoni ápolása megoldatlan volt.
Mindehhez az anyagi alapot koldu-

lással teremtették elő. Jánosban olyan
meggyőző erő lakott, hogy az adományok lehetővé tették a költözést
tágasabb helyre, előbb egy családi
házba, majd a híres Alhambra közelében üresen álló, egykori apácakolostorba. Itt szervezte meg azt a kétszáz főt befogadó, korszerűnek
mondható ispotályt, amelyben a betegek ápolása mellett a másféle nyomorúsággal sújtott szerencsétlenekkel is törődtek. Külön helyiség volt
a néhány éjszakára megszálló zarándokok, a hosszabb ideig ott tartózkodó hajléktalanok és az elmebetegek számára. Befogadták a talált
vagy szüleiket elvesztett gyermekeket és a kortársak méltatlankodásától, sőt vádaskodásaitól kísérve a
prostituáltakat.

A granadai királyi kórház bels udvara

Hadak, könyvek, betegek

Először a franciák elleni háborúban
hadakozott, de Fuentarrabia mellett megsebesült (15�3). Felgyógyulását az égiek segítségének tulajdonította, és hálaadásként folytatta
a katonáskodást most már a kereszténység védelmében. Így került az
osztrák hadszíntérre, amikor I.
Szulejmán újra Bécs felé tartott
(153�). Innen visszatért Portugáliába, s megtudta, hogy özvegy apja
ferences barátnak állt Lisszabonban.
A világlátott férfi nem tért vissza
eredeti foglalkozásához, hanem egy
száműzött nemes szolgálatába szeÉLET
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Istenes János
ta munkatársaira örökségül oly móCiudad János karizmatikus egyéni- don, hogy abból mindenki előtt viláségként a betegekben a bennük szen- gos volt: a legnagyobb Urat látta meg a
vedő Krisztust látta, s ez már életében legelesettebbekben is.
kiérdemelte számára az „Istenes” neJános Granadában halt meg 1550.
vet. Áldozatos munkája pedig a kortár- március 8-án. Kisded közössége szásak számára meggyőző tanúságtételnek mára nem hagyott saját maga fogalbizonyult. Karizmája a munkatársak- mazta szabályzatot, nem tartotta
ban kamatozott, hiszen egyedül képte- magát rendalapítónak. Művét társalen lett volna a sok beteget ápolni, velük ira és a Gondviselésre bízta.
törődni. Fiatal vagy érett korú férfiak,
őt és társait látva a legkiszolgáltatottabNagyobb testvérek
bak szolgálatában (ami lélekre és testre Utóda Antal Márton testvér lett, aki
egyaránt kiterjedt), sorban
újabb ispotályt-kórházat
fedezték föl betegápolói
alapított Granadában és
hivatásukat és társultak
Madridban. Közvetlen
hozzá, eleinte minden
utódai, akiket már „naszerzetesi kötöttség, ígéret,
gyobb testvérnek” nevezfogadalom nélkül. Az újtek a többiek, Cordo
kor első százada éppen a
vában, Lucenában és Tonagy földrajzi felfedezések
ledóban szerveztek a
két országában, Spanyolgranadai mintát követő
országban és Portugáliákórházakat; az 1567-ben
ban a világ idegen földrémegválasztott nagyobb
szeit, tájait látni vágyó fértestvér, Rodriguez de
fiak számára sokféle leheSiguenza pedig Don Jutőséget kínált, ám a
an d’Austria hadseregébetegápoló hivatásukat köben szervezte meg a sebevető testvérek saját énjük
sült beteg katonák ápoláCiudad János
legmélyén, lelkük magását. Az ápoló testvérek
nyos tájain tettek olyan benső utazást, száma az újabb feladatok ellátásának
amit el nem cseréltek volna a tengeri arányában gyarapodott, és a köutazásokért.
zösségi élet rendezettsége érdeAz iskolázottságnak híján levő, és kében Szent Ágoston szabályegészen más, előzetes katonai tapaszta- zatát követték. Minden ispolatokkal rendelkező János a modern tály élén nagyobb testvér, igazegészségügy, kórház megszervezéséhez gató állt, a granadai vezetője
jelentős mértékben hozzájárult: a bete- pedig a rendfőnök szerepét
geket betegségeik szerint csoportosí- látta el már a felsőbb egytotta újszerű módon. Ami ennél is na- házi jóváhagyás előtt is.
gyobb csodálkozást váltott ki a szem- Rodriguez de Siguenza
tanúkból: minden betegnek külön V. Piusz pápától hiágya volt, tehát egy ágyba csak egy vatalos elismerést
beteg feküdhetett a középkori szokás- nyert maguknak
sal ellentétben. Ez az ispotály higiéniá- 1571-ben, mint
ját is szolgálta. Külön gondja volt az el- ágostonos regulát
mebetegekkel való kíméletes bánásra, követő közösség.
nem felejtette el, milyen sokkterápiá- Tagjai egyszerű
ban részesült megtérése után, 1539 fogadalmat tehetben. A kortársak ezt a már-már társa- tek (szegénység,
dalmi méretű jótevést bizalommal há- tisztaság, engedellálták meg: tudták, adományaik a be- messég), amelyhez
tegeket szolgálják. A Valladolidban negyedikként hozszékelő királyi udvar előkelő személyi- záfűzték a férfi beségei vették őt védelmükbe. Nem tud- tegek ápolására
ni, mozgalmas élete során mikor ta- történt elkötelenult meg írni, néhány levele az utókor- zettségüket. Kórhára maradt. Sajátos lelkiségét nem írásba zi közösségenként
foglaltan, hanem élő példaként, a má- egy testvér pappá
sik ember szüntelen szolgálatával hagy- szentelődhetett –
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természetesen teológiai tanulmányok után –, hogy a közösség meg a
betegek lelki gondozását ellássa.
Másfél évtizeddel később V. Sixtus
pápa a szerzetesjog szemében világinak, laikusnak számító testvérek intézményét szerzetesrendnek nyilvánította, és a következő évben a �5
ispotálykórház vezetői egyetemes
káptalani gyűlést tartottak Rómában. Ez a testület rendfőnököt választott Soriano Péter személyében,
elkezdte a sajátos feladatkörüket
messzemenően figyelembe vevő szabályzat kidolgozását és a házakat területileg két csoportba sorolta, így
született meg a spanyol és az olasz
tartomány. A következő negyven
évben az új rend tovább gyarapodott
új alapításokkal, illetve a már meglévő ispotályok rendi keretbe vételével, számszerűen �4 kórházzal. Franciaországban Medici Mária királyné
szorgalmazta párizsi megtelepedésüket (1601), s négy évvel később Ausztriában is megjelentek (Feldsberg). A
híres sebész, Ferrarai Gábor belépvén
az ispotályos rend soraiba, egymaga
�� kórházat alapított. A két tartomány közötti súrlódást, vetélkedést,
vitát elkerülendő, V. Pál pápa különválasztotta, kijelölte illetékességi
területüket. A spanyol tartományhoz a spanyol és a portugál birodalmak tartoztak, ideértve a tengerentúli területeket is, az olasz tartomány a
katolikus világ egyéb országaiban terjeszkedett. A szabályzat és a rendi alkotmány közös, de a két
kongregáció egymástól független. Mivel a
két kongregáció rohamosan gyarapodott, a kisebb egységek, a tartományok
pedig hathatósan segítették az irányítást, az ispotályos
rend 1700-ban 288
kórházat,
illetve
rendházat mondhatott magáénak. Az
utódai által alapítónak nyilvánított Istenes Jánost 1630. szeptember 21-én boldoggá, majd 1690. október 16-án szentté
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avatták. Halála napját, március 8-át
tették ünnepévé. Utóéletéhez tartozik, hogy XI. Piusz pápa a kórházak, betegápolók és a betegek patrónusának nyilvánította 1930. augusztus 28-án.
A történelem viharai természetesen az ispotályos rendet sem kímélték, például a francia tartomány 39
kórháza - 355 rendtaggal - teljesen
megsemmisült. Emellett számos
testvért a francia forradalom forradalmi törvényszéke száműzetésre
vagy halálra ítélt mitsem törődve az
egészségügy, szegénygondozás terén okozott mérhetetlen károkkal.
18�3ban a Marseillei Szent Lélek
kórház ápolói állították vissza az irgalmas rendet Franciaországban.

hadi kórházukkal, majd Pesten 
Rómer Flóris szerint - a Nagy mecset mellett megtelepedtek és próbálták folytatni a betegápolást. A
szervita szerzetesek Bécsben kijárták, hogy ők kapják meg az irgalmasok által elfoglalt épületeket, s ez
utóbbiak távoztak. Emléküket az
Irgalmasok utcája elnevezés őrizte
meg visszatérésükig. Az 1716tól
másfél évtizedig épült Invalidus
ház biztosított számukra működési

li templomban tartott misére
dobpergés hívta az itt élőket. II. József Pozsonyban kelt 1783as intézkedésével a pesti Invalidus házat megszüntette, s ekkor az irgalmas barátok
Pestről véglegesen távoztak. Ezzel
párhuzamosan a következő helyeken
telepedtek meg: Eger (17�6), Temesvár (1737), Pápa (1757), Kismarton
(1760), Nagyvárad (1760), Pécs
(1769), Vác (1778), Szakolca (178�),
Zágráb (1804), Buda (1806), Szat-

A rend Magyarországon

A történelmi Magyarország területén első kórházukrendházuk 1650
ben Szepesváralján létesült, amikor
a Lubomirsky család Lengyelországból behívta az irgalmas szerzeteseket. Szelepchényi György esztergomi érsek támogatásával 1672ben szervezték meg a pozsonyi kórházat az Ausztriából jött testvérek,
majd Buda 1684-es ostromakor a
hadszíntér mellett tábori kórházat
működtettek és több ezer sebesült
ápolásával foglalkoztak hat héten
keresztül. Nagy gondot jelentett a sebesültek élelmezése: Páter Cruchten
József jelentése szerint itt létük alatt
36 ökröt vágtak le, vagyis a kórház
konyháján is maguk működtek. A
törökök harci tevékenységének erősödése miatt a hadsereg ekkor viszszavonulásra kényszerült. A testvérek a súlyos betegekkel együtt úgy
távoztak, ahogy érkeztek: hajóval a
Dunán. Győrben megálltak, a jezsuiták régi iskolájában ideiglenes
kórházat létesítettek a beteg katonáknak.
Kollonich Lipót püspököt a bécsi
nuncius, Francesco Buonvisi bízta
meg a tábori kórházak felügyeletével, mert azokat tetemes összegekkel a Szentszék támogatta. A később esztergomi érsekké lett főpap
nagy elismeréssel nyilatkozott az irgalmasok önzetlen szolgálatáról,
akik közül 16831686 között 1�en
életüket áldozták. Természetesen
Buda várának 1686-os ostromakor
és visszafoglalásakor jelen voltak

Az egri irgalmas rendi kórház török fürd b l kialakított épülete

A váci irgalmas rendi kórház

terepet. Az itt elhelyezett rokkant
katonák számára 40 ágyas kórház
létesült, az ápolókat az irgalmas
rend adta az 1731. január 1-jén megkötött szerződés értelmében, és
gyógyszertárat
működtettek,
amelynek földszinti elhelyezése lehetővé tette, hogy ablakon át a pesti polgárok is beszerezhessék a
gyógyszereket. Az irgalmasok elkülönült részben éltek a katonai parancsnokság igazgatta katonai épületben. A test ápolása nem szorította háttérbe a lélek ápolását, a házbe-

már (1834). A magyar
házak 1856-ig az osztrák Szent Mihály arkangyal provinciához tartoztak, az itteniek 1856ban megalapították az
önálló, magyar tartományt. A tartományfőnök Pozsonyból irányította a tekintélyes provincia tevékenységét.
Címerük csücskös talpú, reneszánsz jellegű pajzs, kék mezőben zöld leveles ágon nyitott arany
gránátalma piros belsővel. Az almán
arany latin kereszt, fölötte hatágú
arany csillag ragyog. A gyógyszer
gránátalmát a felebaráti szeretet teszi
hatékonnyá a betegségekkel szemben. „Beteg voltam, és ápoltatok” mondta a Mester (Máté �5,36). Vajha
előtűnne az adatok mögül a betegekkel hivatásszerűen törődő felebaráti
irgalmasság, amely egy mérhetetlenül
nagyobb irgalmasság visszfénye.
TÖRÖK JÓZSEF
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INTERJÚ KARANCSI JÁNOSSAL

a hét kutatója

SÖTÉT GYANÚSÍTOTTAK
A CERN-BEN
A galaxisokat egyben tartó sötét anyag és sötét energia részecskeszint

leírása, felfedezése még várat

magára – bár lehet, hogy nem sokáig. Ahogy arról
tavaly decemberi utolsó számunkban hírt adtunk,
Krasznahorkay Attila, az Atomki Tandetron gyorsítót m ködtet

egységének vezet je nemrégiben

olyan esemény-többletet talált, ami a gyanú szerint
sötét anyag jelenlétére utalhat. De van egyfajta
„gyanúsítottja” a CERN CMS kísérletében részt vev
Karancsi János csoportjának is.

– Úgy tudom, először szilárdtestfizikával foglalkozott, és csak később tért
át a részecskefizikára. Miért és hogyan
történt ez?
– Tanulmányaimat a Leedsi Egyete
men végeztem, ahol vékonyfilmréte
gekkel, azon belül is szupravezető mág
nesekkel foglalkoztam. Bár ez ilyen
formában szilárdtestfizikai téma, mégis
valódi érdeklődési területemhez, a ré
szecskefizikához vitt közel, hiszen,
szupravezetők nélkül a részecskék üt
köztetése, megfigyelése elképzelhetet
len volna. �010ben sikerült is magyar
CERNes kutatókkal kapcsolatot léte
sítenem, majd biztatásukra beadtam
PhDjelentkezésemet a Debreceni
Egyetemre, ahová felvételt nyertem.
Szuperszimmetrikus részecskék keresé
sét célzó kutatásaimat jelenleg Trócsányi
Zoltánnak, a DE Kísérleti Fizikai Inté
zetének igazgatójának, illetve Veszpré
mi Viktornak, a Wigner Fizikai Kuta
tóközpont csoportvezetőjének a téma
vezetése mellett végzem. Emellett az
Atomki tudományos segédmunkatár
saként dolgozom a CERNben, ahol
fizikakeresések mellett csoportommal
a pixeldetektor kalibrációját és adatai
nak rekonstrukcióját végezzük. A kö
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rülbelül húszfős csapat feladatainak ko
ordinálását végzem egy tapasztalt kuta
tótársammal közösen, amely a nyom
követő rendszer projektjének egyik
fontos alcsoportja. Habár évente több
hónapot tartózkodom a CERNben,
az ilyen feladatok java része, mint pél
dául a detektor bizonyos kalibrációi
akár itthonról is elvégezhetők.
– A szuperszimmetria jelenleg a fizika egyik legizgalmasabb kutatási területének számít. Mi ez tulajdonképpen,
és miért izgatja ennyire a fizikusokat?
– A szuperszimmetria az ismert szim
metriák, mint például a tér, az idő
vagy más belső szimmetria olyan kiter
jesztése, amely kapcsolatot teremt az
egész spinű bozonok és a feles spinű
fermionok között. A részecskefizika
standard modelljének négy dimenzió
ján túl bevezetünk egy ötödik teret,
ami lehetővé teszi, hogy minden ismert
részecskének legyen egy hasonló tulaj
donságú, úgynevezett „szuperpartne
re”. Mivel ilyen részecskéket eddig
még nem találtunk, ezért azok, ha lé
teznek, több paraméterükben, például
a tömegükben is eltérnek majd ismert
párjaiktól, tehát a szimmetriának biz
tosan sérülnie kell.

– Mit mondana a világról, milyen információt tenne hozzá jelen tudásunkhoz a szuperszimmetrikus részecske
vagy részecskék felfedezése?
– A standard modell által jósolt részecs
kék számát gyarapítaná, egyben lehe
tőséget nyitna megtalálni egy a jelenle
ginél magasabb rendű elmélet részlete
it. Ez pedig magyarázatot adhatna
olyan természetben zajló folyamatokra,
amelyekre jelen tudásunk alapján nem
tudunk magyarázatot adni. Például ar
ra, mi tartja egyben a galaxisokat. Is
merethez juthatnánk például a sötét
anyag mibenlétéről, vagy a szimmetria
sérülése megmagyarázhatná például
azt, hogy miért látunk olyan nagy kü
lönbséget a gravitációs és az
elektrogyenge erő nagysága között.
– Miből gondolják a fizikusok, hogy a
sötét anyag létezik?
– Az a tömeg, amit a galaxisokban lá
tunk, nem elegendő ahhoz, hogy egy
ben tartsa a csillagmilliárdokból álló
galaxisok spirálkarjait. Ehhez a látha
tótól nagyobb tömeg kell. Ezért nem
csak azt feltételezzük, hogy a sötét
anyag létezik, hanem hogy a világ
nagy része abból és a sötét energiából
áll. A feltételezések szerint a látható
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A pixeldetektor hordórészének részecskepályákhoz illesztett klasztereinek átlagos töltése (fekete pontok, bal oldali tengely) és beütés találási
hatásfoka (piros pontok, jobb tengely) az id zítés függvényében. A különböz pixelrétegek és lemezek hatásfoka a szenzorra kapcsolt el feszítési
feszültség függvényében. Az id zítés és a feszültség is úgy lettek megválasztva, hogy a lehet

legnagyobb beütési- és töltésösszegy jtési

hatásfokot érjük el.

anyag mindössze 4 százalékát alkotja a
világegyetemnek. Ez szemlélteti azt is,
milyen keveset tudunk a világról, tehát
a kutatás indokolt.
– A hétköznapi ember, ha szimmetriáról hall, többnyire tükörszimmetriára
gondol. Hogyan lehet szimmetrikus
két dolog akkor, ha az egyik fontos jellemzőjükben – jelen esetben a tömegben – ennyire különböznek egymástól?
– A fizikai szimmetriákat nem úgy
kell elképzelnünk, mint a geometriá
ban, hanem általánosan egyfajta inva
rianciát jelentenek fizikai transzformá
ciókkal szemben, ami egyegy meg
maradó mennyiséghez vezet, mint az
energia vagy a lendület. Jelen esetben a
szimmetria abban rejlik, hogy az is
mert részecskéknek egyegy hasonló
tulajdonságú párt jósolnak a szuper
szimmetrikus elméletek. A keresett ré
szecskéknek, mivel eddig még nem ta
láltuk meg őket, valószínűleg nagyobb
tömegűnek kell lenniük. A megtalá
lásukhoz pedig olyan nagy energia
szükséges, amilyet csak a Nagy
Hadronütköztető (LHC) képes létre
hozni, melynek ütközési energiája ta
valy óta majdnem megkétszereződött
�01�höz képest. Ez jó hír, mert most
már olyan új folyamatok is létrejöhet
nek, amilyeneket eddig azért nem lát
tunk, mert fizikailag nem tudtunk lét
rehozni akkora energiát, amin azok
végbemehetnek.

– Ön 2012-ben a CERN CMSkísérletén belül a detektor kalibrációját,
és az adatok rekonstrukcióját felügyelte, és részese volt annak az eseménysorozatnak, aminek eredményeként
sikerült a Higgs-bozont azonosítani.
Tavaly pedig egy újabb felfedezés kapujába érkeztek, hiszen megint találtak olyan többletet, ami felveti az
alapos gyanúját annak, hogy újabb részecskét találhatnak. Hol tart most ez
a kísérlet?
– Úgy tűnik, valóban nagyon izgal
mas év elé nézünk idén is, ugyanis ta
valy mind a két nagyobb általános kí
sérlet – a CMS és az Atlas is – látott
egyfajta többletet vagy fluktuációt,
amiről ki kell derítenünk, hogy pon
tosan micsoda. Mivel nagyon hasonló
tömegközépponti energiájú mindkét
többlet, ezért ez akár azt is jelentheti,
hogy egy új részecskével vagy folya
mattal van dolgunk. Hogy milyen új
fizikát jelenthet ez, arról egyelőre csak
feltételezések vannak. Azért lesz na
gyon izgalmas az idei év, mert még
több, a tavalyihoz hasonló adatot fo
gunk gyűjteni, ami alapján egyre na
gyobb bizonyossággal tudjuk majd
megerősíteni vagy kizárni ezeket a fel
tételezéseket.
– A szorosabb kutatási területéhez a
top kvarkok tartoznak. Miért éppen
ezek a részecskét váltak izgalmassá az
Ön számára?

– Valóban, a top kvarkokkal foglalko
zom, méghozzá egy olyan különleges
esettel, amelyben a protonproton üt
közések során nagyon nagy Lorenz
lökettel rendelkező top kvarkok jön
nek létre. Emiatt a bomlásuk után ki
lépő részecskék is koncentráltan egy
irányba repülnek. Eddig többnyire
olyan top kvarkokat azonosítottunk,
amelyek bomlási termékei kevésbé
tartottak egy irányba.
Ha azt feltételezzük, hogy egy na
gyon nagy tömegű szuperszimmetri
kus részecske, mint a gluínó elbomlik
kisebb tömegű részecskékre, mint
amilyen a top kvark, akkor a nagy tö
megkülönbség miatt az újonnan létre
jöttek nagy kezdeti löketet kapnak és
ezért előre szóródnak. Emiatt egészen
másként kell őket észlelni, mint ahogy
azt eddig szokványos módszereinkkel
tehettük. Az előző LHC futási perió
dusból, tulajdonképpen már tudjuk,
hogyan kell keresni ezeket az előretolt
részecskéket, de most a nagyobb ener
gia miatt sokkal több lesz belőlük.
Emiatt, és a kifinomultabb detektálási
módszerek alkalmazása miatt ponto
sabban meg tudjuk majd figyelni őket.
Már a �01�es adatokban is kerestünk
ehhez hasonló eseményeket. Idén vi
szont egy speciálisabb keresésre össz
pontosítunk újfajta módszerek alkal
mazásával.
DOMBI MARGIT
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

eGÉS

VILÁGJÁRVÁNYOK
Sokan úgy gondolják, „minek az influenza ellen véd oltás, hiszen egyszer megbetegszünk, aztán
kiheverjük”. De talán mégsem ilyen egyszer . A történelem során könnyen találunk olyan esetet,
amikor az influenza határozottan halálos volt.
legkézenfekvőbb példa
a spanyolnátha. Ez a
járvány 1918-1919-ben
tombolt Európában. Ez volt az
első és legpusztítóbb világmére
tű járványa az influenza A ví
rusnak. Az emberiség mintegy
20-40%-át megbetegítette, és
már 1918ban több áldozata
volt, mint az első világháború
nak. Körülbelül 50 millió em
ber vesztette életét, de vannak
akik „csak” 20 millióra becsülik ezt, míg vannak, akik 100
millióra. Neve onnan ered,
hogy először Spanyolországból
érkezett a híre. Kezdetben madarakról terjedt át emberekre,
így az emberek teljesen védtelenek voltak vele szemben, ezért
nagyon gyorsan és hatékonyan
terjedt és szedte az áldozatait.
Felszíni vírusanti géneket vizsgálva megállapították, hogy
struktúrája a H1N1hez ha
sonló volt (H=hemagglutinin,
N=neuraminidáz).
Három hulláma volt. 1918 tava
szán, őszén, és 1919ben. Az első

A
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hullám alig járt áldozatokkal, ám
csak a második hullám már 25-50
millió áldozattal járt. Nincsenek

pontos adatok, például Oroszországban a világháború miatt nem
tudták felmérni a helyzetet, de
akadtak olyan területek is, melyek
teljesen kihaltak, ezért nem tudunk
információkat. Csak Indiában 17 millióan estek áldozatul a kórnak, ahogy
azt egy népszámlálás is igazolta.
A betegség egyik lefolyása az
volt, hogy gyors ütemben vérzéses
tüdőgyulladássá fejlődött és a be
tegek néhány óra alatt meghaltak.
Ez leginkább a �040 évesek kö
zött volt gyakori. Halálozási ará
nya legalább 2,5% volt.
A közelmúltból pedig a H1N1
járványt lehet kiemelni. Ez szintén
az influenzavírus A típusának alfaja, ez az emberi influenza leggyakoribb kórokozója. Ez okozta
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a spanyolnáthát is, azonban legutóbb 2009-ben jelent meg mutálódva. „H1N1/09 pandemikus
vírus” lett a 2009-es változat neve. Halálozási rátája nem túl ma
gas (0,1%), de veszélyes, mert sú
lyos szövődményeket okozhat.
Legveszélyeztetettebbek a várandós anyák, a csecsemők és azok,
akiknek gyenge az immunrendszerük. A várandós kismamák immunrendszere – éppen a magzat
védelme miatt –, módosul átmenetileg abba az irányba, hogy a vírus
ellen kevésbé tud védekezni.
A vírus erős immunreakciót
vált ki, ami károsítja a légutak
felszínének nyálkahártyáját, a tüdő légzőfelszínének csökkenését,
légzéskárosodást, nagyon súlyos
tüdővérzést, és szélsőséges eset
ben halált is okozhat. Sajnos
azonban gyógyulás esetén is maradandó tüdőkárosodást eredmé
nyezhet. Először Mexikóban je
lent meg, innen az Egyesült Államokba, onnan pedig több más
kontinensre, többek között Euró
pára is átterjedt. A WHO �009.
november �7én 78�0 halálesetről
számolt be. Összességében közel
sem volt olyan veszélyes, mint a spanyolnátha vagy egyéb
halálos világjárványok, de így is meglehetősen sok áldoza
tot követelt.
A spanyolnáthához
hasonlóan a madárinfluenza is madarakról terjedt át az
emberekre. Néhány
éve igencsak sokat
hallhattunk róla, de
tisztázzuk a jellemzőit. Többféle ma
dárinfluenza is van, az emberre
egydül az influenza A vírusnak a
H5N1 változata veszélyes.
Egyelőre csak nagyon ritkán ter
jed emberről emberre, és a madár
ról emberre terjedése sem túl gyakori. Azonban fennáll a veszély,
hogy mutáció során egy erősen
fertőző pusztító világjárvány jöj
jön létre. Egyes számítások szerint
ez a világjárvány 5-150 millió em-

beréletet követelne. Ehhez szüksé
ges néhány folyamat lezajlása: új
kládok létrejötte, új fajok megfer
tőzése, új területekre terjedés. Ezek
közül több hamarabb bekövetke
zett, mint várták.

Ezt tartják a világ legnagyobb
járványfenyegetésének,
sokat
költenek a kutatására. Azért
olyan fenyegető, mert magas a
halálozási arány, könnyen fenn
marad és könnyen mutálódik.
Végső soron tehát ez nem volt
még világjárvány, de könnyen
azzá válhat a jövőben.
Többször említettem a cikkem
során az influenzavírus A típu-

sát. Alapvetően 3 típusa van az inf
luenza vírusnak: A, B és C. Az influenza B vírus emberekben és fókaalakúakban okoz betegséget, de lassan fejlődik, és nem terjed könnyen,
ezért csak ritkán találkozhatunk
vele. A C változat még
a B-nél is ritkább, azonban ez okozhat helyi
járványokat és lehet súlyos is. Utóbbi főként
embert és sertést fertőzhet meg.
Ezek után kétszer is
érdemes meggondolni,
hogy az ember azt mondja-e az influenzára, hogy
egy kis könnyű nátha.
Mindezek alapján na
gyon fontos a védőol
tás, amely megvéd az
influenza megbetegedéstől és az esetleges súlyosabb
következményeitől. A védőoltás
ma már mindenki számára rendelkezésre áll és megelőző bizton
ságot nyújt.
T RÓN R ÉKA
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A dolgozat a veszprémi Lovassy László
Gimnázium „Egész-ségedre” honlapjára
készült, a szerz a gimnázium tanulója
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KO S Z TA J Ó Z S E F GY

J T E M É N Y E S K I Á L L Í TÁ S A

A MAGYAR FÖLDBE
GYÖKEREZETT M VÉSZ
Hatvanhét évvel ezel tt, 1948-ban volt utoljára gy jteményes kiállítása Budapesten
az alföldi tanyavilághoz, az ott él emberekhez er sen köt d európai hír fest nknek,
Koszta Józsefnek. Most közel száz alkotását mutatja be
a Várkert Bazárban lév kiállítás.

B

rassóban született 1861-ben,
szegény, székely család gyermekeként. Gyermekkorában
juhpásztor szeretett volna lenni, úgy
gondolta, akkor majd „...napestig elnézhetném a fellegek járását, a vidék
szépségét és festegethetnék is, hiszen a
kutyám eligazítaná a juhok dolgát”. Az
elemi iskola után beíratták a reáliskolába de a II. osztály elvégzése után
otthagyta, fényképész tanonc lett.
Mestere, aki festett is, beavatta az
olajfestés technikájába. Fényképna-

gyítással, fényképről való másolással
kereste a kenyerét egészen addig
amíg a festményeiből nem tudott
megélni.
Művészeti tanulmányait Bécsben
kezdte, 188�ben, összegyűjtött pén
zéből beiratkozott a bécsi akadémiá
ra. Két év után hazajött és a budapesti Mintarajziskolában folytatta tanulmányait 1885 és 1888 között. Itt egy
évig Greguss János, majd két évig
Lotz Károly voltak a mesterei, de
egyik sem hagyott mély nyomokat

Csónakok, 1906 körül
Háromkirályok, 1906–1907

festészetében. A következő állomás
München volt 1891-ben, ahol ösztöndíjasként tanult. Több mint négy
évet töltött Münchenben de az ottani magyar művészkolóniával nem
tartott kapcsolatot. Minden idejét a
festésnek áldozta. Nem szerette az
elméleti vitákat és saját festészetéről
sem szívesen beszélt.
München után újból Budapest, a
Benczúrféle mesteriskola követke
zett. Itt festette első képét, a Hazatérő aratók címűt, amelyre 1897ben
megkapta a Műbarátok ösztöndíját,
és az 1900-as párizsi kiállítás kitüntetését is. Ezután már meg tudott élni festészetéből.
Különböző ösztöndíjak elnyerésé
vel külföldi tanulmányutakat tett,
többek között Rómában és Párizsban is dolgozott. 190�től két évig
Nagybányán dolgozott, de nem volt
tagja a művésztelepnek, inkább Felső
400
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Lakos-tanyai m termében, 1912 körül (részlet)
(Fridrich János felvétele)
Es után (Vihar el tt), 1909
Napsütötte ház, 1920-as évek
Mezei munkások, 1910 körül

bányán, félrevonultan festett, és a festőtelepről csak Ferenczy Károllyal tar
tott szorosabb kapcsolatot. Az itt töltött idő határozottan nyomot hagyott
festészetén, ez időben készült képein
Ferenczy hatása érezhető. 1905ben

újabb, kétéves olaszországi tanulmányútra indult a Fraknói-ösztöndíjnak köszönhetően. Itáliában is a falusi
magányt, természet és ember meghitt kapcsolatát kereste.
ajátos, senki máshoz nem hasonlítható formanyelve az 1910-es
évekre alakult ki. Ekkor már az alföldön élt, de azért továbbra is hosszabb
külföldi utakat tett, végigjárta az európai művészet központjait, nyitott

S

volt az európai festészet eredményeinek befogadására. Képei összevethetők a nagy francia kortársak ké
peivel színhasználatban és kompozícióban, mégis sajátosan Koszta-képek maradtak.
Külföldi útjai után 1910-ben alföldi
témák után kutatva rátalált a Lakostanyára, amelyhez – szokatlan módon
– egy műterem is tartozott. Gyorsan
megegyezett a tanya tulajdonosával és
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Tengerpart, 1912 körül
Kukoricatörés, 1910-es évek második fele
Malom putrikkal, 1916 körül

kibérelte. Innen gyakran kijárt festeni
a közeli szélmamokhoz és a tövükben
megbúvó cigányputrikhoz. Reggel
korán kelt, a mezőt és az állatokat figyelte, festői témájának életét élte. Az
ebben az időben készült Berekháti szélmalom című képére a barcelónai világkiállítás aranyérmét kapta 1929-ben.
1917ben, az Ernst Múzeumban
volt az első, önálló kiállítása, amely
hatalmas szakmai és anyagi sikert
hozott Koszta József számára. Már
az első nap minden képe elkelt.
Ezekben az években született életművének néhány kiváló képe, mint
például a Muskátlis kislány, vagy a
Tányértörlő. Ekkor írták róla: „Itt van
az új Munkácsy. Nem követője, hanem
azon a nívón fest”.
A tanyasi élet olyannyira megtetszett neki, hogy tíz évi bérlés után
Várfokon saját tanyát és földet vásárolt. Gazdálkodott, festett és hetente
bejárt Szentesre a kávéházba. A hegyek között született festő itt, az Alföldön találta meg azokat a témákat,
402
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motívumokat, amelyekkel a legjobban
meg tudta mutatni az „emberi lét természetes egyszerűségét és folytonosságát”. A
magyar lélekről a magyar lélekhez szóló képeinek múzsája az itteni táj és az itt
élő emberek voltak. A hideg, kispekulált képeket nem szerette, azt vallotta:
„a művészet szóljon a lélekhez”. Mikor
megkérdezték miért ezt a vidéket választotta otthonául, így válaszolt:
„Hogy speciálisan mért lakom éppen Szentesen, arra csak azt mondhatom, hogy ez
az a táj, amely leginkább és legegyetemesebben viseli magán a magyar táj jellegzetességeit. Csak itt érzem magam jól, és csak itt
tudok igazán dolgozni. Annyira magáévá
tett és áthasonított e föld varázsa, hogy
talán élni sem tudnék nélküle. És képeim, amelyeket itt alkottam éppen a magyar tájhangulat kifejező erejével képesek
annyira hatni, mint azt a külföldi elismerésekből látom.”
A képein szereplő nőalakok leggyakoribb modellje felesége, Annuska
volt. Őt láthatjuk sokszor bensőséges portréin is. Virágcsendéletein

egyszerű, keresetlenül beállított
csokrokat láthatunk, széles, tömör
ecsetvonásokkal festve.
z 19�0as évektől kezdve minden
jelentős külföldi magyar kiállításon szerepelt képeivel, és sajátos, magyar karakterű képei nagy sikert arattak. Műveit megismerhette Berlin,
London, Drezda, Brüsszel, Velence,
Róma, Milánó és Stockholm művé-
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szetkedvelő közönsége is. Díjakat, érmeket nyert külföldön és idehaza is.
Életében utoljára az 1948-as londoni
magyar kiállítás kapcsán dícsérte festészetét az angol szaksajtó.
Zárkózott, magának való, csak a festészetnek élő művész volt. A szájhagyomány szerint az 1930-as években
egyszer meglátogatta tanyáján a megyei főispán, aki beüzent a cseléddel,
hogy megérkezett. Várta, hogy Koszta kijön fogadni őt, de ehelyett a festő
csak a cselédet küldte ki egy üzenettel:
„A művész úr nem ér rá, most fest”.
A szentesi tanyához 1944ig hűséges
maradt. Az alföldi táj, a tanyavilág,
hosszú évtizedek alatt bensőségessé és
monumentálissá érlelte művészetét.
Képeiről lassan elmaradtak a részletek,

Muskátlis kislány, 1917

egyre inkább a lényeg megragadására
koncentrált, felfokozott színek, lendületes színfoltok és kiérlelt kompozíciók
jellemzik képeit.
Gyönyörűen írta róla Lyka Károly,
korának egyik legjobb szemű és legjobb tollú kritikusa 1937ben: „Koszta
a legmerészebb ecsetű festők egyike..., úgy
fel tudta fokozni a színeinek erejét, hogy
végül is harmónia lett az ellentétekből ... Ez

a stílus valóban az övé, mert belőle sarjadzott. Ezzel tudta a tanyai semmiségeket
magasrendűvé alakítani. Érdekes, hogy éppen nagy alföldi költőinknél találunk ilyesmire analógiát”.
1944-ben meggyengült egészsége és a
front közelsége miatt végérvényesen el
kellett hagynia a számára oly kedves
tanyát, feleségével beköltöztek Szentesre. Itt töltötte utolsó éveit, ecsetjét letéve, betegen. Tanyája azóta sajnos elpusztult, csak romjai láthatók a város
határában.
1948ban az elsők között kapott
Kossuth-díjat, és ekkor volt utolsó
gyűjteményes kiállítása is a Nemzeti

Szalonban. 1949-ben, felesége halála
után nem sokkal ő is kórházba került
Budapesten, ahol július �9én hunyt
el, 85 éves korában. A Kerepesi úti
temetőben temették el. Hamvait
2008-ban exhumálták és a szentesi
Kálvária temető díszsírhelyén feleségével, Szeifert Annával ünnepélyesen újratemették.
A közel száz festményt, dokumentumokat és korabeli fotókat bemutató tárlat április 17ig látogatható. A
kiállítás alsó szintje a pályakezdéstől
az érett korszakig tekinti át a festő
életútját, a felső szinten pedig az
érett Kosztával ismerkedhet meg a
közönség.
NÉMETH JÁNOS
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K I H A L Á S O K A K Á R P Á T- M E D E N C É B E N

AZ ÉL VILÁG ELS ,
AZ EMBERISÉG OKOZTA KRÍZISE
Gyakran hallunk arról, hogy az elmúlt két évszázad során egyre intenzívebbé váló emberi tevékenység
a fajok tömeges kipusztulásához vezethet. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez a hatás els sorban a legutóbbi id k velejárója, mely az ipari társadalmakhoz és általában a modern civilizációhoz
kapcsolható. Holott a korábbi korok népeinek környezetre gyakorolt hatásáról sem szabad megfeledkeznünk, miután számos eml sfaj pusztult ki térségünkb l az elmúlt mintegy 12 ezer év során.
A Kárpát-medencének a
2.
földtörténeti jelenkor, a holorész cén során kihalt emlőseivel
cikkünk előző részében ismerkedhettünk meg, de arról nem esett szó, hogy
eltűnésük a mintegy 11 700 éve elkezdődött időszakon belül mikorra tehető.
Néhány faj esetében ezt nem is olyan
egyszerű megállapítani, tekintve, hogy
csupán egy vagy csak néhány adatuk
ismert. Legtöbbjük vonatkozásában
azonban elegendő adat áll rendelkezésre ahhoz, hogy legalább nagyjából fogalmunk lehessen a kipusztulás időszakáról.
Megafauna és mintázatai

jainak sokfélesége, a késő középkor és a
kora újkor időszaka, amikor kipusztult
a jávorszarvas, az őstulok és a bölény. Az
a tény, hogy a fajok nem egymástól
függetlenül, időben elkülönülten, hanem két viszonylag rövid időszak alatt
tűntek el, azt sejteti, hogy a kihalási
események mögött valamiféle nagymértékű környezeti változás állhat.
Hogy jobban megértsük a folyamatokat, vizsgáljuk meg, milyen közös jellemzői vannak a kihalt fajoknak. Ha a
Kárpát-medence teljes holocén kori
emlősközösségének szintjén vizsgáljuk
a kérdést, azt láthatjuk, hogy a legnagyobb testű növényevők, a leginkább
specialista nagyragadozók és az érzékeny kistestű fajok együtt pusztultak

ki. Mindezek a jellemzők együtt a
„megafaunakihalás” definícióját adják, egy eseményét, amely olyan, mintha egy láthatatlan mérethatár felett
minden lényt kiradíroznának az ökoszisztémából. E kihalási események elsősorban a jégkor végén voltak jellemzők, a földtörténeti jelenkorban leginkább szigeti ökoszisztémákban fordultak elő, különösen az ember
megjelenését követve.
Jelenlétünk mint környezeti
tényez

A térségünk földtörténeti jelenkorában
bekövetkezett kihalások mintázata arra utal, hogy két esetben is jelentős környezeti változások mehettek végbe,

A kihalt fajok közül a rénszarvas esetében kétséges, hogy valóban tagja volte a földtörténeti jelenkor Kárpátmedencei emlősközösségének. Amennyiben igen,
úgy ez lehetett az egyetlen
igazi jégkori maradványfaj
a holocén korban, egyúttal
a térség legkorábbi kihalt
emlősfaja. Az összes többi
faj kihalása – már amelyek
esetében ennek dátuma
egyáltalán megállapítható
– két különböző időszak
valamelyikéhez kötődik.
Az első esemény a rézkor
és a bronzkor átmeneti
időszakára, illetve a korai
bronzkorra esik. Ebben az
időszakban tűnt el a pocoknyúl, a keskenyfejű pocok,
A Kárpát-medencéb l a holocén során kipusztult eml sfajok id beli el fordulása. Legalul az id vonal
az oroszlán, a vadló, a vadszamár és a dámszarvas. A a jelent l (2000) visszaszámolva mutatja az id határokat, fölfelé haladva sorrendben: a holocén kor geológiai,
másik időszak, amikor klimatikus-vegetáció szempontú és legfölül régészeti-történelmi beosztása látható (E: leopárd; R: római kor;
az állatfajok sziluettjeinek megnevezését lásd a lel helyek térképes ábrázolásánál)
csökkent a térség emlősfa404
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tette, hogy az tovább már nem tudott
menedéket nyújtani a nagytestű növényevőknek.
Ökoszisztémák átalakulása

Az erd s él helyek természetes dinamikájának átalakulása a nagytest növényev fajok
elt nésével (Olff és munkatársai, 1999 nyomán)

ami több emlősfaj térségünkből való
eltűnéséhez vezetett. Vajon mi okozhatta ezeket a környezeti változásokat?
Természetes folyamatok, vagy az emberi tevékenység?
A holocén során a Kárpát-medence
élővilága természetes változásokon ment
keresztül, egyrészt a jégkort követő általános felmelegedés, másrészt a korszak
során dokumentálható kisebb klimatikus ingadozások következtében. E folyamatok a különböző édesvízi üledékekben megőrződött virágpor összetételének változásai alapján jól ismertek az
őskörnyezetet tanulmányozó kutatók
előtt. Csakhogy a térség élővilágának
természetes változásait összevetve az
emlősöket érintő kihalási eseményekkel,
nem találunk időbeli egyezést.
Mindez felveti az emberi jelenlét és
tevékenység mint természetátalakító
folyamat szerepét az eseményekben.
Az is elgondolkodtató, hogy mindkét
esemény az emberiség történelmének
korszakhatáraira esik, vagyis amikor a
régészek és történészek nagyléptékű
kulturális, civilizációs változást figyeltek meg. Arra is érdemes kitérni, hogy
a „megafaunakihalási” események
mögött sokan egyértelműen az emberiség szerepét látják.
Hogy e kihalásokban mekkora lehetett valójában a bolygón akkoriban már
jócskán jelen lévő ember szerepe, kiapadhatatlan forrása a kutatók közötti
vitáknak. Mindenesetre figyelemre
méltó a hasonlóság a bizonyítottan az
emberi faj által okozott kihalások és
azok között, ahol ezt csak sejteni lehet.
A Jamnaja-kultúra szerepe

Miként volt képes a régi korok embere
ekkora hatást gyakorolni a környezetére? A két kihalási esemény közül a korábbi a száraz, nyílt ökoszisztémákhoz,

a sztyepphez és az erdőssztyepphez
kötődő fajokat érintette, időben pedig
a rézkor és a bronzkor átmenetéhez, illetve a korai bronzkorhoz kapcsolható.
Ekkor mind kulturálisan, mind etnikailag markáns változások történtek a
Kárpát-medence népességének körében. Európába egy teljesen új etnikum
áramlott be, amihez sok kutató az
indoeurópai nyelv megjelenését társítja. Azt nem tudjuk biztosan, hogy milyen nyelvet beszéltek ezek az emberek, azt viszont kutatások igazolták,
hogy genetikailag az ukrán sztyeppéken akkoriban élt Jamnaja-kultúra,
vagyis a gödörsíros kurgánok népének
génállományával mutattak nagyfokú
egyezést. E civilizáció tagjai nomád
pásztorok voltak, és valóban ekkoriban
jelent meg az első nagyállattartó nomád népesség a Kárpátmedencében.
Ők hozták magukkal először például a
házi lovak nagy tömegeit a térségbe. A
fejlett és a korábbiaknál sokkal intenzívebb nomád pásztorkodásuk lehetett
az, ami az érzékeny Kárpátmedencei
füves élőhelyek drasztikus átalakulásához vezetett.
A második kihalási esemény időben
jóval később, a középkor végét követően, a török kiűzése utáni, gazdasági,
társadalmi fellendülést hozó időszakban következett be. Minthogy ez az
esemény hozzánk időben közelebb történt, ezért sokkal több az ismeretünk
róla. Tudjuk, hogy az érintett fajok ekkorra már nagyon ritkák voltak, sőt a
Kárpátmedence legnagyobb részéről
már eltűntek, utolsó menedékük Erdély maradt. Nem egyetlen váratlan
esemény okozta tehát kihalásukat, hanem az emberiség kitartó és folyamatos terjeszkedése és mind intenzívebb
gazdálkodása, mely végül Erdély erdős
hegyvidékét is olyan mértékben érin-

Láthattuk, hogy nekünk, embereknek
minden jel szerint elvitathatatlan felelősségünk van e fajok Kárpátmedencei kihalásában. De vajon mivel járt
mindez? Mekkora kárt okoztunk?
A kihalt fajok túlnyomó többsége –
nyolc a tizenkettőből – a nyílt, füves
élőhelyekhez kötődik, így egyáltalán
nem túlzás azt állítani, hogy drasztikusan átalakítottuk ezt az ökoszisztémát.
Különösen, ha azt is figyelembe veszszük, hogy a Kárpátmedencében honos, kizárólagosan a szárazfüves élőhelyekhez kötődő emlősfajoknak több
mint a fele kihalt. Ez lehetett a Kárpát
medence emlős közösségének első, az
emberiség okozta krízise.
A puszta képéhez és a szó jelentéséhez
is szorosan kötődik az üresség, a kietlenség. Ennek oka, hogy szinte mindent, ami nagyméretű és/vagy tömeges volt, kipusztítottunk. Holott a
nyílt füves térségek természetes képét
egykor a legelő vadállatok végtelen
csordái és az azokat követő nagyragadozók alkották, a fűben pedig üreglakó kisemlősfajok egész sora tevékenykedett. Eltűnésükkel alakult ki a ma-
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„fáslegelő elmélet” szerint ezek a nagytestű növényevők legelésük, taposásuk
és egyéb élettevékenységeik révén felnyitották az egyébként zárt erdőket,
füves ligeteket hozva létre. Ezek a ligetek idővel becserjésedtek, majd ismét
bezáródott felettük az erdő lombkoronája, így a zárt erdőfoltok, a füves ligetek, bozótosok és regenerálódó fiatalos
erdőterületek komplex mozaikja jött
létre, rendkívül magas biológiai sokféleséget fenntartva. Ez a komplex ökoszisztéma azonban a nagytestű növényevőkkel együtt eltűnt, és ma már
csak kisebb léptékű folyamatok, a széldöntés vagy elöregedés miatt kidőlő
fák tudják megnyitni a zárt erdőállományokat, így csupán apró tisztások
keletkeznek. A füves ligetek pedig
végleg eltűntek az erdőkből.
A Kárpát-medencéb l a holocén során

Tájformáló korai népek

A Kárpátmedencéből a holocén
lel helyei. Az állatfajok sziluettjei:
során kihalt emlősfajok vizsgápusztai pocoknyúl (A), keskenyfej
lata segít jobban megérteni körpocok (B), bobak (C), oroszlán
nyezetünk természeti rendszere(D), eurázsiai vadló (F), eurázsiai
inek működését, tisztábban látvadszamár (G), dámszarvas (H), európai
hatjuk számos természetvédelmi
jávorszarvas (I), rénszarvas (J),
probléma eredetét. A leletek
stulok (K), európai bölény (L).
alapján egyértelmű, hogy a
sztyeppi fajok a jégkor végétől
lak és mormoták esetében általánosan fogva jelen vannak a térségben, vagyis
ismert, hogy ökoszisztémáiknak a a Kárpátmedence füves élőhelyei nem
„kulcsfajai”. Olyan fajok, melyek élet- emberi hatásra jöttek létre, hanem tertevékenysége számos további faj élet- mészetes részét képezik a tájnak. Olyfeltételeit teremti meg. Nemcsak azért, annyira nem az emberi tevékenységmert a ragadozómadarak és a menyét- hez köthetők, hogy az emberi hatás
féle ragadozók számára a legfőbb táp- nagymértékű átalakulásukat és karaklálékot biztosítják, de táplálkozási szo- terisztikus fajaik kihalását okozta.
kásaik, magterjesztő tevékenységük,
Ez arra is felhívja a figyelmet, hogy a
üregásásuk és általában a gyepekre prehisztorikus (bronzkori) közösségek a
gyakorolt hatásuk révén változatos faj- korábban feltételezettnél sokkal naösszetételű, magas biológiai sokfélesé- gyobb hatást gyakoroltak környezetükgű gyepeket tartanak fenn. Elhagyott re. Különösen igaz ez annak tükrében,
üregeik pedig számos további faj szá- hogy az elmúlt két évszázad technolómára meghatározó fontosságúak.
giai fejlődéssel és nagyléptékű tájátalaA nagytestű növényevők legelésének kítással járó ipari civilizációja csupán
hatását és meghatározó szerepét a füves kettő további emlősfaj – az európai hód
területek működésében szükségtelen és a szerémségi földikutya – kihalását
részletezni. Ezt a hatást hosszú ideig a okozta a térségben. A Kárpátmedence
nagytestű háziállatok képesek voltak korai népessége drasztikusan átformálpótolni, azonban a XX. században be- ta a füves élőhelyek képét, még jóval
következett alapvető földhasználati azelőtt, hogy az erdők működésébe beváltozást követően, mely gyakorlatilag avatkozott volna. Az évezredek során
a legeltetéses állattartás megszűnését azonban mindkét ökoszisztéma olyan
okozta, a legeltetés kritikus kérdés lett mértékű veszteséget szenvedett el, ami
a védett gyepterületek esetében.
napjainkban már nem teszi lehetővé az
A nagytestű erdei növényevők eltű- egykori természetes ökológiai folyamanése szintén jelentős ökológiai változá- tok működését.
NÉMETH ATTILA
sokat okozott az erdők életében. A
kipusztult eml sfajok maradványainak

gyar puszta ma ismert képe. A kizárólagosan a füves élőhelyhez kötődő
fajok közül azok, melyek nem haltak
ki – a hörcsög, az ürge, a csíkos szöcskeegér, a földikutyák és a molnárgörény – napjainkban vannak végveszélyben. A hörcsögöt kivéve valamennyi fokozottan védett faj, de állománymérete mindnek drasztikusan
csökken.
Az erdőket szerencsére a mai napig
nem sikerült ilyen mértékben átalakítanunk. Az erdőségek nagyragadozói – a
farkas, a hiúz és a barnamedve – bár
visszaszorultak, de nem haltak ki végleg
a Kárpátmedencéből. Utolsó menedékük éppen úgy Erdély, miként a nagy
növényevőknek is e terület volt az utolsó
mentsváruk. A nagytestű erdei növényevők pedig csak nagyon későn, az újkor
hajnalán vesztek ki a térségből. Az erdőket nem csupán jóval később formálta át
az ember, mint a füves területeket, de –
legalábbis az emlősöket tekintve – a hatás sem volt annyira drámai.
Ha egy kulcsfaj elt nik

Jóllehet a nyílt, füves élőhelyek karakterisztikus fajainak kihalása több ezer
évvel ezelőtt következett be, ökológiai
hatásai máig érezhetők. A pocoknyu406
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ÁPRILIS

Áprilisban már a nyári id számítás szerint
jár óránk, az éjszakák kezdete ezért
jelent sen elnyúlik. A hónap során a
Nap 5 óra körül kel és fél 8 körül nyugszik. Nézzük tehát, milyennek látjuk
az eget április 15-én éjjel 21 órakor!

A

téli csillagképek fényes csillagait már csak
akadálytalan horizontrálátással rendelkez
helyr l figyelhetjük meg a nyugati, délnyugati
égbolt alján. Alacsonyan áll már a Bika, a vöröses szín Aldebarannal. Kissé felette az ötszög
alakú Szekeres, legfényesebb csillaga a Capella.
Még mindig a horizont környékét fürkészve, délnyugaton találjuk az Oriont és a Nagy Kutya csillagképet, utóbbi a fényes Szíriusszal. Az Orion felett az
Ikrek fényes csillagpárja, a Castor és a Pollux fénylik.
Ragyogásukat messze felülmúlja a most éppen a közelükben, az Oroszlánban elhelyezked Jupiter rendkívül fényes
korongja. Megfigyelését bármilyen távcs vel rendelkez k számára ajánljuk. A bolygó körül kering négy fényes hold (Galileiféle holdak) mozgását érdemes nyomon követni! Északnyugaton
a Kassziopeia és a Perszeusz süllyed egyre mélyebbre a horizonthoz a tavasz érkezésével. Felettük a nagy kiterjedés , de halvány
csillagok alkotta Zsiráfot kereshetjük. Az Ikrekt l keletre sorra
következnek a jellemz en tavaszi állatövi csillagképek: a Rák, az
Oroszlán és a Sz z. Az állatövi csillagképek alatt, a déli égbolt
alján halvány csillagképek sorakoznak: az Egyszarvú, az Északi
Vizikígyó, a Szextáns, a Serleg és a Holló. Kelet felé helyezkedik el az Ökörhajcsár, a Bereniké haja és a Vadászebek, egészen
magasan, a zenit közelében a Nagy Medve (Nagy Göncöl) és a Hiúz
csillagképek helyezkednek el. Észak felé a Sárkányt, a Cefeuszt és
a Kis Medvét (Kis Göncölt) kereshetjük.
A bolygók közül a Merkúr ezen hónap során kit n en megfigyelhet
az esti nyugati égen. A hónap elején még háromnegyed órával nyugszik a Nap után, de láthatósága gyorsan javul. 18-án van legnagyobb
keleti kitérésben, ekkor közel két órával nyugszik a Nap után. A hónap
végére láthatósága romlani kezd, 30-án még majdnem másfél órával
nyugszik a Nap után. A Vénusz (Esthajnalcsillag) a Nap közelsége
miatt jelenleg nem figyelhet meg. A Mars lassú keleti irányú mozgást
végez a Skorpió, majd 3-tól a Kígyótartó csillagképben. Éjfél el tt kel,
az éjszaka második felében felt n en látszik a délkeleti-déli égen.
Fényessége folyamatosan n -0,5 magnitúdóról -1,4 magnitúdóra.
A Jupiter az Oroszlán csillagképben végzi lassú égi mozgását. Az
éjszaka els felében figyelhet meg, hajnalban nyugszik. Fényessége
-2,4 magnitúdó. A Szaturnusz hátráló mozgást végez a Kígyótartó
csillagképben. Éjfél körül kel, az éjszaka második felében a délkeletidéli égen látható. Fényessége 0,3 magnitúdó. Az Uránusz a Nap közelsége miatt nem figyelhet meg, a Neptunusz a hónap dönt részében
szintén a Nap fényének vakításába vész. Április utolsó napjaiban már
megkísérelhet a felkeresése a Vízönt ben.

408
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A csillagos
ég április 15-én
21 órakor

TUDTA-E?

A Földön talált legnagyobb meteoritnak, a 84% vasból és 16%
nikkelb l álló Hoba Westnek a méretei a következ k: 2,7×2,7×0,9
méter. A Hoba Westet soha nem mozdították el arról a helyr l, ahova lehullott. A múltban
üzleti vállalkozók próbálták
megszerezni ezt az értékes
„fémhulladék”-tömböt.
Azért,
hogy megóvják a rongálásoktól
és mintavételekt l, a namíbiai
kormány nemzeti m emlékké
nyilvánította. A Hoba West képviseli azt a legnagyobb tömeget,
amit a Föld légköre még le tud
lassítani a szabadesési sebességre. Ha a szül meteoroidja
sokkal nagyobb lett volna, vagy
a zuhanás meredekebben történik, akkor a földbe csapódás
sokkal gyorsabb lett volna. Ennek eredményeképpen a meteorit
legnagyobb része valószín leg darabokra törik, és a Föld felszínén hatalmas kráter képz dik.
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1971. április 19-én, 45 évvel ezel tt állt Föld
körüli pályára az els rállomás, a Szaljut-1.
A Szaljut-program a Szovjetunió rállomásprogramja volt, melynek keretében katonai és
polgári célú rállomásokat állítottak pályára.
A Szaljut elnevezést egyaránt használták a
polgári célú DOSZ rállomások és a katonai
célú Almaz rállomások jelölésére is. A sikertelen holdprogramjuk után a Szovjetunió a
Föld körüli pályán folytatta tovább rtevékenységét. A Szaljut–1 volt az els
Az els rállomás els legénysége. Sajnos
rállomás, melyet rhajósok meglá- a visszatérés során tragikusan életüket veszítették.
togattak. A Szaljut–2, Szaljut–3 és
Szaljut–5 Almaz (OPSZ) típusú katonai
rállomások voltak, ezek fotófelderít eszközökkel, illetve
a Szaljut–5 esetében rádiólokátorral voltak felszerelve. A
többi rállomást DOSZ néven tervezték meg, polgári, illetve kutatási céllal, azonban sokban hasonlítottak az Almaz
rállomásokra. A közös „Szaljut” név használata a katonai
rállomások rendeltetésének elfedését szolgálta. A Szaljut-1
rállomás célja az volt, hogy mikrogravitációs környezetben
teszteljék az rállomás elemeit, a tudományos kutatások és
kísérletek végrehajtásának lehet ségeit. A feljuttatást követ en

A Szaljut-1 rállomás fényképe a hozzá
közelít Szojuz-11 rhajóról

A Szaljut-1 rállomás vázlatos rajza a hozzá dokkolt Szojuz rhajóval

Farkas Bertalan a Szaljut-6 fedélzetén

az rállomásnak mindössze 4 napot kellett „stand by” üzemmódban
várakoznia, hogy a világ els rállomás-legénysége megérkezzen
a beüzemelésre. Az els próbálkozás azonban egy sikertelen dokkolás miatt meghiúsult, 1971. április 23-án a Szojuz-10 legénysége

A Szaljut-7 rállomás modellje

nem tudod bejutni a Szaljut-1-re. Pár héttel kés bb 1971. június
6-án a Szojuz-11 legénysége már sikerrel dokkolt és három
hetet töltött az rállomáson. Az rhajósok naponta televíziós
közvetítést sugároztak a Földre, a programmal tervszer en
haladtak egészen június 16-ig, amikor kisebb t z ütött ki. A
tüzet hamar eloltották, de a küldetést biztonsági okokból lerövidítették. A Szaljut-1 automata m ködésbe kapcsolt, a legénység
megkezdte a visszatérési készületeket, majd bekövetkezett a
tragédia. A visszatér kabin leválásakor kinyílt a légnyomás
kiegyenlít szelep, az utastér bels légköre azon át elhagyta
a kabint, a szkafander nélkül pedig az rhajósok az életüket
vesztették. A Szojuz rhajó repüléseit a vizsgálatok lezárásáig
és a megfelel átalakításokig leállították, a Szaljut-1 küldetését
pedig félbeszakították. Az rállomás 1971. október 10-én a légkörbe lépve elégett. Kés bb 1980-ban Farkas Bertalan a Szaljut-6
fedélzetén 8 napot tölt az rben az Interkozmosz rkutatási együttm ködés keretében.

L. H.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Természetes cukor
kontrasztanyagként

fémtartalmú, mesterséges kontA
rasztanyagok helyett természetes cukrot sikerült használnia egy
kutatócsoportnak daganatok rosszindulatúságának megállapításához
MRT vizsgálat keretében. A cukrot
használó kontrasztanyag gazdaságosabb, és pszichésen jobban hat a betegekre, mint a fémtartalmú szerek.
A cukor működhet kontrasztanyag
ként a jövőben tumorok MRT (mág

A társadalom hozzáállása
az emberi szenvedéshez

em a tárgyilagos társadalomtudoN
mányé a jövő, hanem az úgyneve
zett elkötelezett társadalomtudományo
ké – állítja Iain Wilkinson és Arthur
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neses rezonancia tomográfia) vizsgálatában. A
rosszindulatú daganatok
nagyobb cukorfogyasztást mutatnak, mint a
környező szövetek. Linda Knutsson az amerikai
Johns Hopkins Univer
sity kutatóival dolgozik
együtt, akik a mágneses
rezonancia tomográfia
módszeren belül egy új
képalkotási módszert fejlesztettek ki. Az együtt-

Kleinman professzor, a
moralitásról, együttérzésről és a társadalom
tudományok történe
téről szóló könyvében.
Hogyan érthető
meg a milliók éle-

működés eredménye az a
vizsgálati módszer, melyben az új típusú MRT
képalkotáshoz természetes cukrot alkalmaznak a
kontrasztanyagban a fém
helyett.
„Ha a cukor mint testbe
juttatott kontrasztanyag
felváltja a fémet, ennek
pozitív pszichológiai hatása is lesz, és a páciensek
nyugodtabbá válnak” –
mondta Linda Knutsson,
a svédországi Lund Uni
versity senior oktatója.
tében jelenlévő szenvedés
a modern időkben? Mások
szenvedése hogyan befolyásolja kulturális hiedelmeinket,
politikai nézeteinket, és morális viselkedésünket?
Iain Wilkinson (University of
Kent), és szerzőtársa, Arthur
Kleinman professzor (Har
vard University), Elkötelezettség a társadalomért: hogyan gondolkodunk az emberi szenvedésről
(A Passion for Society: How We
Think About Human Suffering)
című új könyvében az emberi szen
vedés nyilvános megjelenítését és
a szenvedés morális tapasztalatát
vizsgálja, valamint azt, hogyan változtak ezek a modernitás történe
tében.
A szerzők azt vizsgálják, hogy az
a tudás, mely az emberek számára
mások szenvedéséről megszerez
hető, hogyan válik az együttér
zést irányító tényezővé. Történeti
perspektívából az Elkötelezettség a
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A daganat tulajdonságai vizsgálhatók oly módon, hogy kis menynyiségű cukrot injekcióznak bele,
majd megmérik, mennyi cukrot
fogyaszt el a daganat. Minél több
cukrot fogyaszt a daganat, annál
rosszindulatúbb.
Ez az első alkalom, amikor
nem-szintetikus kontrasztanyagot alkalmaztak humán mágneses rezonancia tomográfia
vizsgálatban. Az eredmények
ígéretesek. A Lund University és
az amerikai Johns Hopkins University munkatársai által vezetett
vizsgálatok eredménye szerint a
daganat cukorfelvétele nagyobb,
mint az egészséges szöveté. A
vizsgálatot három agydaganatos
páciensen és négy egészséges emberen végezték el. Az eredményt
a kutatócsoport által jegyzett tanulmányban, a Tomography című
tudományos folyóiratban tették
közzé tavaly decemberben, Dinamikus, glükózzal továbbfejlesztett
(DGE) MRI: a képalkotás humán
alkalmazása és az első eredmények
gliomás páciensekkel címmel. A
svédországi Lund Universityn
hamarosan kezdődik a részletesebb és több páciensen végzett
kutatás.
(AlphaGalileo)
társadalomért a társadalomtudományok fejlődésének útját abból a szempontból tekinti át, hogyan változtak
a társadalomtudományok a szociális
szenvedésre adott válaszként. A szerzők szerint a társadalomtudományok
eredeti célja, a szociális szenvedés
megértése és a szenvedés megszüntetése átalakult olyasfajta professzionalizmussá, mely mindössze szenvtelenül kutatja a humanitárius szociális
reformok lehetőségét.
Wilkinson és Kleinman profeszszor feltérképezi az elveszett tradíció újraéledésének példáit, és elemez
néhány olyan esetet, amikor a társadalomtudományos kutatás segítő
magatartással párosult. A szerzők
szerint az, amit ők elkötelezett társadalomtudománynak neveznek,
összeköti a kritikai gondolkodást
és a szociális gondozást, és azzal az
elkötelezettséggel működik, hogy
emberhez méltó társadalmat hozzon létre és tartson fönt.
(AlphaGalileo)

Klamídia tizedeli
a koalákat

zörnyű fájdalmakkal, bűzlő seS
bekkel vánszorognak a koalák
Ausztráliában. A humán betegségek

közül jól ismert baktériumfertőzést,
a klamídiát az országot szimbolizáló
állatok esetében egyelőre semmilyen
módon nem tudják gyógyítani.
A kutatók évek óta vizsgálják, hogy
miként lehetne a szexuális úton terjedő kórtól az amúgy is a kihalás szélén
lévő állatpopulációt megmenteni. A
fertőző betegségeket kutató melbourne-i Burnet Intézet vezető kutatója, David Wilson és kollégái megdöbbentő ötlettel álltak elő. Mivel a
fertőzés egyre több állatot érint, ezért
azt javasolják, hogy a klamídiában
szenvedő egyedeket tömegesen meg
kellene ölni – szerintük ezzel a
drasztikus beavatkozással talán
megmenthető a koalaállomány a
további fertőzéstől. A klamídia
kórokozója számtalan emlős,
hüllő és madár, valamint egy
ideje a koalák esetében is súlyos
betegséget okoz. Egyes feltételezések szerint a kór már a koalák felét megtámadta és a zárt
közösségekben a betegségtől
szenvedő állatok száma eléri a
80 százalékot is.
A terjedés gyorsasága, valamint a betegség miatt jelentkező fájdalom és elgyengülés
miatt gondolja úgy néhány kutató, hogy nemcsak a beteg állatoknak, de a még egészséges
állománynak is jót tenne, hogyha a
fertőzött koalákat egyszerűen megölnék. Így talán kontroll alatt lehetne tartani a betegséget, amíg a kutatók lázasan dolgoznak a vakcináért.
Noha a koalák nem a humán medicinában ismert klamídiatörzzsel
fertőződtek meg, ennek ellenére
úgy tűnik, hogy az embereket is
megbetegítheti a koalákat támadó
kórokozó, ha kapcsolatba kerülnek
egy beteg állat vizeletével. A koalák esetében vakságot, meddőséget
okoz a fertőzés, valamint megtámadja a vesét és folyamatosan terjed tovább a szervezetben, gyulladásokat keltve, majd a gennyes
sebek kifakadnak és végül az állat
menthetetlenül elpusztul.
1996 óta a Queensland környéki
populáció létszáma 40 százalékkal
esett vissza, míg New South Wales

állománya 33 százalékkal – 2012ben a koala már a fokozottan védett
fajok közé került. Megoldás egyelőre nincs a kórokozó ellen, mivel
az antibiotikumok tönkreteszik a
gyomrukban azokat a mikrobákat,
amelyek elengedhetetlenek az eukaliptuszlevelek emésztéséhez.
Wilson szerint paradox megoldásnak tűnik, de mégis a koalapopuláció növekedésére vezetne hosszú
távon, ha eutanáziában részesítenék
a beteg egyedeket. A lehetséges
módszert számítógépes modellel is
levezették és úgy vélik, hogy 7 éven
belül a jelenlegihez képest nagyobb
lenne a koalák állománya. „Abban
az esetben, hogyha a fertőzött és legyengült, valamint meddővé vált állatokat megölnék és a még jobb állapotban
lévőket befognák, hogy kórházi körül-

mények között lehessen azokat gyógyítani antibiotikummal, akkor e rettenetes
fertőzést meg lehetne szüntetni és négy
éven belül növekedésnek indulhatna
újra az állomány.”
Hasonló döntésre jutottak korábban az erszényes ördögök esetében
is, amelyeknél egy különleges rákos megbetegedés ütötte fel a fejét,
s az tömegesen szedte az áldozatait. Az is tény, hogy az erszényes ördögök esetében nem sikerült igazán átütő eredményt elérni a beteg
állatok tömeges eutanáziájával.
Miközben az állatvédők között
zajlik az eutanázia körüli vita, addig
jó hír, hogy a klamídia elleni vakcina nemsokára elkészülhet, mivel a
kezdeti kísérletben jól vizsgázott, s
Wilson reményei szerint három éven
belül alkalmazni tudják.
(www.greenfo.hu)
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ADATOK ÉS TÉNYEK
Lakásállomány és lakásépítés Magyarországon

Az Eurostat felmérése szerint 2014-ben az Európai Unió lakosságának túlnyomó többsége (70 százalék) tulajdonosa is
volt annak az ingatlannak, amiben élt és mintegy 30 százalék bérelte a lakását. A lakhatási költségek kifizetése az uniós
lakosság 11 százalékának volt megerőltető, ezek a háztartások az összes jövedelmük több mint kétötödét költötték
lakhatásra. E tekintetben Magyarország megfelelt az uniós
átlagnak. Túlzsúfolt ingatlanban azonban Magyarországon
a lakosság 46 százaléka élt, ennél rosszabb helyzet az unión
belül csak Romániában volt a SILC felmérés szerint.
Magyarországon a lakásállomány a rendszerváltás óta eltelt
években mintegy 14 százalékkal gyarapodott, a bővülés üteme
azonban a gazdasági válság hatására a lakásépítés jelentős visz
viszszaesése következtében lassult. (2015. január 1-jén 4 millió 415
ezer lakást tartottak nyilván.) Az évtizedeken át fennálló
mennyiségi lakáshiány csökkent, ehhez azonban a fogyó népességszám is hozzájárult, ezzel összefüggésben pedig a legutóbbi népszámlálási adatok szerint mintegy 500 ezer üres
lakás volt. A lakások mintegy 90 százaléka magántulajdonban
van, ugyanakkor a magyar lakásrendszer egyik gyenge pontja
továbbra is, hogy kevés a megfizethető bérlakás. A szociális
bérlakások alacsony száma és a magánbérlakások magas árai
továbbra is gátolják a lakásmobilitást.
Az utóbbi évtizedek nagy közműfejlesztési programjai –
gázvezeték és csatornaépítés, települési hulladékgyűjtés kiterjesztése – kapcsán a lakások általános minősége jelentősen
javult. A legutolsó rendelkezésre álló adat szerint a vízvezetékkel ellátott lakások aránya 97, a fürdőhelyiséggel, illetve
vízöblítéses WC-vel ellátottaké egyaránt 93 százalékos volt.
A lakáspiacon döntő többségében a használtlakás vásárlása
és a felújítás, bővítés a jellemző, valamint a lakáskölcsönök
jelentős részét is ilyen címen kötötték az utóbbi években.
Ugyanakkor a lakásvásárlással kapcsolatos hitelfelvételek
összege jelentősen megemelkedett. �005ben a lakáscélú hi
hitelek állománya 2242 milliárd forint volt, ami 2010-re közel
a duplájára emelkedett, majd a devizahitelekkel kapcsolatos
állami intézkedések hatására apadni kezdett, 2014-ben 3324
milliárd forint volt.
A rendszerváltás utáni Magyarországon a lakásépítés először a kilencvenes évek végén érte el mélypontját,
összefüggésben az állami építőipari vállalatok privatizációjával
is. Akkor
kkor a hetvenes évek közepén használatba vett lakásoknak mintegy ötöde épült fel. Ezt követően az épített lakások
száma 2004-ig töretlenül, majd 2009-ig hullámzóan emelkedett, a gazdasági válság hatására pedig jelentősen csökkent.
(Az építőipari termelés mindeközben kétharmadára esett
vissza.) A lakásépítés 2013-ban érte el eddigi legmélyebb

A lakásállomány szobaszám szerinti alakulása
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pontját, akkor alig több mint 7 ezer lakás épült fel, miközben
a megszűnt lakások száma is egyre csökkent. (Szakemberek
véleménye szerint ahhoz, hogy a jelenlegi lakásállomány
mennyisége és minősége is tartható legyen, éves szinten legalább 30-40 ezer lakásnak kellene felépülnie.)
Az igényekkel és anyagi lehetőségekkel is összefüggésben
csökkent az egy és kétszobás, ugyanakkor nőtt a 3 és annál
több szobás lakások aránya. Utóbbi kategória 2015. év elején
a lakásállomány több mint felét tette ki, arányuk az utóbbi
időben elsősorban a kisebb városokban, illetve a községekben nagyobb. A kilencvenes évek közepének folyamataival
ellentétben a városi, illetve az utóbbi években a fővárosi lakások száma nőtt legnagyobb mértékben. Jellemző a gazdaságilag gyorsan fejlődő területek előnye (KözépMagyarország és Nyugat-Dunántúl), ugyanakkor a fejletlenebb régiók leszakadása, mint például Észak-Magyarország.
A jövedelem függvényében azonban nemcsak a lakásméretben találhatók nagy különbségek, hanem a laksűrűségben
is. 2013-ban a legalsó jövedelmi ötödben 100 szobára 144,
míg a legfelső ötödben 69 személy jutott. Az átlagosnál jóval
szűkebben éltek a gyermekes családok (100 szobára 131 személy jutott), közülük is a legkisebb lakóterülettel a három- és
többgyermekesek rendelkeztek, ahol 100 szobára 172 lakos
jutott. A lakások kommunális ellátottságának javulása mellett az átlagosnál számottevően rosszabb körülmények között továbbra is a legalsó jövedelmi ötöd háztartásai éltek. A
jövedelmi helyzet jelentősen befolyásolja a lakások fűtési
módját. Míg a legszegényebb réteg lakásainak 60 százalékában egyedileg fűtötték az egyes lakóhelyiségeket, addig ez a
fűtési mód a leggazdagabb ötödben élők esetében �6 százalék. Azon háztartások aránya, ahol egyáltalán nincs fűtés,
illetve mobilfűtés van, 0,5 százalék alatti volt.
DEÁK TIBORNÉ

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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KERESZTREJT VÉNY
E heti rejtvényünk Ézsiás Erzsébet: A mindentudás professzora
(Lexica Kiadó) cím portrékötetének f szerepl je, Vizi E. Szilveszter
akadémikus tudományos munkásságával függ össze. A megfejtést
beküld k között a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2016. április 5-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@
eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A
9. számunkban elkezd d 12 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet i – helyes sorrendbe rakva – egy 125 éve született magyar
mérnök, konstrukt r, feltaláló nevét adják meg. A név megfejt i között
az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. Vizi E. Szilveszter fontos neurokémiai felfedezése. 10. Számsorsjátékban vesz részt. 11. Tuskófeszít eszköz. 12.
Makacs, törtet ember. 13. Keresked kínálja. 14. Ranglista csúcsa.
15. „Fészekaljnyi” kiskutya. 17. Néma adós! 18. Dátumrag. 20. Dédelgetett vágy. 21. Vad, féktelen. 23. Fáradni kezd! 24. Teniszjátszma.
25. Statisztikai tény. 27. Sérthetetlen. 28. Nem is avval! 29. Becézett
Zalán. 30. Azerbajdzsán NOB-jele. 31. A végén látná! 32. Kis vízfolyás. 34. A cs zöngés párja.

zömét Komjáthy Jen . 21. Kenyér, dinnye egy karéja. 22. E helyen.
23. A fajansznak nevet adó olasz város. 24. Bika fegyvere. 26. Római
505-ös. 27. Az újítás elnevezésének második része. 28. Eme. 30.
Akadémiai helyesírás, röv. 33. A szkandium vegyjele. 34. Dákó egynem bet i.

FÜGG LEGES: 1. Boglárfának is nevezik. 2. Hozzátartozó. 3. Versenyszakasz. 4. Strasse (utca, németül), röv. 5. Övezet. 6. Újítás,
melynek honi bevezetése Vizi E. Szilveszter nevéhez f z dik;
els rész. 7. ... Nikolov; bolgár tenorista (1925–2007). 8. Akadémiai,
röv. 9. A láb egyik ízülete. 16. Az USA-beli Nagy-medence déli része
ez a sivatag. 19. E (ma szlovákiai) településen írta költeményeinek

A 9-es számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése:
IGUANODON, GIRAFE REPTILIENNE, BERNISSART. David Norman
Kis dinokönyv cím munkáját nyerte: Gyimesi István (Fót), Reinelt
Iván (Gy r), Tóthné Orbán Zsuzsanna (Budapest), Tóth Ferenc
(Budapest) és Zámodics Trisztán (Szentgotthárd). A nyerteseknek
gratulálunk, a nyereményt postán küldjük el.
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Az MTA TTK és a TIT közös ismeretterjeszt cikkpályázatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül, valamint külföldön jelenleg
folytató vagy tudományos fokozattal már rendelkez fiatal, 35 évesnél
nem id sebb kutatóknak, hogy a saját, az él és élettelen természettudományok területén, illetve határterületein végzett kutatásaikat közérthet
módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában, a TIT három ismeretterjeszt lapja
által képviselt területen lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a széles nagyközönség számára írott,
figyelemfelkelt , az Élet és Tudomány stílusában készül népszer sít
cikk, melynek terjedelme: 10-12 ezer n (szóközökkel), 4-6 színes illusztrációval.
Természet Világa kategória: ismeretterjeszt közlemény, melynek terjedelme: 15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes
illusztráció is csatolható.
Valóság kategória: a természettudományi felfedezések társadalomtudományi vetületeit elemz írás, melynek terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre
be nem küldött ismeretterjeszt cikkel lehet. Mindhárom kategória els
három helyezettje a TIT díjaiban részesül. A pályamunkákat e-mailen kérjük benyújtani, a titlap@telc.hu címre. Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén
tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, születési dátumát és a munkahelyének a nevét, valamint „MTA TTK-TIT cikkpályázat”
és a kategória nevét. A pályázatok beküldési határideje: 2016. április 15.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvb l 4 szinten
Következ vizsgaid pont:

2016. április 9.
Pótjelentkezési határid : 2016. március 29.

A vizsga el tt felkészít tanfolyamok
indulnak, azokról a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
ANGOL C2 1 1 060 TIT-TELC C1
NÉMET C2 1 1 061 TIT-TELC C1

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Misztikus kaland
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
legújabb tárlata Varázskastély címmel nyílt
meg a Vajdahunyadvár
ban. A látványos interaktív kiállításba lépve a látogatók egy képzeletbeli
Varázskastélyban találják
magukat, ahol bátorságukat és ügyességüket próbára téve misztikus kaland részesei lehetnek.
Baljós árnyként magasodnak a kastély komor falai, égbe szökő tornyai szigorú strázsaként őrzik a Mágus titkait. Varázsfőzet kesernyés illatát hozza a kavargó szél, a
közelgő léptek zajára nyikorogva feltárul a kastély hatalmas kapuja. Vajon mi vár az ajtón túl? Ártó bűbáj vagy
csodás varázslat lakozik a kastély falai között? Aki belép
a kastélyba, a Káprázat és Fantázia lenyűgöző birodalmába csöppen, de vigyázat, a Varázskastélyban minden
megtörténhet!
A május 1-ig látható interaktív kiállítás és játék a
képzeletbeli Varázskastély egymásba nyíló szobáin vezeti végig a látogatókat. A kastély minden egyes zugában játékos talányok, meglepő jelenségek és elvarázsolt
lények teszik próbára a résztvevők szemfülességét és
bátorságát.
A kastély fura ura, a rejtőzködő Mágus léptennyomon
a bolondját járatja a vendégekkel, váratlan trükkökkel
zavarja össze az elméjüket és az érzékeiket. Az illúziók és
megtévesztések leleplezéséhez jó orra, éles szemre és biztos fülre is szükség lesz. Ha minden szoba titkát sikerül
megfejteni, a jutalom sem marad el!

Sokszorosítva
A Makói Művésztelep története
1971ben kezdődött, ekkor alapították a magyar grafikatörténet e különleges és fontos helyszínét. A Ludwig Múzeum
most nyílt Képtaktikák. Makói Grafikai Művésztelep,
1977–1990 című kiállítása az
1989ig működő telepet a különféle fotóhasználati taktikákat felvonultatva mutatja be.
A Makói Grafikai Művésztelep fő profilja a sokszorosított grafika, illetve a fotóalapú szita és ofszetnyomás volt. „A fotó sokféleképpen volt jelen az
alkotófolyamat során: művészeti akciókat dokumentáltak vele a művészek, de alkalmas volt a szerkezet,
mozgás, időbeliség kutatására is, csakúgy mint a valóság manipulálására.” A több tucat alkotótól érkezett műveket stílusgazdagság és az intermediális
stratégia jellemzi. A tárlat április 17-ig várja az érdeklődőket.
414
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N i m vészet
Saphier Dezső ismert műgyűjtő festménykollekciójából nyílt kiállítás
Magyar nőfestészet 1895-1950
címmel a veszprémi Laczkó Dezső
Múzeumban. A közel ötven műalkotás a tárlat által nyújt betekintést
abba, hogy létezett és létezik női művészet.
Történelmi tény, hogy a II. világháború előtti festőnőknek ritkán volt alkalmuk a bemutatkozásra. Ezen túl
az utókor mostohán bánt velük, s ennek több okát is fellelhetjük. Mivel
az alkotók jelentős része a felsőbb körökből
származott, az
1950 utáni művészettörténet
politikai okok
miatt mellőzte
őket a XX. század első felének művészetét bemutató tárlatokon, de külföldön is késve került fókuszba a női művészet.
Bár a női alkotók  a reneszánsztól kezdve  folyamatosan jelen vannak a művészettörténetben, a „nőművészet” önálló témaként azonban csak a legutóbbi
évtizedekben tűnt fel mind Nyugat, mind KeletEurópában.
Az április 24-ig látható tárlat ehhez a művészettörténeti irányhoz kapcsolódva szólítja meg a látogatókat. A
kiállításban a rendhagyó művek mellett számos olyan alkotás látható, amely a személyességgel, a női érzékenység tükröződésével ragadja meg a befogadót.

Mozzanatok
Jugoszlávia 1954 és
1989 közötti időszakába engednek bepillantást Lazukics
Anna vajdasági fotográfus és fotóriporter feketefehér
képei Jugoszlávia 1954–1989 címmel a Magyar Fotográfusok Házában.
A Magyar Szó, majd a Képes Ifjúság egykori fotóriportere évtizedeken át örökítette meg a körülötte
történteket a Vajdaságban és az akkor még létező
Jugoszlávia városaiban, falvaiban. A Mai Manó
Házban nyílt életműkiállítás a városi lét különös
pillanatait és a falvakban élők természetközeli világának mozzanatait tárja elénk egy nem is olyan
messzi korból, amely a fotókat nézve mégis nagyon
távolinak tűnik, de bennük felfedezhetjük nagyszüleink, szüleink és végső soron saját múltunk darabkáit is. A különleges fotók április 3-ig tekinthetők meg.
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SZ ÁMUNKBÓL
Egy nagyváros rejtett világa
Ha Budapesten megkérdeznénk a járókel ket,
tudják-e, mi az a lápi póc, réti csík, fenékjáró
küll , tüskés pikó, akkor valószín leg tanácstalanul széttárnák kezüket. Szend fi Balázs természetfilmjéb l nemcsak e szerzetek kilétére derül
fény, hanem arra is, hogy hol, milyen él helyen
bukkanhatunk rájuk akár magunk is.
Eszközök a gyógyítás
szolgálatában
Az orvoslásban minden id ben megfelel m szerezettségre volt szükség ahhoz, hogy e tudomány
fel tudja venni a harcot a különböz betegségekkel. A korai századokban az orvostudorok eszközeit ügyes kez mesteremberek készítették.
A gyakorlati alkalmazás során a kézim szerek
folyamatosan tökéletesedtek.

Leporolt jégmagok

Újvári Gábor, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet kutatójának eredményei szerint
Európából is juthatott poranyag Grönlandra az
utolsó eljegesedési maximum idején. A porminták vizsgálata révén érthet bbé válhat az
északi félteke légköri cirkulációja, pontosíthatók az említett id szak idejére kidolgozott
légköri modellek is.

KITAIBEL
E számunknak a Kitaibel Pál középiskolai biológiai tanulmányi verseny
anyagát adó cikke: Júdásfülgomba
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A hátlapon

Júdásfülgomba
A keresztény hagyomány szerint a
tizenkét apostol egyike volt karióti
Júdás, aki elárulta és ellenségei ke
zére játszotta Jézust. Ám a lelkiis
meretfurdalás halálba kergette:
egy bodzafára akasztotta fel magát,
amelyen – a legenda szerint – azóta
nő az emberi fülhöz meghökkentő
en hasonló gomba, a júdásfülgom
ba vagy más néven fafülgomba
(Auricularia auricula-judae).
Feketés, barnás termőteste fiata
lon csésze alakú, később kagyló
vagy fül formájú lesz. Fénylő, csu
pasz belső oldalán található a ter
mőréteg, amely a növekedés során
jellegzetesen ráncolt, redős, erezett
formát ölt. Külső oldala bársonyos,
finoman szőrös. A vékony húsú,
porcos, belül inkább kocsonyás álla
gú termőtestek száraz időben gyor
san kiszáradnak, összetöpörödnek s
szaruszerűvé válnak. Vízfelvétel
hatására azonban megduzzadnak és
visszanyerik eredeti méretüket és
állagukat, sőt tovább is nőnek. A
fagyot is jól viselik, ilyenkor a gom
ba növekedése leáll, de kedvező
időjárás esetén újraindul.
A júdásfülgomba a száraz nyári
hónapok kivételével egész évben te
rem. Lombos fák elhalt anyagán,
ágakon, fatörzseken, sőt tuskókon
is előfordul. Leggyakrabban bo
dzán és tölgyön nő, de más fafajo
kon is megtalálható, síkvidéken és
középhegységekben egyaránt.
A júdásfülgomba sokféle módon
elkészíthető, jól fűszerezhető, a kí
nai konyha előszeretettel használja.
TávolKeleten nagy mennyiségben
termesztik és szárított formában
hozzák Európába. Akárcsak a ter
mészetben, a szárított gomba egy
két órás áztatás után úgy néz ki,
mintha frissen szedték volna. Vér
alvadásgátló hatása miatt gyógy
ászati célra is használják.
Kép és szöveg: LOCSMÁNDI CSABA
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