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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat a 2016/17. tanévre 
is meghirdeti a TIT Kalmár  László Matematikaversenyt. 
Ez sorrendben a 46. verseny, mely Magyarország legrégebbi 
iskolai matematikaversenye. Célja a matematikai tudomá-
nyos ismeretek terjesztése, a matematika népszerűsítése, te-
hetséggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazá-
sának hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, 
az egyén személyes boldogulásában. Felkészíteni a tanulókat 
a tantárgyi alapú továbbtanulásra és a későbbi pályaválasz-
tásra. A tanulók problémamegoldó képességének, kreativi-
tásának összehasonlítása 3-8. osztályosok körében, matema-
tikai tudás mérésének lehetősége objektív eszközök segítsé-
gével. A sportszerű verseny és küzdelem népszerűsítése.

A verseny háromfordulós.
Helyielsőfordulótaz iskolák háziverseny keretében szervez-

hetnek, melyet öntevékeny módon, a korábbi évek tapaszta-
lataira építve, a megyei forduló rendezőivel egyeztetve java-
solunk lebonyolítani. A forduló feladatait a helyi tanárok ál-
lítják össze. Helyi, házi verseny megszervezése nem feltétele 
a megyei/területi döntőn való részvételnek. Időpontja: 2017. 
január.
Megyei/területidöntő, melyeket a verseny szervezői helyben 

valósítanak meg. A versenyszervezési szándékot kérjük, 
hogy 2016. január 20-ig jelezzék a titlap@telc.hu levelezési 

címen. A megyei döntő lebonyolításáról a szervezőkkel 
(TIT Egyesület, Alapítvány) írásos megállapodást kötünk.  
Megyei döntő időpontja: 2016.március4.10óra. A megyei 
döntő nevezési díja Magyarországon egységesen 1 200 Ft, 
melyet a verseny szervezője közvetlenül szed be a résztve-
vőktől, és abból a helyi forduló lebonyolításának és az elké-
szült feladatok kijavításának költségeit fedezi. 

A helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továb-
bítani a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pont-
szám felett újra javításra kerülnek. 
Országosdöntő, melyet a versenyközpont szervez Budapes-

ten, ahova évfolyamonként a legtöbb pontot elért, legjobb 
teljesítményt nyújtó versenyzőket hívjuk be. A döntőn a 
versenyzőnek a részvétel ingyenes, a kísérők számára ön-
költséges. Időpontja: 2016. május 19–20. – két fordulóval, 
melyek eredményét összesítve alakul ki a végleges sorrend. 
A verseny nyerteseit tárgyjutalommal és oklevéllel díjazzuk. 
A nyertes diákok felkészítő tanárai is elismerést kapnak.

A versenyre való felkészülést a Tudományos Ismeretter-
jesztő Társulat lapjaiban – Élet és Tudomány, Természet Vi-
lága–megjelenő írásai és a honlapjai segítik. A versenyről 
folyamatosan tájékoztat a www.titkalmarlaszlomatematika
verseny.hu portál, ahol a teljes versenyfelhívás is megtalálha-
tó. További információ kérhető a titlap@telc.hu címen és a 
06-1-327-8950 telefonszámon. Eredményes versenyzést és 
sikeres lebonyolítást kívánunk!

BOJÁRSZKYNÉ PIRÓTH ESZTER
    igazgató

Kedves Olvasónk!
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	 Kiolvad	a	hidegháborús	
hulladék

A York University (Nagy-Bri-
tannia) kutatói szerint a klíma-
változás hatására felszínre fog 
kerülni az a veszélyes hulla-
dék, amelyet 1967-ben, a Camp 
Century nevű amerikai bázis 
bezárásakor hagyott hátra és te-
metett a grönlandi jégtakaró alá 
az Amerikai Egyesült Államok 
katonasága.

Camp Century, az amerikai katonai 
bázis a hidegháború idején, 1959-ben 
épült Grönlandon, a jégtakaró belse-
jében. Valódi célja az volt, hogy egy, 
a sarkvidékről indított nukleáris tá-
madás megvalósíthatóságát kutassa. 
Amikor a támaszpontot 1967-ben le-
szerelték, az infrastruktúrát és a hulla-
dékot hátrahagyták, azzal a feltétele-
zéssel, hogy a folytonos hóesés örökre 
eltemeti majd.
„Kétgenerációvalezelőttazembereka

világkülönbözőtájaintemettekelaföldbe
hulladékot, de aklímaváltozásmostmó-
dosítjaezeketahelyeket.Ezúj,klíma-
változássalkapcsolatoskihívás,amirefel
kellkészülnünk” – mondta  William 
Colgan, a GeophysicalResearchLetters 
folyóiratban megjelent tanulmány 
vezető szerzője, klíma- és gleccser 
szakértő, a York University munka-
társa.

A klímaváltozás a sarkvidéket job-
ban felmelegítette, mint bármely 
más területet a Földön. A kutatás 
kiderítette, hogy a Camp Century 
fölötti jégtakaró is olvadásnak indul 
az évszázad végéig. Ha a jég elolvad, 
akkor a támaszpont infrastruktúrá-
ja és minden hátrahagyott biológiai, 
kémiai és radioaktív hulladék újra 
a környezetbe jut, és megzavarhatja 
a közeli ökoszisztémát. A hulladék 
nem marad örökké jégben eltemet-
ve, ahogy azt a táborhely elhagyása-
kor feltételezte az Amerikai Egyesült 
Államok és Dánia.

A kutatócsoport megvizsgálta a 
Camp Centuryn található hulladé-
kot, és éghajlati modellszimulációkat 
végzett. Ellenőrizték az amerikai 
hadsereg mérnöki dokumentációját is, 
hogy meghatározzák, hová és milyen 
mélyen temették el a hulladékot, és a 
jégtakarónak ez a része mennyit moz-
gott az 1960-as évek óta. A kutatási 
eredmények szerint a Century Camp 
hulladéka 55 hektáron helyezkedik 
el, ami körülbelül 100 futballpályányi 
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terület. A becsült helyszínen körül-
belül 200 000 liter dízel üzemanyag 
(egy autó ezzel 80-szor kerülné meg 
a Földet) és 240 000 liter szenny-
víz található. Arra alapozva, milyen 
épí tőanyagokat használtak a tábor 
felállítása idején a sarkvidéken, 
a kutatók megbecsülték, milyen 
anyagok lehetnek még a területen. 
Valószínűsítik a következők jelen-
létét: poliklórozott bi fenilek,  me-
lyek az emberi egészségre ártalmas 
mérgező anyagok, és ismeretlen 
mennyiségű alacsony radioaktivi-
tási szinttel rendelkező hűtőanyag, 
mely a nukleáris reaktorokból ma-
radt vissza.

Colgan szerint Camp Century hul-
ladéka egy olyan környezeti ártalmat 
képvisel, amelyet nem tudunk felmér-
ni. Amikor a jég elolvad, a szennyező-
anyag szabad utat kaphat az óceánba, 
ahol megzavarja az ökoszisztémát. 
„Azéghajlatiszimulációkeredményesze-
rint a helyszínen a folytonos hóesés és a
hófelhalmozódásahelyettazolvadáslesz
a fő jellemző, és ez legkésőbb2090-ben

bekövetkezik.Haahóeséshelyettcsakol-
vadásfoguralkodni,akkorcsakidőkérdé-
se,mikorolvadkiahulladék.Afolyamat
visszafordíthatatlan” – mondta Colgan.

Az a feltételezés, hogy bármiféle 
szemét örökre eltemethető a jég alá, 
nem reális, mondta James White, a 
University of Colorado klímakutató-
ja a tanulmányra reagálva.„Csakaza
kérdés, a hulladékmikor kerül felszínre,
száz éven belül, pár száz év alatt, vagy
évezredekalatt.Mindenesetreezaszemét

hamarosanfelszínrefogjönni,sőtaklíma-
változásmostpadlógázzalgyorsítjaezta
folyamatot”– mondta White.

Colgan elmondta, jelenleg még nem 
orvosolható az ügy, inkább várni kell, 
amíg a jégtakaró elolvad, és szinte fel-
színre kerül a hulladék, ekkor kezd-
hető el a rehabilitáció. A tanulmány 
felveti azt a kérdést is, hogy ki a fe-
lelős, aki eltakarítja majd a szemetet. 
A klímaváltozás hatása az elhagyott 
hulladékra, mely politikailag homá-
lyos körülmények között született, 
még ismeretlen szempont volt a bázis 
építésekor. A nemzetközi jog egyér-
telmű abban a tekintetben, hogy meg 
kell előzni a jövőbeni károssá váló 
hulladékok képződését, de homályos 
abban a tekintetben, ki a felelős az 
olyan hulladékkal kapcsolatban, mely 
már megvan, mondta JessicaGreen, a 
New York University politológusa, a 
környezetvédelmi jog specialistája. Bár 
a Camp Century az Amerikai Egye-
sült Államok bázisa volt, dán felség-
területen található, és bár Grönland 
dán terület, most önrendelkezéssel bír, 

mondta a politológus.
A hidegháború alatt az amerikai 

katonaság figyelme a sarkvidék 
felé fordult, mivel ez volt a leg-
rövidebb út az USA és a Szovjet-
unió között. 1951 áprilisában az 
USA és Dánia megállapodtak ab-
ban, hogy megvédik Grönlandot 
– mely dán terület volt – a szov-
jet támadástól. Az USA számos 
repülőgépbázist épített Grönlan-
don még abban az évben. 1959-
ben az Amerikai Hadsereg Mér-
nök Hadteste megépítette Camp 
Centuryt, a grönlandi partoktól  
200 kilométere, a szárazföldön. A 
támaszpont teljes egészében a jég-
páncél belsejében helyezkedett el, 
ezért a támaszpont „jég alatti vá-
ros” néven vált ismertté. Hivatalos 
célja az volt, hogy különböző épít-
kezési technikákkal kísérletezzen 
és tudományos kutatást végezzen 

a sarkvidéken. Működése alatt a tá-
borban 85–200 katona tartózkodott, 
az energiaellátást egy atomerőmű 
biztosította. A támaszpont ezen felül 
egy tesztlétesítmény volt, amely bi-
zonyította, hogy építhető nukleáris 
hadműveleti támaszpont olyan közel 
a Szovjetunióhoz, hogy az egy nuk-
leáris támadással elérhető legyen. Bár 
nem épült meg, a tervezett, nagyobb 
támaszpont, amely Camp Century 
koncepciója alapján terveztek, egy 

Termikus fúró, amellyel átfúrták a grönlandi jeget
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segíthet, akik autizmusban, Alzhei-
mer-kórban, skizofréniában és major 
depresszióban szenvednek.

A tudósok évek óta kutatják az agy 
elektromos hullámait, amelyek al-
vás közben képződnek és változnak. 
Ezek elektroenkefalogram (EEG) se-
gítségével jeleníthetők meg, hullám 
formájában. Ezeket alvási orsóknak 
hívjuk, és a kutatók azt gyanították, 
hogy szerepük van abban, ahogy al-
vás közben rendszerezzük és tároljuk 
az emlékeket. „Ám azt nem tudtuk,
hogy egyenesen az alvási orsók azok,
amelyekaztokozzák,hogyazemlékeket
eltároljuk és megszilárdítsuk. Az alvási
orsóklehettekvolnacsupánmás,emléke-
zetetsegítőagyifolyamatokmelléktermé-
kei. Kutatásunk azonban azt mutatja,
hogyazalvásiorsókelengedhetetleneka
mindennapi életünkhöz szükséges em-
lékek képződéséhez. Képesek vagyunk
megcélozni ezeket az alvási orsókat, és
így javítani a memóriát” – mondta a 
tanulmány vezető szerzője, Flavio
Frohlich, pszichiátriaprofesszor.

Első alkalommal sikerült szelek-
tíven az alvási orsókra hatni anél-
kül, hogy az agy más, alvás alatt 
fellépő elektromos tevékenysége is 
növekedett volna. Ezt eddig, a tDCS-
sel (transzkraniális egyenáramú sti-
mulátor) képtelenség volt elérni. A 
transzkraniális egyenáramú sti mu-
látor a tACS „unokatestvére”, amely 
állandó gyenge elektromos áramot 
vezet a fejbőrbe.

Frohlich kísérletében 16 férfi részt-
vevő éjszakai alvását mérték, mielőtt 
a két éjszakai kísérleti alvást megkezd-
ték. Minden este, mielőtt aludni tér-

tek, minden résztvevő két 
általános memóriagyakor-
latot végzett – asszociációs 
szópárosító tesztet és egy 
motoros, érintősorozatos 
tesztet, amelyben egy bi-
zonyos sorozat szerint kel-
lett ismétlődő érintéseket 
végezni. Mindkét kísérleti 
éjszaka alatt elektródákat 
helyeztek a résztvevők fej-
bőrének bizonyos pontjai-
ra. Alvás közben az egyik 
éjszakán mindegyik részt-
vevő tACS kezelést kapott 

– gyenge váltóárammal, melyet az agy 
természetes alvási orsóival hoztak össz-
hangba. A másik éjszaka alvás közben 
álstimulációt kaptak placebóképpen.

A résztvevők reggelente ugyanazo-
kat a memóriateszteket oldották meg. 

4000 kilométer hosszú, jég alatti 
alagútrendszert tartalmazott volna, 
amely 600 nukleáris támadóeszköz 
telepítésére lett volna alkalmas.

Habár a támaszpontot Dánia bele-
egyezésével építették, a dán kormány 
előtt titokban tartották a tábor kül-
detését, a Project Iceworm (Jégféreg 
Program) névre keresztelt missziót. 
Néhány évvel azután, hogy a tábor 
működni kezdett, a vezérkar elutasí-
totta a Project Iceworm missziót, és a 
támaszpontot megszüntették. Lesze-
relték a reaktorkamrát, de hátrahagy-
ták a tábor infrastruktúráját és minden 
más hulladékot, azt feltételezve, hogy 
a jég örökre biztonságosan őrzi majd. 
Az eltelt évtizedek alatt az állandó hó-
esés további 35 méter vastag hótakarót 
terített a támaszpontra.
(Forrás: York University)

	 Memóriajavító	
agystimulátor

Alvás közben az agy azzal van 
elfoglalva, hogy tárolja és fel-
dolgozza azokat a tapasztalato-
kat, amelyek az embert a nap 
folyamán érték, azokat a dolgo-

kat, amelyekre a memóriának szük-
sége lesz a jövőben. Sokak számára, 
főképp neurológiai problémákkal 
küzdőknek, a memória gyengülé-
se olyan jelentős tünet lehet, amely 
mélyen érinti a mindennapi életet. A 
University of North Carolina School 
of Medicine kutatóinak most először 
sikerült transzkraniális (koponyán ke-
resztüli) váltóáram stimulációt (tACS) 
használni olyan módon, hogy egy, az 

alvás alatt fellépő speciális agyi ak-
tivitást vettek célba, és erősítették a 
memóriát egészséges személyek ese-
tében. A CurrentBiologyfolyóiratban 
publikált módszer olyan non-invazív 
eljárás, amely sok millió emberen 
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Frohlich csapata nem talált javulást az 
asszociatív szópárosítás tesztben, de 
szignifikáns javulás következett be a 
motoros feladatban a tACS-kezelésen 
átesett pácienseknél a placebót kapó 
csoporthoz képest. „Ezközvetlen ok-
okozati kapcsolatot mutatott az alvási
orsók elektromos aktivitásimintája és a
motoros memória megszilárdulásának
folyamataközött” – mondta Frohlich.
Caroline Lustenberger, a tanulmány 

vezető szerzője elmondta: „Izgalmasa
kutatás,miveltudjuk,hogyazalvásiorsók
az emlékek kialakulásával együtt ellehe-
tetlenülnek számos betegségben, például
skizofrénia és Alzheimer-kór esetében.
Aztreméljük,hogyhacélbavesszükeze-
ketazalvásiorsókat,akkorújterápiásesz-
köztfejleszthetünkamemóriakezelésére
ésakognitívképességekjavítására.”
„Következő lépésünkaz,hogyugyan-

ezt a beavatkozást, a non-invazív agy-
stimulációt olyan pácienseken próbáljuk
ki,akikazalvásiorsókaktivitásimintá-
jánakrendellenességébenszenvednek” – 
mondta Frohlich.

Frochlich és kutatócsoportja eddig 
sikeresen alkalmazta a tACS-kezelést 
az agy természetes alfa-hullámainak 
stimulálására is a kreativitás növelése 
céljából. Ezzel bizonyították, hogy 
koncepciójuk helytálló. A kísérlet 
megmutatta, hogy lehetséges azon 
speciális agyhullámok megcélzása, 
amelyek kiemelkedő szerepet játsza-
nak az új ötletek kialakulásában, az 
álmodozásban és a meditációban. 
Ezek a hullámok rendellenesek olyan 
emberek esetében, akik neurológiai 
és pszichiátriai betegségekben szen-
vednek, például depressziósak.
(Forrás: University of North Carolina)

	 Mendel	szülWháza

A genetika atyjaként tekintett 
JohannGregorMendelt sok forrás 
még ma is osztrákként tünte-
ti fel, mivel szülőfaluja Hynčice 
(eredeti nevén: Heinzendorf) 
az osztrák császárság részeként 
Ausztriához tartozott a tudós 
1822. július 20-ai világrajövete-
lekor, ma Csehország területén 
található. A krónikákban elő-
ször 1374-ben említett Hynčice 

napjainkban Vražné település része, 
Kravarsko – németül: Kuhländchen 
– mikrorégióhoz tartozik Morva-Szi-
léziában. Kuhländchen az Odera felső 
folyása mentén, a Beszkidek és a Szu-
déták között található.
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Mendel családfáját a XVII. századig 
lehet visszavezetni: 1656-ban született 
és Heinzendorfban 1684-ban kö-
tött házasságot egy bizonyos Wenzel 
Mendel a helybéli Marina Wellerttel, 
az ő ükunokájuk volt Anton Mendel, 
Gregor Mendel édesapja. A tudós né-
metajkú szülei földműveléssel foglal-
koztak. Apja a napóleoni háborúk ve-
teránjaként nyolc évig katonáskodott. 
Tapasztalatokkal és új világszemlélet-
tel, modern nézetekkel gazdagodva 
tért haza Heinzendorfba. Az atyai bir-
tokon álló régi faépület ekkorra tönk-
rement, így a szorgalmas és jó módú 

Anton a ma is álló épületegyüttes meg-
építésébe fogott. Mendel édesanyja, 
Rosine Schwirtlich egy német kertész, 
Martin Schwirtlich lánya volt, 1818-
ban kötött házasságot Anton Mendel-
lel. Nem csoda tehát, hogy a német volt 

Mendel anyanyelve, cse-
hül csak később kezdett 
tanulni. Sokak szerint 
Mendel apjától örökölte 
jó természetét, csendes, 
szerény viselkedését, any-
jától pedig mentális képes-
ségeit. A tudósnak négy 
testvére volt, közülük 
ketten még csecsemőkor-
ban elhunytak – egyedüli 
fiúként kemény mun-
ka várt rá. Kertészeti és 
méhészeti alapismereteit, 
melyeket kutatómunká-
jához ké sőbb eredménye-
sen használt, még ekkor, 
gyermekkorában szerezte. 
Természetszeretete, a nö-

vények és állatok iránti vonzalma ko-
rán megnyilvá-nult. 11 éves koráig járt 
szülőfalujában elemi iskolába.

Szülőházát már 1958-ban műemlék-
ké nyilvánították. 1965-ben, a brnói 
Morva Múzeum kezdeményezésére 

nyílt meg a helyszínen egy szerény 
Mendel-emlékkiállítás. A teljes körű 
restaurálás 2004-ben kezdődött, és 
2007. szeptember 28-án, Mendel 
születésének 185. évében adták át a 
felújított, falusi viszonylatban akár 
impozánsnak is mondható épület-
együttest. Az öt egységből álló, két-
szintes, sátortetős ház egy téglalap 
alaprajzú udvart fog közre. A kapun 
belépve, a kerekes kút mögötti, jobb-
oldalt található épület Mendel szülő-
háza, szemben és körbe az egykori 
kocsiszín, istállók, gazdasági épüle-
tek húzódnak. A két szinten beren-
dezett kiállítás néhány korhű hasz-
nálati tárgy segítségével mutatja be a 
vidék gazdasági-mindennapi életét, 
s dokumentummásolatok segítségé-
vel részletesen tárja a látogatók elé 
Mendel életútját, tudományos mun-
kásságát. (Mendel eredeti használati 
tárgyai, eszközei, tárgyi emlékei a 
brnói Masaryk Egyetem földszin-
ti Mendel Múzeumában vannak 
kiállítva.) Megtaláljuk az egyházi 
anyakönyvben a Mendel születéséről 
szóló bejegyzést, gimnáziumi bizo-
nyítványát, valamint fő művének, a 
Kísérleteknövényhibridekkel kéziratát, 
illetve nyomtatott változatát. 

A kertben a környékre jellemző, 
helyi génállománnyal rendelkező és 
Mendel idejében is termesztett gyü-
mölcsfajtákat, főleg almát és körtét 
nemesítik és szaporítják, de megta-
lálható itt több dísznövény és gyógy-
növény is.

Az egykori istállóban 45 fős előadó-
terem, valamint kisebb szemináriumi 
termek, könyvtár, olvasóterem, a töb-
bi épületrészben konyhával felszerelt  
36 ágyas vendégszárny, kerékpáros 
pihenő, információs központ várja a 
vendégeket.

ZÁTONYI SZILÁRD

Mendel szülQháza (ZÁTONYI SZILÁRD FELVÉTELEI)

A kiállítás belsQ részlete

SzobabelsQ
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1.
rész

1566. április 29-én kelt útra 
azzal a céllal, hogy az oszmán 
birtokokat leginkább veszé-

lyeztető két magyar „fővárat”, Sziget-
várt és Gyulát elfoglalja. Edirnébe érve 
már nem bírta megülni a lovat, ezért 
kocsin tette meg a hátralévő utat. Au-
gusztus 9-én ért Szigetvárra, díszes sá-
torvárosát a vártól keletre található 
zsibóti (ma turbéki) szőlőhegyen verték 
fel, ahonnan jó rálátás nyílt a várra. In-
nen figyelte, ahogy katonái irtózatos 
erőfeszítéssel lépésről lépésre hatolnak 
előre a négy részből álló, és egy mester-
séges tó közepén található Sziget város-
ában és külső várában. 

Minél nagyobb részt tudhatott ma-
gáénak a várból, annál jobban fo-
gyott az ereje. A következő hónap 
elején már csak hálni járt belé a lélek, 
s szeptember 7-én éjjel 1 és 2 óra kö-
zött – ahogy Istvánffy Miklós ma-
gyar történetíró tudta – „betegségtőls
vénségtől is megnehezedvén, s megve-
szett első szárcsontjának fájdalmához
hasafolyásaisrájaérkezvén” sátrában 
meghalt. A sors ezúttal nem volt ke-
gyes hozzá, nem örülhetett utolsó 
győzelmének. Ez a győzelem, ame-
lyik a szultán 13-ik hadjáratát koro-
názta (volna) meg, ugyanezen a na-
pon, déltájban következett be, miu-
tán Zrínyi Miklós, a szigetvári vár 
kapitánya maradék katonái élén ki-
rontott a lángokban álló belső várból, 
és hősi halált halt a vár hídján.

A  S Z I G E T V Á R I  O S T R O M T Ó L  A Z  O S Z M Á N  E M L É K T Ü R B É I G 

SZULEJMÁN SZULTÁN 
HALÁLA

A titkos temetés 
és a trónutódlás 
elWkészületei

A szultán halála az osz-
mánok birodalmában 
mindig bonyolult hely-
zetet teremtett. Ha több 
herceg volt életben, akkor 
rendszerint véres belhábo-
rúban döntötték el, hogy 
melyikük követi a trónon elhunyt 
atyjukat. (A fő utódlási elv ugyanis 
az alkalmasság volt, vagyis azt te-
kintették legitim uralkodónak, aki 
képes volt megszerezni hatalmat.) 
Ha csak egyetlen trónörökös ma-
radt, akkor a helyzet egyszerűbb 
volt, de ilyenkor is ajánlatos volt kö-
rültekintően eljárni, mert az udvari 
zsoldosok (különösen a janicsárok) 
előszeretettel használták ki a trón-
váltást némi zsoldemelés kicsikarásá-
ra vagy akár zavargásokra és rablá-
sokra is. Ezért korán kialakultak 
azok a módszerek, amelyekkel az 
ilyenkor óhatatlanul bekövetkező 
zűrzavart és károkat előre mérsékel-
ni lehetett. A legfontosabb az volt, 
hogy a szultán halálát igyekeztek 
addig titkolni, amíg a rendszerint 
távol, valamelyik anatóliai tartomá-
nyi székhelyen tartózkodó trónörö-
kös meg nem érkezett a fővárosba, 
és szabályosan be nem iktatták. Ha a 
birodalom nagyjai letették neki a 
hűségesküt, már szilárdan ült a trón-

ján, innentől minden indokolatlan 
követelés és hatalomszerzési kísérlet 
felségsértésnek számított, és az elit 
teljes elutasításával találkozott.

Szulejmánnak 1566-ban már csak 
egyetlen örököse volt: a kis-ázsiai 
Kütahját kormányzó Szelim, kinek 
fivérei az előző évtizedekben vagy 
meghaltak, vagy a szultán hóhérai 
végeztek velük (ez történt az 1558-
ban fellázadó Bajezid herceggel, aki-
vel Szelim – apja támogatásával – sza-
bályos háborút vívott az utódlás el-
döntésére). Látszólag tehát 1566-ban 
a trónváltás zökkenőmentesebb vál-
tozatával számolhattak a birodalom 
nagyjai. Ám az, hogy Szulejmán tá-
vol a fővárostól, háborúban halt meg, 
amikor a birodalmi sereg utolsó erejét 
megfeszítve rohamozott egy ellensé-
ges várat, egyedülálló körülményeket 
teremtett. Ha a hadsereg értesül iste-

Szulejmán szultán a kor mércéi szerint elaggott korban, 

72 évesen indult utolsó hadjáratára. Nagybeteg volt, de úgy 

érezte, tartozik magának és hadseregének azzal, hogy 

rendet	 teremt	 azokon	 a	 magyarországi	 területeken,	
amelyeket több évtizedes, nehéz harcokkal szerzett 

meg a birodalomnak, de amelyeket a magyar végvári 

harcosok és a magyar (török szemmel: bécsi) király 

seregei folyamatosan támadtak. 

Szulejmán szultán
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is érkeztek az uralkodó írásos vála-
szai. Ezeket valójában egy tettestárs, 
Dzsáfer aga fegyverhordozó írta, 
aki tehetségesen utánozta Szulejmán 
kézírását, és aki ezért később felesé-
gül vehette Szokollu Mehmed egyik 
unokáját. Közben a nagyvezír gyor-
san megtette az előkészületeket a 
trónváltás lebonyolítására is. Már 
szeptember 7-én kora délután levele-
ket küldött a trónörökös Szelimnek, 
és kérte, jöjjön mielőbb a sereg elé 
(egyébként neki is azt írta, hogy ha 
váratlan indulása oka felől érdeklőd-
nének, mondja azt: atyja idén Budán 
telel, és őt is maga mellé rendelte).

A hadsereg gyásza
Szokollu célja az volt, hogy minden a 
régi kerékvágásban haladjon és sem-
mi se derüljön ki addig, amíg Szelim 
Belgrádba nem érkezik. A mesterke-
dések sikerrel jártak: a katonai műve-
letek és a javítási munkálatok rend-
ben lezajlottak. Október 18-án a szul-
tán testét kiásták, és egy Eszékről 
elhozatott magyar királyi trónus dió -
faanyagából készített koporsóba fek-
tették. A koporsót hordszékre, azt 
pedig egy félig elfüggönyözött kocsi-
ra tették. A már említett fegyverhor-
dozó kapta a feladatot, hogy ha vala-
ki közelítene a kocsihoz, a szultán 
turbánját mozgatva azt látszatot kelt-
se, mintha Szulejmán még élne és üd-
vözölné az illetőt. Időről időre a 
nagyvezír is odalovagolt a kocsihoz, 
és átnyújtotta kérvényeit, majd a 
fegyverhordozótól átvette a „szul-
tán” döntéseit tartalmazó válaszokat. 
Minden olyan jól ment, hogy az osz-
mán katonák még a hazafelé vezető 
úton is azt hitték, hogy Mohácsnál 
északra fordulnak és Budára vonul-
nak. Csak ekkor közölte velük a 
nagyvezír – a keresztényeknél kitört 
ragályra hivatkozva –, hogy hazatér-
nek a birodalomba. Ám addigra már 
elindult a pusmogás a táborban, hogy 
az uralkodóval valami nincs rendben. 
Szokollu Mehmed csak a Duna men-
ti Szatára (törökül Szotinba) érve léle-
gezhetett fel: ekkor vette hírül, hogy 
a trónörökös megérkezett Belgrádba. 
Ráadásul ez a régió már biztonságos 
„mag- vagy belterület”-nek (törökül 
icsil) számított, ahol nem kellett tar-

tani semmilyen külső veszélytől. 
Ezért úgy döntött, hogy itt lebbenti 
fel a fátylat a nagy titokról. 

Ezt úgy tette meg, hogy október 21-
én hajnalban hat Korán-recitátort 
rendelt a szultáni holttestet szállító 
kocsi elé, akik hangosan „énekelni” 
kezdték a Korán 36. szúráját, azt, 
amelyet temetéskor szoktak recitálni. 
A szultáni őrgárda tagjai ekkor értet-
ték meg, hogy mi a helyzet. Villám-
gyorsan továbbadták a hírt, és a kato-
nák szabad folyást engedtek gyászuk-
nak: fájdalmasan kiáltoztak, földet 
szórtak a fejükre vagy turbánjuk he-
lyett fekete kendőt tekertek a fejükre. 
Bekövetkezett az, amitől a nagyvezír 
Szigetvárott is rettegett: a halálhír le-
bénította a hadsereget, a katonák 
nem akartak mozdulni. Szinte kö-
nyörgött nekik, hogy induljanak to-
vább; arra hivatkozott, hogy a nagy 
szultán, mindnyájuk jótevője, a hit-
harc élharcosa és Magyarország meg-

nített uralkodója haláláról, nagy va-
lószínűséggel annyira elbizonytala-
nodik, hogy abbahagyja a harcot, s 
talán még szét is széled (mint később 
kiderült: a halálhír egy napra valóban 
lebénította a hazafelé vonuló sereget). 
Ezt a sereget irányító nagyvezír, 
Szokollu Mehmed pasa nem kockáz-
tathatta meg egy ellenséges ország 
közepén. Ezért az első pillanattól 
kezdve mindent elkövetett azért, 
hogy ki ne tudódjék a halál híre. Fe-
nyegetésekkel körített, szigorú pa-
rancsba adta az udvartartás tagjai-
nak, hogy az uralkodó halálát tartsák 
titokban. Szeptember 7-én kora haj-
nalban utasítást íratott és adatott ki a 
szultán nevében, hogy a várat azon-
nal el kell foglalni, mert az úr már 
nem tud várni tovább. 

De még ezt megelőzően a halott 
szultánt titkon eltemették. A hajnali 
szürkületben testét rituálisan lemos-
datták, illatszerekkel tartósították és 
halotti lepelbe csavarták. A sátor 
alatt földelték el, ahol 42 napig pi-
hent. Kora reggel a katonák a „szul-
tán” szigorú parancsát teljesítve 
utolsó rohamra indultak, és délre 
megszerezték neki a vár maradék 
részét, a belső várat is. Bár furcsáll-
ták, hogy uruk nem vett részt a fog-
lalást szentesítő első istentiszteleten, 
a nagyvezír ezt azzal magyarázta ki, 
hogy a padisahnak fáj a lába. Aztán 
a katonák egy újabb parancsnak en-
gedelmeskedve elfoglalták a kör-
nyékbeli várakat (Babócsát, Csur-
gót, Vízvárt stb.), majd hozzáfogtak 
a lerombolt Szigetvár rendbehozata-
lához. Azt is elhitték, hogy miután 
mindennel végeznek, a szultán veze-
tésével Budára vonulnak, ott telel-
nek, és a következő évben a Habs-
burg király ellen indulnak. Ezeket a 
híreket a nagyvezír terjesztette min-
denfelé, hogy időt nyerjen és hogy a 
Duna mentén összegyűlt keresztény 
seregek vezérei Bécset féltve ne 
mozduljanak táborukból. A nagyve-
zír a híreszteléseknek azzal is nyo-
matékot adott, hogy unokaöccsé-
nek, Szokollu Musztafa budai beg-
lerbégnek elrendelte a Budára veze-
tő utak megtisztítását, a budai palota 
kijavítását és előkészítését az uralko-
dó fogadására. A színjáték fontos ré-
sze volt, hogy Szokollu Mehmed fo-
lyamatosan küldözgette jelentéseit a 
szultáni sátorba, ahonnan rendre meg 

Szulejmán szultán Szigetvárra indul 

(XVI. századi miniatúra)
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hódítója nem érdemli meg, hogy tes-
tével itt rostokoljanak. Elmondta ne-
kik, hogy az új uralkodó már 17 napja 
vár rájuk Belgrádban (ez nem volt 
igaz, csak pár nappal korábban érke-
zett meg), s hogy az elhunyt padisah 
végakarata szerint ott nagy trónra lé-
pési jutalom (bahsis) és illetményeme-
lés vár rájuk. Végül kijelentette: „Fáj-
dalmunkraaKoránazorvosság,hitünk
ésvallásunkaKorán,hittelésaKorán-
nalinduljunkel!” 

Az emlékhely felfedezése
Október 25-én a hadsereg bevonult 
Belgrádba, ahol megtartották Szulej-
mán nyilvános halotti szertartását a 

vár előtt, élete első hadi sikerének 
színhelyén. A holttestet ezután útnak 
indították Isztambulba, ahol novem-
ber 28-án a nevét viselő dzsámiban 
tartott újabb halotti szertartást köve-
tően végleges nyughelyére temették 
el, oda, ahol most a türbéje, azaz sír-
kápolnája áll. 

Már a XVI. század második felében 
felbukkant az a hiedelem, hogy – mint 
egy XVII. századi török krónikás írja 
– a szultán belső szerveit a nagyvezír 
„Szigetvárral szemben titokban eltemet-
tette,majdegyidőutánelrendelték,hogy
föléje sírkápolnát (türbét) építsenek.” Az 
oszmán és a magyar világban egy-
aránt úgy tudták, hogy a belső szerve-
ket aranyedényben temették el. Ezen 
helyen, vagyis ott, ahol az ostrom ide-
jén a szultán sátrát felverték és ahol a 
holttest 42 napig feküdt a földben, 
1575 körül valóban emléktürbét épí-
tettek Szulejmán tiszteletére. Hama-
rosan újabb épületeket (mecset, kolos-
tor, kaszárnya stb.) emeltek körülötte, 
és az egykori táborhelyből az oszmán 
világ egyik kedvelt zarándokhelye 
lett. Az oszmán-törökök kiverése után 
az emlékhely elpusztult, de maradvá-
nyai az utóbbi években folyó, összetett 
kutatásoknak és ásatásoknak köszön-
hetően egymás után kerülnek napvi-
lágra. Az oda látogatók e helyszínen 
átérezhetik azokat a drámai esemé-
nyeket, amelyek 1566 kora őszén ját-
szódtak le hazánknak e sok vért és 
szenvedést látott szögletében.

FODOR PÁL

Zrínyi Miklós és Szulejmán emlékm_ve 
Szigetváron

Szulejmán hazaszállítása Szigetvár alól
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A pycnodontiform halak a su ga-
ras úszójú halak több mint 650 
fajt számláló, mára kihalt cso-

portja, mely idestova több mint két év-
százada ismert a kutatók körében. E ha-
lak a földtörténet triász időszakában je-
lentek meg, és valamikor az eocénben 
tűntek el – leszármazottak nélkül. No-
ha evolúciós pályafutásuk során rendkí-
vüli fajgazdagságra tettek szert, a kü-
lönböző fajok nem sokban tértek el az 
„alapmodelltől”, a fő morfológiai je-
gyeket használva jól jellemezhetők. 

Testük oldalirányban lapított, ke-
rekded, végső soron serpenyőre vagy 
pingpongütőre emlékeztet (hasonló 
testalakja van a ma élő pillangóha-
laknak, papagájhalaknak és doktor-
halaknak). Fejük az orr felől általá-
ban lapított, e jellegzetességük ki-
váltképp a koponya oldalnézetén 
szembetűnő. Jól fejlett, gyakran 
meghosszabbodott háti és farok alat-
ti (anális) úszókkal rendelkeztek, 
amelyek az erős farokúszóval együtt 
kiválóan kormányozhatták a testet. 

GYÖNGYSORSZERd 	ÁLLKAPCSOK

E halak minden fizikai tulajdonsága kö-
zül azonban legjellegzetesebb heterodont 
fogazatuk, melynek fő sajátossága, hogy 
többféle feladat ellátására módosult, ezál-
tal az ilyen állatnak különböző megjele-
nésű fogai vannak. A száj elülső részén la-
pos, éles peremű, a táplálék megragadásá-
ra, illetve bizonyos szintű darabolására 
módosult incisiform fogak helyezkednek 
el. Hátrébb több sorban található molari-

form fogak ülnek, melyek masszívak, ke-
rekdedek, babszerűek, zománcrétegük 
vastag, vagyis kifejezetten a kemény táp-
lálék megőrlésére módosultak. 

Közös jegyeiken túl méretük az, amely-
ben a Pycnodontiformes rend tagjai igen-
csak eltérhettek egymástól. A fajok több-
sége a közepes méretkategóriába esett, jó 
részük maximális testhossza 25 centimé-
ter körül volt, néhány nagyobb forma át-

Henry David Thoreau sejtelmes szavaival élve: „Sok ember horgászik 

egész életén keresztül anélkül, hogy tudná: nem is a halat keresi”. 

Noha	a	Bakony	északi	peremén	található,	késW-kréta	korú	ihar-
kúti	gerinces	 lelWhely	 inkább	az	olyan	szenzációs	dinoszauru-
szok maradványairól híres, mint a Hungarosaurus, az 

Ajkaceratops	 vagy	 a	 Mochlodon,	 a	 kutatócsoport	 a	
dinoszauruszcsontokkal	együtt	halfosszíliákat	is	keres	–	és	
talál.	Az	innen	származó	halmaradványok	közül	eddig	csupán	

a	kajmánhalak	estek	 tüzetesebb	vizsgálat	alá	 (melyrWl	az	Élet	és	
Tudomány 2016/9. számában már beszámoltunk), most azonban egy másik 

csoportra,	a	Pycnodontiformes	rendhez	tartozó	halakra	került	sor.

Procinetes elegans (pycnodontiform halfaj) 

koponyájának vonalrajza (KRIWET, 2005 után 

módosítva, A); Pycnodontiform hal fogviselQ 
csontjai élethelyzetben, garat felQli nézetben 

(B); ekecsont (vomer) hasi nézetben (C); 

prearticulare nyelv felQli nézetben (NURSALL ÉS 

MAISEY, 1991 után módosítva, D)

Az iharkúti cf. 

Coelodus sp. 

testrekonstrukciója 

(SZABÓ MÁRTON RAJZA)

MOZSÁRSZÁJÚ	HALAK
			A	BAKONYBÓL
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A pycnodontiform halak Magyaror-
szágon nem csupán Iharkútról ismertek. 
Fogaik előkerültek már a késő-kréta 
santoni emeletében keletkezett Ajkai 
Kőszén Formációból, jó megőrzésű áll-
kapocsleleteik pedig Sümeg ugyancsak 
késő-kréta, ám annak a campani emele-
tében keletkezett üledékéből. Mégis, az 
ide vonatkozó leletanyag fő bázisát az 
Iharkúton talált maradványok képezik,  
mindezidáig a leggazdagabb pycno don-
ti form leletegyüttes hazánk területéről.

Az iharkúti lelőhelyen a csontmaradvá-
nyok javát tartalmazó folyóvízi-ártéri 

üledék nagyjából 85,8–83,5 millió éves, 
azaz santoni korú. Itt, a lelőhely 2000-
ben történt felfedezése óta zajló kutatá-
sok során – melyeket egyebek között az 
OTKA, az MTA–ELTE Lendület 
Program és a Magyar Természettudo-
mányi Múzeum is támogattak – a halak 
maradványai mellett előkerültek kétéltű-
ek, teknősök, krokodilok, pikkelyes hül-
lők, repülő hüllők és dinoszauruszok 
fosszilizálódott ma radványai is. Az idő-
ről-időre felbukkanó pycnodontiform 
leletek többsége izolált fogmaradvány, 
számuk a leiszapolt üledék mikroszkó-
pos átválogatásának köszönhetően mára 
már sok százra rúg. 

A Pycnodontiformes renden belül az 
iharkúti fajok a Pycnodontidae családot 
alkotják, s e szűkebb rendszertani szint 
maradványait összefoglalóan pycnodontid 
lelettípus névvel illetjük. Közülük talán a 
legfontosabbak az alsó állkapocs- (pre-
articulare), illetve a szájpadlás jó részét ki-
tevő ekecsont- (vomer) maradványok. A 
pycnodontiform halakban az utóbbi, be-
szédes nevű csontba és a páros pre ar ti cu-
la rék ba ágyazódtak be a babszerű, csillo-
gó, őrlésre módosult fogak, míg az apró 
bárdokhoz hasonló incisiform fogak a 
száj elülső részében, a felső állkapocsi 
premaxillán és az alsó állkapcsi dentalén 
helyezkedtek el. A sok más gerinces-cso-
portban ugyancsak fogakat hordozó fel-
ső állkapocs (maxilla) a pycondontiform 
halakban jellemzően fog nélküli.

A táplálékot zúzó-őrlő fogak mind az 
alsó állkapcson, mind az ekecsonton sza-
bályos, hosszanti sorokba rendeződtek: 
az előbbin maximum 4, utóbbin 5 sorba. 
Minden fogsorra saját alakú fogak jel-

lagosan 50 centiméterre nőtt, míg a leg-
nagyobb faj, a Gyrodus circularis elérhette a 
2 méter körüli testhosszt is.

A hazai leletanyag krémje
A fosszilis Pycnodontiformes-leletanyag 
java része Észak-Amerikából és Európá-
ból ismert, de akad Afrikából és Ázsiából 
is. Jóllehet e maradványok jobbára sósvízi 
üledékekből kerültek elő, brakk- és édes-
vízi elfordulásokról is vannak adatok. 
Utóbbira példa a spanyolországi Las 
Hoyas kora-kréta korú halai és a cikkben 
tárgyalt késő-kréta iharkúti csoport is. 

Az iharkúti cf. Coelodus sp. ekecsontja (vomer) hasi nézetben 

(A) és bal prearticulareja nyelv felQli nézetben (B)

Az iharkúti  

cf. Coelodus sp. csípQfogainak (A-F) és garatfogának (G, H)  
elekt r on mikroszkópos képei 

(SZABÓ ÉS MTSAI., 2016 UTÁN MÓDOSÍTVA)

Az iharkúti cf. Coelodus sp. zúzófogainak rágófelszínérQl készített elektronmikroszkópos felvételek
(SZABÓ ÉS MTSAI., 2016 UTÁN MÓDOSÍTVA)
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e halak rendszertana főleg az egybe-
tartozó, összefüggő (artikulált) leletek-
re alapoz, ám a csontok önmagukban 
is hordoznak olyan anatómiai jegyeket, 
amelyek – ha szerencsénk van – taxo-
nómiai jelentőséggel bírnak. A kutató-
csoport az iharkúti pycnodontiform le-
letanyagban megőrződött bélyegeket 
egy komplex határozókulcs tükrében 
vizsgálta meg. A leletcsoportok leg-
jobb megtartású példányainak összesí-
tett tulajdonságai alapján az iharkúti 
pycnodontiform halak a Coelodus 
génusz képviselőihez hasonlítanak a 
legjobban (ezt a hasonlóságot jelzi a 
„confer” előtag, rövidítve „cf.”, így a le-
letanyag eddigi besorolása cf. Coelodus 
sp.). Ez talán nem is annyira meglepő 
eredmény, hiszen az utóbbiak Európa-
szerte több lelőhelyről is ismertek.

Csigafalók	
Ami az iharkúti leletanyag különlegessé-
gét adja, az a paleokörnyezet. A pyc no-
don tiform halak döntő többsége sósvízi 
üledékből ismert, az iharkúti Csehbányai 
Formáció azonban édesvízi eredetű. Sok 
sósvízi halcsoportról tudjuk, hogy időn-
ként felúsznak a folyók vizein, olykor 
egészen nagyobb édesvizű víztestekig. 
Sok cápafaj – például az okkal rosszhírű, 
az emberre is komoly veszélyt jelentő bi-
kacápa (Carcharhinus leucas) – rendszere-
sen bukkan fel édesvizekben. Számtalan 
halfaj édesvízben éri el az ivarérettséget, a 
szaporodáshoz azonban a tengerbe ván-
dorol, ezek a katadróm halfajok, amilyen 
az európai angolna is. Ennek ellentéte az 
anadróm halak csoportja, amikor egy faj a 
sósvízben születik, ívni azonban már az 
édesvízű közegekbe vándorol, mint pél-
dául a lazac.

lemzők, így az, hogy egy izolált állapot-
ban, önmagában meglelt zúzófog mely 
csontelem mely fogsorához tartozott, ál-
talában jól megállapítható.

A csípőfogakkal kapcsolatos egyik fő 
probléma a leletanyag egy általános jel-
lemzője, az izolált megőrződés. A kuta-
tócsoport kétféle pycnodontiform csí-
pő fog típust különített el, melyek egyi-
kének homorú a vágóéle, a másik tí-
pusnak viszont szögletesen domború. 
Ez a megjelenésbeli kettősség jó eséllyel 
az alsó, illetve felső állkapocs csípőfoga-
it jelenti. Az azonban, hogy melyik me-
lyik, addig nem állapítható meg nagy 
biztonsággal, amíg jó állapotú, közel 
ép, fogakkal együtt megőrződött pyc-
no dontiform premaxilla vagy den tale 
nem kerül elő az iharkúti lelőhelyen. A 
problémát egyébként tovább nehezíti, 
hogy e két csont sok faj esetén nagyon 
hasonló felépítésű, töredékes állapotban 
akár össze is téveszthető.

Előkerültek még Iharkútról garatfo-
gak (vagy „kopoltyúfogak”) is, melye-
ket tüzetes vizsgálatuk során a kutató-
csoport szintúgy a pycnodontiform ha-
lakhoz sorolt. Ezek apró, legfeljebb  
1–2 milliméteres, sarlószerűen hajlott, la-
pos, fényes képletek, melyek a halak ko-
poltyúüregében helyezkedtek el, ahol a 
légzővíz szűrésében jutott nekik fontos 
szerep. Noha többségük töredékes, és 
önmagukban nem is hordoznak fontos 
határozóbélyegeket, jelenlétük érdekes 
adalék lehet a későbbi kutatások során.

Három, aprócska lelet valószínűleg 
az iharkúti pycnodontiform halak pik-
kelyeit reprezentálja. E halak testét 
több különböző pikkelytípus borította, 
melyek közül a kontúr- vagy él pik ke-
lyek talán a legsajátosabb alakúak. 
Ezek a pikkelyek a test fej felőli felén, a 
háti, illetve a hasi élvonal mentén he-
lyezkedtek el. Megjelenésük a legtöbb 
faj esetén nagyjából megegyezett: alapi 
részükön tövisszerű, a farok irányába 
dőlő nyúlványuk volt. Az ebbe a kate-
góriába sorolt iharkúti leletek töredé-
kesek ugyan, jellegzetes alakjukra ala-
pozva mégis jó eséllyel képviselik a ha-
laknak ezen testtáját.

A leletanyag – láthattuk – egytől-
egyig izolált, nem összefüggő csontle-
let, aránylag kevés információtarta-
lommal. Felmerül a kérdés: jó-e ez a 
leletanyag arra, hogy mondjunk vala-
mit az egykori iharkúti pycnodontiform 
halak rendszertani hovatartozásáról? A 
válasz: egyértelműen igen. Tény, hogy 

Az iharkúti pycnodontiform lelet-
anyagban elegendő prearticulare áll ren-
delkezésre ahhoz, hogy ezt a problémát 
is körüljárhassuk. Mind a bal, mind pe-
dig a jobb prearticularekből kirakható 
egy fokozatos növekedési sor. Az, hogy 
az egészen kisméretű, fiatal egyedek és a 
nagy, jó eséllyel már szaporodóképes pél-
dányok mind egyazon életközösség tag-
jai voltak, arra utal, hogy ezek a halak 
nemcsak alkalmi látogatói voltak az 
iharkúti vizeknek, hanem állandó lakói 
– itt születtek, nőttek fel és szaporodtak.

A leletek száma igen magas egyed-
számra utal, ami felvet egy új kérdést: 
ennyi hal mégis mit evett? Mi volt az a 
kellő mennyiségben rendelkezésre álló 
táplálék, amely ennyi halat képes volt fo-
lyamatosan eltartani? Az iharkúti lelő-
helyről nagy számban ismertek puhates-
tűek leletei: kagylók és csigák maradvá-
nyai, ezek jobbára pirites kőbelek, illetve 
a csigák esetében a csigaház szájadékát 
lezáró operkulumok. Ezek összesített 
mennyisége alapján azt feltételezhetjük, 
hogy az egykori iharkúti életközösség 
puhatestűi jelentős részt tettek ki a ke-
mény táplálék fogyasztására specializáló-
dott – szakszóval durofág – halak táplá-
lékspektrumában.

Mit	hozhat	a	jövW?
Természetesen a kutatócsoport további 
pycnodontiform csontok felbukkaná-
sát reméli a jövőben. Az artikulált 
csontvázrészek előkerülésére ugyan 
igen kicsi az esély, ám az olyan csontok, 
mint a koponya egyes elemei, kulcsfon-
tosságúak lehetnek az említett rend-
szertani besorolás megerősítésében – 
avagy cáfolásában. 

SZABÓ MÁRTON

Iharkúti cf. Coelodus sp. bal (fent) és jobb oldali (lent) alsó állkapocstöredék az egyedek életkora 
szerint növekvQ sorba rendezve (SZABÓ ÉS MTSAI., 2016 UTÁN MÓDOSÍTVA)
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– A bomlási folyamat során radon 
keletkezik?
– Ez az uránizotóp állandóan 
bomlik, folyamatosan tölti fel ra-
dioaktív sorát. Először 234Th (tóri-
um 234 izotóp) keletkezik alfa-
bomlással, aztán béta-bomlások, 
majd megint alfa-bomlások kö-
vetkeznek. Az alfa-bomlás során 
két protonból és két neutronból ál-
ló alfa-részecske szabadul ki az 
atommagból, ami megfelel a héli-
um leggyakoribb izotópjának, a 
hélium 4 atommagjának. A folya-
mat során az atommag tömegszá-
ma 4-gyel, rendszáma kettővel 
csökken. A hatodik lépésben ke-
letkezik a 222Rn, a radon 222-es 
izotópja. Ez nemesgáz, ezért bele 
tud diffundálni a talaj pórusaiba, 
a talajlevegőbe. Aztán a talajleve-
gővel kijut a szabadba, ez adja a 
szabad levegő radontartalmát, 
amit elég alacsony, 10-20 Bq/m3. 
Egy másik eshetőség, hogy a há-
zakba, azoknak is a pincerészébe 
jut be, konvekcióval vagy diffúzi-
óval. Utána a radon felhalmozód-
hat a házakban, főleg télen. Ak-
kor alakul ki a legnagyobb ra don-

kon cent rá ció, ha a lakók csukva 
tartják az ablakokat, és igyekez-
nek elérni, hogy a levegő (és ezzel 
a hő) ne menjen ki a házukból. Eb-
ben az esetben fel tud halmozódni 
a radon. A szoba levegőjében elbo-
molva a leányelemei keletkeznek. 
Ezek közül a polóniumatomok 
odaragadnak az aeroszolokhoz, és 
a belélegzés során az aeroszolok 
megragadnak a tüdőnk hörgőin, 
általában az elágazásoknál. Belé-
legzés után nem lélegezzük ki a 
megtapadt aeroszolokat, ezáltal a 
radioaktív polónium bent marad a 
tüdőnkben.
– Milyen egészségügyi hatásai van-
nak ennek a folyamatnak?
– A 218-as polónium is alfa-bomló 
izotóp. Az alfa-bomlás során a hé-
liumatom magja nagy sebességgel 
nekiszalad a tüdőnk sejtjeinek, és 
ott ionizálja a fehérjemolekulákat, 
és más sejtalkotókat. Ha eltalálja a 
sejtmagot, akkor felszakíthatja a 
DNS kötéseit, más esetben meg-
változtatja a fehérjék térszerkeze-
tét, vagy szabad gyököket hoz lét-
re. Összességében nagyon sokféle 
biológiai hatása van a folyamat-

– Hol található a radon a periódusos 
rendszerben? Mit érdemes tudni er-
ről a kémiai elemről?
– A periódusos rendszer utolsó oszlo-
pában található, ami azt jelenti, hogy 
nemesgáz. Elektronszerkezete lezárt, 
emiatt nem reagál kémiailag más 
anyagokkal. Az egyik fő tulajdonsá-
ga, hogy mindenféle helyzetből köny-
nyen diffundál, azaz szétterjed. A má-
sik különlegessége, hogy radioaktív. A 
238U uránizotóp radioaktív sorának a 
6. tagja, és 3,8 nap a felezési ideje.
– Ez pontosan mit jelent?
– Az 238U-ból kiindulva hat bomlás 
van a radon keletkezése előtt. Az 
238U-nak a felezési ideje a Föld élet-
korával összemérhető, ezért nem 
bomlott még el az eredendően kelet-
kezett urán. Így most is megtalálha-
tó a földkéregben. Mivel az urán 
énagy méretű atommag, így a geo-
lógiai folyamatok során a földkéreg-
ben halmozódott fel, és nem a Föld 
magjában. Ebből következik, hogy 
nagyjából homogén módon megta-
lálható a felszínen, a környezetünk-
ben. A lakóházakhoz nagyon közel, 
a talajban átlagosan 2,2 ppm urán-
tartalom mérhető.

I N T E R J Ú  H O R V Á T H  Á KO S S A L
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A RADIOAKTÍV NEMESGÁZ, 
AMI MINDENHOL FELBUKKAN
A	Földünk	légterében	mindenütt	jelen	lévW	radioaktív	hát-
térsugárzás	egyik	 legfontosabb	 forrása	a	 radon.	Egyes	
veszélyeztetett	 térségekben	 az	 átlagosnál	 nagyobb	
mennyiségben	áramlik	ki	ez	a	nemesgáz	a	külsW	kWzetré-
tegekbWl	a	pincékbe,	majd	a	hálószobákba.	Az	itt	lakók-
nál	emiatt	megnövekszik	a	tüdWrák	kockázata.	Horváth	
Ákos,	az	ELTE	Atomfizikai	Tanszékének	egyetemi	docen-
se	hallgatóival	és	kollégáival	 feltérképezte	Pest	megye	
radonpotenciálját.	 Emellett	 nemzetközi	 együttmeködé-

sek	keretében	egzotikus	atommagokat	is	kutat.
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tar talmát és permeabilitását, és eb-
ből készítettünk egy radonpoten-
ciál-térképet. Maga a térképezési 
eljárás is a kutatás tárgya: milyen 
geológiai, talajtani, talajfizikai pa-
raméterek térképeiből lehet a 
radonpotenciált leíró térképeket 
megalkotni. Ebből idén januárban 
Pásztor László vezetésével írtunk a 
The Science of the Total Environment 
című lapba egy cikket. A kutatá-
sok gyakorlati eredményeképp ki-
választottunk 4 falut Pest megyé-
ben, amelyek házaiban érdemes 
részletesebben megvizsgálni a ra-
don tar talmat.
– Tételezzük fel, hogy valaki egy 
Pest megyei családi házban lakik, és 
kiderül, hogy azon a környéken ma-
gas a kockázat. Mit érdemes tenni 
ilyenkor?
– Érdemes többet szellőztetni – ez a 
legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás. 
Meg lehet nézni, hogy ténylegesen 
kialakul-e, és melyik szobában ala-
kul ki ez a magas radontartalom. 
Hogyha a hálószobában is ténylege-
sen kialakul, akkor építészeti ra don-
men tesítési eljárásokat kell alkal-
mazni, amire szintén van már nem-
zetközi tapasztalat.
– Van egy másik kutatási iránya is 
– ez méréstechnikában hasonlít a 
fentebb vázolt témára.
– A radon mérése nukleáris techno-
lógiákat, nukleáris detektorokat igé-
nyel. Alapkutatási munkáim is van-
nak, amik egzotikus atommagok 
szerkezetével foglalkoznak. Az eg-
zotikus atommag azt jelenti, hogy 
egy atommagban több neutron van 
a megszokott, a természetben is 
megtalálható izotópokhoz képest, 
ezáltal nagyobb lesz a tömegszáma. 
Emiatt az alakja, szerkezete is kicsit 
eltér az átlagtól – ezt hívjuk egzoti-
kus atommagnak. Ezekben sok ne-
utron van, ezért egy-két neutront le 
is lehet lökni róluk elektromágnese-
sen. A neutronleszakadással ellenté-
tes folyamat a neutronbefogás, ami 
viszont az asztrofizikában, a szuper-
nóva robbanásokban valósul meg. 
Ezért a természet tanulmányozásá-
hoz az is hozzátartozik, hogy ilyen 
atommagokat vizsgálunk. Nemzet-
közi együttműködésben, gyorsítók-
ban végezzük a kutatást. 

BAJOMI BÁLINT

don Cselekvési Terv elkészítése az 
Országos Sugárbiológiai és Sugár-
egészségügyi Kutató Igazgatóság 
vezetésével. A terv elkészülte 
utáni törvényhozási fázisban ala-áni törvényhozási fázisban ala-
kul ki majd, hogy mennyi legyen 
az új építésű lakásokra és a már 
felépített lakásokra vonatkozó 
éves átlagos radontartalom, amely 
felett valamilyen műszaki megol-
dás aján lott. Az ország néhány te-
rületén tudományos megalapo-
zottsággal az várható, hogy magas 
ra don tar ta lom alakul ki egy-egy 
szobában, és radoncsökkentő meg-
oldások nélkül, minden éjszaka 8 
órán keresztül nagy radontartalmat 
szippanthatnak be akik ott lak-
nak. Ennek nyomán ők veszélyez-
tetettnek számítanak a tüdőrák 
kialakulása szempontjából. Az 
ilyen helyszíneken építészeti meg-
oldásokkal csökkenteni lehet a 
radonszintet a szobában. Az a cél 
ilyenkor, hogy ne a talajból ára-
moljon be a levegő a lakásba, ha-
nem a szabad levegőből.
– Ezért fontos az a kutatásuk, 
amelynek során felmérik Pest megye 
érintett területeit.
– 2011 decemberében már elké-
szült az európai szintű radontérkép. 
Néhány éve Szabó Katalin Zsu-
zsanna kollégám PhD dolgozatá-
ban áttekintette Pest megye geoló-
giai ra don po ten ciálját. 290 helyen 
megmértük a talajlevegő ra don-

nak. Minderre válaszolnak a sej-
tek, és kijavítják a hibákat, tehát 
nem lesz elváltozás. Egészen addig 
az esetig, amíg egymás után na-
gyon gyorsan és sokszor történnek 
meg ezek a sugárzásos folyamatok. 
Ilyenkor a sejt már nem tud pozití-
van válaszolni, és átalakul a műkö-
dése. Ennek az lehet az eredmé-
nye, hogy meghal a sejt, és akkor 
megint nincs különösebb problé-
ma. De az is lehet, hogy úgy alakul 
át, hogy rákos daganat keletkezik. 
Ennek az átfutási ideje egyébként 
több év, tehát 5-10 éves időszak 
alatt tud kialakulni egy daganat. 
Az Amerikai Egyesült Államok 
környezetvédelmi hatósága, az EPA 
(Environmental Protection Agency) 
és az EU megfelelő szervei szerint, 
250 millió emberből egy év alatt 
25 ezer ember hal meg tüdőrákban 
a radon miatt. Tehát ez minden-
képp egy fontos egészségügyi 
problémát jelent. Releváns tehát a 
téma kutatása, hiszen emberek éle-
tét lehet megmenteni vele.
– Még folyamatban van, vagy befe-
jezték ezt a kutatást?
– Az Európa Tanács 2013. decem-
ber 5-én kiadott Euratom irányel-
ve meghatározza, hogy a radon-
nak milyen szintjét ajánlják az 
egyes országoknak. Ezt 2018. feb-
ruárig kell az egyes országoknak 
törvénybe iktatni. Ennek nyomán 
folyamatban van egy magyar Ra-

RadonmérQ m_szer (A SZERZP FELVÉTELE)
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Szeptember folyamán a Nap az állatöv csil-

lagképei közül az Oroszlán	csillagképbWl 
a Szez	 csillagképbe lép át, 22-én 

keresztezi	az	égi	egyenlítWt	és	átkerül	
a	 déli	 éggömbre.	 Ez	 az	 Wszi	 napéj-
egyenlWség	 idWpontja.	 Nézzük,	
milyennek	 látjuk	 az	 eget	 szeptem-

ber 15-én 21 órakor, a kora esti 

szürkületben!

NY ugat felé pillantva az Ökörhajcsár csillag-
kép ragyogó csillagát, a vöröses Arkturuszt 

láthatjuk pislákolni a látóhatárhoz közel. Mellette, 
kissé feljebb az Északi Korona és a Herkules, alattuk a 
Kígyó és a Kígyótartó csillagképek figyelhetRek meg. Déli 
irányban a Nyilas és a Bak, észak felé fordulva a Zsiráf, a 
Nagy Medve (Nagy Göncöl), Kis Medve (Kis Göncöl) valamint 
a hosszan elnyúló Sárkány helyezkedik el. Kissé keletebbre tRlük 
a Cefeusz és a Kassziopeia, északkeleten pedig a Perszeusz csilla-
gai emelkednek egyre magasabbra. Keleti irányban az Andromédát, 
a Pegazust, valamint a VízöntRt kereshetjük. Magasan a fejünk felett 
világítanak fényesen a Nagy Nyári háromszög csillagai: a Deneb a 
Hattyúban, az Altair a Sasban, valamint a Vega a Lant csillagképben. 
Magasan az égen, északkelet-délnyugat irányban ível át a Tejút. Ezt 
az eget átszelR, ezüstösen csillogó szalagot csak városi fényektRl 
mentes, sötét helyrRl érdemes megfigyelni. Ha találunk ilyen helyet, 
látványa igazán leny`gözR!

A bolygók közül a Merkúr a hónap elsR felében nem figyel-
hetR meg, 13-án alsó együttállásban lesz a Nappal. Ezután pár 

A csillagos  

ég szeptember 15-én  

21 órakor

TUDTA-E?
A Napnak három belsR rétege (része) van, bár ezeket nem éles 
határok választják el egymástól. Központjában van a mag, ahol a 
hRmérséklet és a nyomás rendkívül magas (kb. 14 millió fok). Az 
itteni nukleáris folyamatok eredményeképpen a protonokból héli-
umatommagok (alfa-részecskék) keletkeznek, mintegy 600 millió 
tonna (!) másodpercenként. A folyamat melléktermékeként energia 
szabadul fel, mégpedig elektromágneses sugárzás (fotonok) és 
neutrínók formájában. Az elektromágneses sugárzás a magból egy 
kissé h`vösebb tartományon, a sugárzási zónán halad keresztül. 
A zónán való átjutás mintegy 1 millió évet vesz igénybe, mivel a 
fotonokat a Nap plazmáját alkotó anyag folyamatosan elnyeli, majd 
újra kibocsátja. Feljebb jutva, az energia „felbugyog” egy konvektív 
zónába (ahol felszálló forró plazmaáramok mellett h`vösebb 
plazma áramlik lefelé), majd végül az energia egy felszíni rétegbe 
jut, amelyet fotoszférának nevezünk. Innen aztán hR, fény és egyéb 
sugárzások formájában elszökik a bolygóközi térbe. 

nappal már kereshetR a hajnali ég alján, 20-án már egy órával 
kel a Nap elRtt, láthatósága gyorsan javul. 28-án lesz a legna-
gyobb nyugati kitérésben, ekkor már több mint másfél órával kel 
korábban, mint a Nap. A Vénusz (Esthajnalcsillag) napnyugta 
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után fényesen látszik a délnyugati ég alján. Láthatósága lassan 
javul, egy órával nyugszik a Nap után. Fényessége -3,8 magni-
túdó. A Mars elRretartó mozgást végez elRbb a Skorpió, majd 
3-tól a Kígyótartó, 22-tRl pedig a Nyilas csillagképben. KésR 
este nyugszik, az esti órákban látszik a délnyugati ég alján, 
fényessége -0,3 magnitúdó, folyamatosan halványul. A Jupiter 
elRretartó mozgást végez a Sz`z csillagképben. A Nap közelsége 
miatt nem figyelhetR meg a hónap folyamán, 26-án lesz együtt-

állásban a Nappal. Fényessége -1,7 magnitúdó. A Szaturnusz 
elRretartó mozgást végez a Kígyótartó csillagképben. Éjfél 
elRtt nyugszik, a késR esti órákig kereshetR a délnyugati 
égen. Fényessége 0,5 magnitúdó. Az Uránusz a kora esti 
órákban kel, az éjszaka nagy részében látható, a Halak 
csillagképben folytatja hátráló mozgását. A Neptunusz 
egész éjszaka megfigyelhetR, 2-án lesz szembenállásban 
a Nappal. Hátráló mozgást végez a VízöntR csillagképben.

Szeptember 16-án Magyarországról is megfigyelhetR félár-
nyékos holdfogyatkozás lesz látható a holdkelte utáni órák-
ban (kb. délután 6 óra után). A tavaszi holdfogyatkozáshoz 
hasonlóan most sem lesz látványos a jelenség, noha a mos-
tani nagyobb fokú lesz. Ez azt jelenti, hogy a Föld félárnyéka 

okozta enyhe elsötétülés kissé erRteljesebb lesz és hosszab-
ban látszik majd. Szabad szemmel követve az eseményt látható-

vá válik, ahogy a holdkorong bal felsR sarkára lassan rátelepszik 
majd egy szürkés-barnás félhomály.

A szokásos `rrepülésttörténeti visszatekintés helyett ezúttal 
fókuszáljunk a jövRre! A Naprendszerbe indított emberes `ruta-
zások következR logikus lépése a Mars-utazás lenne, ám rengeteg 
kihívással kell szembenézni, ha megszületik az errRl szóló döntés. 
Mindeddig a NASA egyetlen Mars-forgatókönyvet sem hagyott 
jóvá, azonban számos független terv született a Marsra utazás 
kivitelezésére. Ezek alapján már megállapítható, hogy embert 
küldeni a vörös bolygóra sokkal nehezebb, mint elsR ránézésre 
t`nik. ElRször is az utazás átlagosan három évet vehet igénybe. 
Ilyen hosszú idR során a föld mágneses terén kívül tapasztalha-
tó kozmikus sugárzás és a napszél, valamint a súlytalanságból 
adódó csontritkulás és izomsorvadás, továbbá a pontszer`vé 
váló Föld távolságából adódó pszichés hatások komoly kockáza-
tot jelenthetnek az ̀ rhajósok számára. Ezért az ̀ rhajót valamilyen, 
a sugárzást nem áteresztR pajzzsal kell ellátni. A másik gondot 
az utazáshoz szükséges üzemanyag mennyisége jelenti. A Föld 
gravitációs terébRl való kiszakadáshoz, a Marshoz érkezés során 
a lassításhoz, a leszálláshoz a felszínre, ezen felül pedig a visz-
szatéréshez az eddigi `rutazásokhoz képest mérhetetlenül sok 
üzemanyagra van szükség. Ez annyira megnöveli az `rhajó töme-
gét, hogy egy közvetlen, földrRl indított küldetés gyakorlatilag 
kivitelezhetetlen volna a szükséges hordozórakéta óriási tömege 

és nagysága miatt. Így ésszer`bbnek 
t`nik a Marshoz szállítandó egységek 
Föld körüli pályán történR összeszere-
lése. Az Európai _rügynökség szintén 
megkezdte a felkészülést az emberes 
Marsra szállásra, az ESA programja az 
Aurora nevet kapta. Ennek is köszönhetR, 
hogy mind a NASA, mind az ESA `rszon-
dák új nemzedékét küldik a bolygóhoz, 
hogy segítsék az ember érkezésének 
elRkészítését. Az ESA ExoMars szondája 
idén Rsszel érkezik a vörös bolygóhoz. 
Az ExoMars expedíció az élet jelei után 
kutat majd a Marson, s a várakozások 
szerint újabb lépéssel közelebb hozza az 
elsR `rhajósok Mars-utazását. A mostani 
lehet az elsR alkalom, hogy európai `rjár-
m` a Mars felszínén landol.

L. H.

Az európai-orosz ExoMars _rszonda a Mars felé közeledik 
(fantáziakép)

A Marsra indítandó _reszközöket ésszer_bb Föld körüli pályán  
összeszerelni (fantáziakép)

JövQbeli emberes marsi kolónia az ESA terveiben



1136   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/36

 				EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉGEDUVITAL–ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A dohánytermékek és 
ennek révén a nikotin 
használata is hosszú 
múltra tekint vissza. 
Ahogy azt Alexy 
György és Pál Klára A 
dohányzás kultúrtörté-
nete című cikkükben 
összefoglalták, a do-
hánylevél elfüstölése 
szerves részét képezte a 
dél- és észak-amerikai 
indián kultúráknak 
(gon doljunk csak a bé-
kepipára), az európai 
gyar matosítók pedig ál-
taluk ismerték meg ezt 
a pszichoaktív anya got – 
Kolumbusz egyik mat-
róza volt az első euró-
pai, aki kipróbálta, és 
rövid úton rá is szokott. A dohányzás 
hamar divatossá vált Európa-szerte, a 
XIX. században pedig – a rohanó vi-
lághoz való alkalmazkodásképpen – a 
cigarettázás is elterjedt. Mindemellett 
a dohányzás megítélése hamar ellent-
mondásossá vált. Már a XVII. század-
ban elkezdték több helyütt tiltani a 
dohányzást, büntetésként néhány or-
szágban a dohányzó börtönt is kapha-
tott vagy levághatták a fülét; ugyan-
akkor Európa szerte hittek az embe-
rek abban, hogy a dohányzás véd a 
pestis ellen, fokozza a bátorságot – ez 
a hiedelem valószínűleg a stimuláns 
hatásból eredt, és hozzájárult ahhoz, 
hogy a katonák körében nagyon nép-
szerű maradt a dohányzás – illetve 

hogy nagy üzleti potenciál rejlik ben-
ne. Ma már tudjuk, hogy a dohányzás 
számos egészségügyi kockázatot hor-
doz: a dohányfüst több, mint 4000 
kémiai anyagot tartalmaz, amiből 
mintegy 50-ről tudjuk, hogy rákkel-
tő. A dohányzás azonban nem csak a 
tüdőrák és különböző légzőszervi 
megbetegedések kialakulásának koc-
kázatát növeli, hanem más daganatos 
megbetegedések és a szív- és érrend-
szeri betegségek kialakulásának esé-
lyét is. A WHO szerint a dohányzók 
fele – nagyjából 6 millió ember évente 
– belehal a dohányzásba. A dohány-
termékek pszichoaktív hatóanyaga a 
nikotin, ami erős függőséget vált ki. 
Ahogy Urbán Róbert Az addiktológia 

HÉTKÖZNAPI 
AJZÓSZEREINK

Az alkohol számos funkciót töl-
tött be az emberek életében az 
ókortól kezdve: fogyasztották 

a különböző ünnepi alkalmak során, 
szakrális szertartások részét képezte, 
bizonyos időszakokban az étkezés fon-
tos kiegészítőjévé vagy akár helyettesí-
tőjévé vált, illetve gyógyító hatást is 
tulajdonítottak neki. A középkorban 
sok helyen fertőzött volt a víz, ezért 
biztonságosabbnak számított az alko-
hol fogyasztása. A sör népszerű volt az 
egykori Mezopotámia területén, vala-
mint a germán törzsek körében, míg a 
bortermesztés eredendően Európa 
mediterrán területeihez kötődik. Az 
orvostudományi és társadalomtudo-
mányi kutatásoknak köszönhetően 
azonban ma már tisztában vagyunk 
az alkoholfogyasztás kockázataival is. 
Ezek közé tartoznak a különböző 
szervrendszerekre (például a májra és a 
szív- és érrendszerre) kifejtett káros 
hatások, a daganatos megbetegedések, 
valamint a balesetek fokozott kocká-
zata; a májchirrosis kialakulása például 
férfiak esetében Ma gyarországon 
76,9%-ban az alkoholfogyasztásnak 
köszönhető a WHO szerint. Szintén a 
WHO statisztikáiban szerepel, hogy 
2010-ben Magyarországon körülbelül 
a felnőtt lakosság 17,7%-a rendelkezett 
valamilyen alkoholhasználati problé-
mával (ebbe beletartozik az alkohol-
függőség és a problémás ivás is, utóbbi 
– bár még nem jelennek még feltétle-
nül a függőség tünetei – érzékelhető 
egészségkárosodással, illetve önmaga 
vagy mások veszélyeztetésével jár).

Az emberiség évezredek óta megtalálja azokat a szereket, amelyekkel központi idegrendszerét fel-

pörgetheti, tompíthatja, vagy amelyekkel megváltoztathatja az észlelését. Ezeket köznapi néven akár 

drogoknak	is	hívhatnánk,	de	így	könnyen	megfeledkezünk	azokról	a	szerekrWl,	amelyek	fogyasztása	
legális,	például	az	alkoholról,	nikotinról	és	koffeinrWl.	Pontosabb	ennél	a	pszichoaktív	szer	kifejezés,	
amibe	minden	olyan	kémiai	anyag	beleértendW,	amely	a	központi	idegrendszerünk	meködésére	hat	–	

tehát	elérhetWk	vele	a	fent	említett	hatások.
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tó” hatású italt, mások – tévesen – azt 
állították, hogy a kávé túlzott fo-
gyasztása letargiát, melankóliát, leprát 
vagy aranyeret okoz, illetve csökkenti 
a szexuális aktivitást. Megint mások 
nem annyira a kávét, inkább a kávéhá-
zakat mint a drogfogyasztás meleg-
ágyait tartották veszélyesnek. Az 1600-
as években csúcsosodtak ki a kávéhá-
zak elleni intézkedések: IV. Murad 
szultán egy tűzvész ürügyén elrendelte 
az Oszmán Birodalom összes kávéhá-
zának lerombolását, a kávézókra és 
dohányzókra pedig halálbüntetést sza-
batott ki, de ez a szigor a szultán halá-
lát követően enyhült, és a kávé vissza-
nyerte korábbi népszerűségét. Ma 
már a koffeinnel kapcsolatos kuta-
tások révén tudjuk, hogy a mérsé-
kelt koffeinfogyasztás (mintegy 
300 mg/nap, ami körülbelül három 
kávénak felel meg) egészséges felnőt-
tek esetén nem okoz problémát, 
ugyanakkor vannak olyan csoportok 
(például magasvérnyomás-betegség-
ben szenvedők, várandós nők), akik 
sérülékenyebbek a koffein hatásaival 
szemben. A mérsékelt fogyasztásnak 
ráadásul pozitív hatásai is vannak: 
csökkenti a 2-es típusú diabétesz, a 
Parkinson-kór és a májbetegségek ki-
alakulásának kockázatát és növeli a 
sportteljesítményt és az éberséget is – 
az élénkítő hatással kapcsolatban 
ugyanakkor egyes kutatások arra 
hívják fel a figyelmet, hogy a koffein 
valójában csak az elvonási tünetként 
megjelenő álmosságot csökkenti, így 
valójában nem tesz minket az alap-
szintünknél éberebbé.

alapjai című könyv dohányzásról szóló 
fejezetében írja, a nikotinfüggőség 
kialakulásában fontos szerepet játszik 
a nikotin bevitelének módja, a nikotin 
útja a szervezetben és a használatához 
kapcsolódó tanulási folyamatok. A ni-
kotin ugyanis a dohányfüst beszívásá-
val körülbelül 7–19 másodperc alatt el-
ér a központi idegrendszerbe, azon 
belül is az agyi jutalmazó központba, 
és ennek révén nagyon gyors megerő-
sítő hatást vált ki – azaz könnyen és 
gyorsan társíthatjuk a cigaretta elszí-
vását a kiváltódó pozitív érzetekhez.

A koffein jelenleg talán a leggyakrab-
ban fogyasztott pszichoaktív szer, ame-
lyet tartalmaz többek között a kávé, a 
különböző fajta teák, a csokoládé, az 
energiaitalok és a koffeintartalmú 
üdí tőitalok – ez utóbbiak inkább az 
USA-ban népszerűek, Magyarorszá-
gon leginkább a kóla fogyasztása vált 
divatossá. A tea fogyasztásának ha-
gyományai Ázsiához kötődnek: az 
ókori Kínában nemzeti italnak számí-
tott, és népszerű volt Japánban, Indo-
kí nában és Indiában is, Európába pe-
dig a hajós nemzetek révén érkezett, és 
Angliában lett a leginkább felkapott. 
A kávéfogyasztás kezdetét dokumen-
táló források ellentmondásosak, de 
Fodor Pál szerint először a szufi dervi-
sek kezdték rendszeresen használni éj-
szakai vallási szertartásaikhoz. Bár a 
kávéfogyasztás ma már világszerte el-
fogadott, ez nem mindig volt így: a 
törököknél például az ital népszerűvé 
válásával párhuzamosan erősödtek fel 
a kávéellenes hangok: egyesek vallási 
alapon kritizálták a kávét mint „bódí-

Jelenleg vitatott, hogy létezik-e kof-
feinfüggőség a szó klinikai értelmé-
ben: azaz mennyire válhat a koffein 
olyannyira az életünk részévé, hogy 
az magunknak vagy másoknak érzé-
kelhető szenvedést okoz? Bár ez a 
kérdés jelenleg nyitott, az egyik füg-
gőségi tünet, nevezetesen a koffein-
megvonás létjogosultságát már alátá-
masztották az eddigi kutatások. Te-
hát ha valaki rendszeres koffeinfo-
gyasztó, viszont 24 órán át vagy 
hosszabb ideig nem fogyaszt koffeint, 
akkor különböző kellemetlen tünete-
ket – mint például fejfájás, jelentős ál-
mosság vagy fáradtság, ingerlékeny-
ség, émelygés, izomfájdalom – ta-
pasztalhat.

Bár az rögtön jól láthatóvá vált, hogy 
az alkohol, nikotin és koffein között 
– mind hatásaikat, mind veszélyessé-
güket illetően – számos különbség fi-
gyelhető meg, ami azonban közös 
bennük, az a függőség, vagy leg-
alábbis a függőség bizonyos tünetei-
nek megjelenése.

A ’60-as években sok olyan állatkí-
sérletet végeztek, amelyek meggyőző 
bizonyítékot szolgáltattak arról, hogy 
milyen magas is az egyes szerek ad-
diktív potenciálja. A patkányok ezek-
ben a kísérletekben kétfajta pedált ta-
láltak a ketrecükben: az egyikkel egy-
szerű vizet, míg a másikkal valami-
lyen pszichoaktív szerrel – például 
heroinnal, morfinnal, amfetaminnal 
vagy kokainnal – dúsított vizet ada-
golhattak maguknak. Az eredmé-
nyek azt mutatták, hogy a patkányok 
hamar rákaptak a drogra, némelyik 



1138   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/36

EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?	•	EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG?

példány túl is adagolta magát. Az 
eredmények arra mutattak rá, hogy a 
függőséget hamar kiváltják bizonyos 
drogok, amiket éppen ezért nagy 
erőkkel üldözni kell. Bruce K. Ale-
xander, aki a ’60–80-as években kí-
sérleti pszichológusként tevékenyke-
dett, egy ponton elgondolkodott az 
eredményeken, és a kísérletben hasz-
nált patkányok helyzetén. Bár azt 
rendkívül nehéz lenne feltárni, hogy 
vajon ezek a kísérleti állatok éreztek-e 
a vizsgálatok során szomorúságot 
vagy dühöt, ha elképzeljük a körül-
ményeiket, könnyen más megvilágí-
tásba helyezhetők az eredmények. 
Ezek patkányok ugyanis egész életü-
ket kisméretű, zárt ketrecekben töl-
tötték, társaiktól elválasztva, egyetlen 

kapcsolódásuk más élőlényekhez (a la-
borban dolgozó kutatókhoz) az etetés 
és ketrectakarítás ideje volt. De kerül-
hettek ennél rosszabb helyzetbe is, pél-
dául a különböző tanulási mechaniz-
musok vizsgálatakor, hiszen az ilyen 
vizsgálatokat általában éheztetés előzi 
meg. Érdemes ezek után végiggon-
dolni, hogy vajon mennyiben múlik 
az adott drog „függőséget kiváltó 
erején”, hogy a magányos kísérleti ál-
lat – minden más örömforrás híján – a 
drogadagoló pedál nyomkodását vá-
lasztotta?

Alexander mindezt mérlegelve lét-
rehozta az úgynevezett „rat park”-ot, 
amely sokkal inkább hasonlított a pat-
kányok természetes közegére, mint a 
laboratóriumi ketrecek: a „patkány-
parkban” az állatok találkozhattak 
egymással, játszhattak, párosodhat-
tak, utódokat hozhattak világra és 
gondozhatták is őket. A játékhoz 

adottak voltak olyan tereptárgyak, 
amelyekre felmászhattak, amelyek-
ben elbújhattak, vagy szaladhattak 
(például egy „mókuskerék”). Alexan-
der több kutatásában is – pontosan 
megtervezett kísérleti körülmények 
között – összehasonlította a hagyo-
mányos laboratóriumi körülmények 
között lakó, illetve a „patkánypark-
ban” élő állatok drogfogyasztását. Az 
eredmények pedig igazolták a magá-
nyosság hatásaira vonatkozó feltevé-
seket: a patkánypark lakói jóval keve-
sebb drogot fogyasztottak, mint a 
többiek.

Természetesen a szabadság megvo-
násának és az elszigeteltségnek a 
droghasználatra kifejtett hatásait em-
berek esetében hasonló kísérletekkel 

megvizsgálni messzemenő-
en etikátlan lenne, ugyanak-
kor több esetben maga a tör-
ténelem produkált olyan 
helyzeteket, amelyekben ez 
megfigyelhetővé vált. Ale-
xander felhívta a figyelmet 
arra, hogy milyen változá-
sok következtek be az ame-
rikai őslakosok szerhasznála-
tában az erőszakos gyarma-
tosítás következtében. Az 
őslakosok jelentős része re-
zervátumokba kényszerült, 
a gyerekeket pedig megpró-
bálták asszimilálni, elszakít-

va őket eredeti kultúrájuktól. Termé-
szetesen az indián kultúráknál na-
gyon sok probléma (például mentális 
betegségek) ugyanúgy megjelentek, 
mint a kolonizálóknál, viszont a füg-
gőség nagyon ritka volt. A gyarmato-
sítás után azonban drasztikusan meg-
ugrott a rezervátumokban a szenve-
délybetegség megjelenése, változatos 
formában: az alkohol, a drogok, a fo-
kozott tévézés és a szerencsejáték 
ugyanúgy problémákat okozott. Bár 
lehetne az amerikai őslakosok foko-
zott genetikai sérülékenységét okolni, 
de ez nem kielégítő magyarázat, mi-
vel azokban a törzsekben, amelyek-
ben az őslakosok megőrizhették ha-
gyományaikat és mindennapi életük 
érintetlenebb maradt, nem alakultak 
ki széles körben alkohollal kapcsola-
tos problémák. Bár a társaiktól elsza-
kított, természetes közegükből ki-
emelt patkányok nem tudtak beszélni 

az érzéseikről, a szintén társas és kul-
turális izolációtól szenvedő indián ős-
lakosok viszont igen: el tudták mon-
dani, hogyan szüntette meg átmene-
tileg az alkohol a nyomort, még ha ez 
hosszútávon önpusztító is számukra.

Egy másik történelmi példa is iga-
zolja Alexander elméletét: a vietnámi 
háborúból visszatérő katonák szer-
használatának változása. Hamar köz-
tudottá vált ugyanis, hogy a Viet-
námban harcoló amerikai katonák je-
lentős része elkezdett bizonyos szere-
ket (elsősorban marihuánát, ópiumot, 
heroint és alkoholt) fogyasztani, kö-
rülbelül 20%-uk vallotta függőnek 
magát, és 11%-uknak volt pozitív a 
vizelettesztje heroinra közvetlenül az 
Amerikába való hazatérés előtt. Ér-
dekes módon azonban a hazatérés 
után egy évvel már csak a vietnámi 
veteránok alig 5%-a volt függő – ösz-
szehasonlításképp egy, a vietnámi há-
ború idején zajló, civileket vizsgáló 
kutatás szerint a droghasználat miatt 
kórházi kezelésben részesült férfiak 
kétharmada visszaesett a kezelést 
követő hat hónapban. Ráadásul a 
szerhasználó veteránok kevesebb, 
mint 2%-a vett csak részt kezelésben 
a droghasználat miatt, tehát a leszo-
kás magas arányának hátterében va-
lami más állhat. Az egyik lehetséges 
magyarázat az a fajta megváltozott 
környezet, ami a patkánykísérletek 
és az indián őslakosok esetében is 
fennállt: elszakítva szeretteiktől, egy 
idegen országban harcolva, nagy-
mértékű stressznek kitéve jelentős ré-
szük nyúlt valamilyen szerhez, ami 
enyhítette feszültségüket, hazatérve 
azonban minderre már nem volt 
szükségük – különösen azoknak 
nem, akiknek korábban nem voltak 
szerhasználati problémáik.

Látható tehát, hogy milyen nagy 
jelentősége lehet a közösségnek és a 
kultúrának a szerhasználati problé-
mák kialakulásában és megszűnésé-
ben. Ezt a tényt pedig egyre inkább 
figyelembe veszik mind a drog pre-
ven ciós programok tervezésében, 
mind pedig a rehabilitációban, ami 
segíthet abban, hogy mind az egyén, 
mind a közösség szintjén csökken-
hessenek a jövőben a szerhasználat 
okozta problémák.

ÁGOSTON CSILLA
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A járvány és a tűzvész történe-
tében az a közös motívum, 
hogy mindkettőért bizo-

nyos embercsoportokat okoltak, és 
vontak felelősségre. 

Tezfészek	a	Pudding	utcában
1666 forró, száraz nyarának végefelé, 
szeptember másodikán kora hajnal-
ban Thomas Farrinor, a királyi pék-

mester nem vette észre, hogy a ke-
mencében a parázs még izzik. Nem 
bűn, inkább csak hiba lett volna ez, 
ha sütődéje nem a City, a római kor-
ból származó falakkal körülkerített, 
zsúfoltan beépített polgárváros szűk 
sikátorában, a Pudding Lane-en áll. 
És ha – ahogy a kor buzgó naplóíró-
ja, Samuel Pepys említi – nem támad 
fel és erősödik meg hirtelen a szél. 

Pepys közölte aggodal-
mát Sir Thomas Blood-
worth polgármesterrel, 
aki csak legyintett: ek-
kora lángocskákat egy 
asszony is elolthat, ha rá-
vizel.

A tűz gyors terjedését 
elősegítették a gyúlé-
kony anyagok is. Tör-
vény tiltotta a zsúpfe-
delet, de hát olcsóbb 
volt, mint a cserép és a 
pala. A szigetelő kát-
rányt is gyakran kispó-
rolták a falakból. A 
Tem ze közeli kikötői-
ben ráadásul könnyen 
gyulladó kendert, lent, 
ként, robbanószereket 
is tároltak. 

Sokan azon melegében 
hozzáláttak az oltáshoz. 
Hogy fürgébben dol-
gozhassanak, széttörték 
a vízvezeték szilfából 
készült csöveit. A víz 
szétáradt, anélkül, hogy 
hasznosult volna. A kö-

zeli két patak, a Fleet és a Holborn se-
kélynek bizonyult. A szivattyúk ne-
hézkesen, lassan működtek.

Az arisztokrácia városnegyede, a 
Westminster, és az Udvar székhelye, 
a Whitehall távol esett a lángözöntől. 
Az oltásban mégis oroszlánrészt vál-
lalt az uralkodó, II. Károly és öccse, a 
yorki herceg, aki később II. Jakab  
néven foglalta el a trónt. Embereik 
nyugat felől ellentüzet indítottak. Ezt 
afféle tűzgátnak szánták. A városi ta-
nács azonban élénken tiltakozott. Szó-
szólóik attól féltek, hogy a felgyújtott 
házak tulajdonosai majd kártérítést 
követelnek, egyébként sem adtak en-
gedélyt a „rongálásra”.

A lángtengertől dél-keletre fekvő 
Tower őrei is megpróbálkoztak az 
említett tűzgáttal. Puskaporos hor-
dókat robbantottak fel, és ilymódon 
sikerült a tűzet megfékezniük, mie-
lőtt elérte volna a börtönéről, jó né-
hány király, királynő és összeesküvő 
főúr kivégzéséről elhíresült várat. A 
közelben álló középkori Temze-híd, 
a boltokkal, házikókkal teleépített, a 
firenzei Ponte Vecchióra hasonlító 
London Bridge azonban szeptember 
hatodikára a lángok martalékául 
esett. A folyó déli partján elterülő, 
ugyancsak sűrűn lakott negyedre 
nem terjedt át a tűz. 

Veszteségek
Pontos számadatokkal, sem akkor, 
sem azóta, senki nem tudott szolgál-
ni. Meglepően kevés volt a halott, 
néhány tucat, ami a hiányos nyilván-

3 5 0  É V E  TÖ R T É N T

A NAGY 
LONDONI 
TdZVÉSZ

„London’s	burning...	Fire!	Fire!”	„Ég	a	város,	ég	a	ház	is,	nem	is	egy	ház,	hanem	száz	is.	Tez!	Tez!”	Ez	
a	kánonként	is	énekelhetW	dalocska	a	brit	fWváros	egyik	legnagyobb	katasztrófáját	idézi	fel.	A	félmil-
liós	Londont	azonban	már	egy	évvel	korábban	sem	kerülte	el	a	balsors.	Az	1665-ben	kitörW	bubópestis	
mintegy	százezer	áldozatot	követelt.	Egy	emberöltWvel	késWbb	Daniel	Defoe,	a	Robinson	írója	vaskos	

kötetben	számolt	be	a	„fekete	halál	aratásáról”.

A lángokban álló londoni városkapu

Két férfi halott asszonyt talál az utcán a nagy londoni 

pestisjárvány idején (fametszet)
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anglikán hívők némelyike. Szerin-
tük a pusztítás csakis a római  kato-
likusoknak, az ő szavukkal a pápis-
táknak állt érdekében. Naponta több 
szerencsétlent lincseltek meg, mint 
ahányra az égő tetőgerenda rásza-
kadt. Elkaptak egy Hubert nevű 

férfit, ráfogták, hogy pápista ügy-
nök, és egykettőre felakasztották. 

A republikánusok és a királypárti-
ak ellentéte is színezte, mondjuk 
így, kormoztaa helyzetet. A szegé-
nyek gyűlölték a jómódúakat, a te-
hetősek pedig a gazdagokat, akik 
még időben vidéki kastélyaikba 
menekülhettek, vagy elhajózhattak 
a tengerre. 

tartással magyarázható, és azzal, 
hogy a nincsteleneket, a csavargókat 
emberszámba sem vették. 

Tizenháromezer-kettőszáz lakóház 
pusztulását jegyezték fel, kilencven 
templom égett porig, közöttük a 
norman hódítás korából származó 
Szent Pál katedrális. 
A tőzsde palotájából 
is csak üszkös romok 
maradtak. 

Az anyagi károknál 
nehezebb fölmérni a 
tömeghisztéria ártal-
mait. A londoni pol-
gárok javarésze nem 
abban látta a tűzvész 
okát, hogy a túlzsú-
folt, nyomorúságos, 
egészségtelen város-
rész bármikor áldo-
zatul eshetik a várat-
lan veszedelemnek.

Ha valami meg-
gyul lad, gondolták, 
ak kor azt valakik fel-
gyújtották. Vajon kik lehetnek a gyúj-
togatók?

Egy francia földről bevándorolt 
festő műtermét ripityára törte a cső-
cselék. Francia, vagyis idegen. Mivel 
Anglia akkortájt éppen Németal-
földdel háborúzott, a kétségbeesett 
tömeg protestáns holland kereske-
dőkre, iparosokra is lesújtott. Más 
véleményen volt a szintén protestáns 

A parlament, amely az előző évti-
zedekben, az angol polgári forrada-
lom során már bizonyíthatta törté-
nelemformáló erejét, végül is hajlan-
dónak mutatkozott kinyilvánítani, 
hogy a felelősséget nem szabad sem  
a katolikusokra, sem az idegenek- 

re hárítani. A tűzvész 
nem volt egyéb, mond-
ták, mint az Úristen 
büntetése be nem val-
lott vétkeinkért. 

1666 októberében a 
Stuart-király, II. Ká-
roly kényes orrát már 
nemcsak a füst és a 
pernye kesernyés sza-
ga izgatta, hanem a 
rosszul kezelt válság 
nyomán támadó lá-
zongás fenyegetése is. 
A veszélyt elhárítandó 
országos rendeletet bo- 
 csátott ki, mely szerint 
„minden város ellenke-

zés nélkül fogadja be a
szükségben lévő embereket, és engedje
megnekikmunkavégzésük,mesterségük
szabadgyakorlását”.

Megújul	a	város
A mitológiai főnixmadárnak köny-
nyebb volt feltámadnia a hamvadó 
tűzből, mint egy városnak, egy kö-
zösségnek a pernyéből, a letargiából. 
Tűzvészek, áradások, földrengé-

sek egyetlen „haszna”, 
hogy mi után elmúltak, a 
kor legmagasabb techni-
kai szín  vonalán épülhet 
új já a terület. Mi alapoz-
hatta meg ezt a színvo-
nalat?

A természettudomá-
nyokat illetően Európá-
ban az angol tudósok jár-
tak az élen. A fiatal Isaac 
Newton új fizikai törvé-
nyeket fogalmazott meg, 
Robert Boyle a gázok 
viselkedését vizsgálta, 
John Locke a tapasztalás-
ból vezette le filozófiai 
téziseit.

Ugyanekkor a babona, 
az előítélet bepókhálózta 
a tanulatlan tömegek 
mindennapi életét. Be-
tegségért, balesetért bo-
szorkánynak kikiáltott 

Az 1666-os londoni t_zvész terjedésének térképe

A londoni t_zvész ábrázolása színes metszeten
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asszonyokat gyil  koltak meg, ku-
ruzslók adtak halálos „gyógyírt”, 
pél dául az égési sebekre is. Nagy 
divat volt a csillagjóslás, de az égi-
testek mozgásának változásaiból 
néhány tudós olyan következteté-
seket vont le, amelyek megkönnyí-
tették a tengeri hajózást, és jó ha-
tással voltak a földrajzi fölfedezé-
sekre is. 

Sir Christopher Wren, a csillagász 
és matematikus élhetett elsőként a 
lehetőséggel, hogy kidolgozza a 
megújítás koncepcióját. Fix pon-
toknak természetesen a templomo-
kat jelölte ki, nyilván, hogy a lélek-
nek adjon tartópilléreket.

Telektulajdoni problémák miatt a 
városszerkezetet nem volt módja 
megváltoztatni. (Nem úgy, mint 
ahogy kétszáz évvel később Párizs-
ban megtették.) A sikátorok, a 
zegzugos udvarok helyett azonban 
széles utakat tervezett. Megköve-
telte, hogy a falak téglából legye-
nek, (a téglaházak mindmáig jel-
legzetes elemei az angol városkép-
nek), a tetőket pedig cserép vagy 
pala borítsa. Magasabbra nyúlhat-
tak a kémények, több lett az üveg-
ablak, és az újonnan épült házakat 
már nem  a faváz tartotta össze.

A népesség eloszlása, a társadalom 
önszerveződése is megváltozott a 
megújulás éveiben. Az új épületek-
ben a vagyontalanok már nem sze-
rezhettek tulajdont, de még lakás-
bérletet sem. Sokezren költöztek a 
város perifériáira és náluk is többen 
szálltak fel az amerikai angol gyar-
matok felé induló hajókra.

Christopher Wren asztalán egyre 
szaporodtak a megvalósításra váró 
tervrajzok. És a legtöbbjük meg is 
valósult. A brit főváros központi 
templomának Wren csupán a nevét 
hagyta meg. Szent Pál legyen az új 
csodaépítmény is! Csak már ne a ro-
mán, ne a gótikus stílus jellemezze, 
hanem az antik görögök és rómaiak 
klasszicitása. Mi adja az összhatást? 
A hatalmas oszlopok, a szelíd hajla-
tok, a lépcsősorok, a világosság, és 
főleg a tágas tér, a tekintélyt paran-
csoló arányok.

A vallási türelmetlenség és torzsal-
kodás még Sir Christopher Wrent is 
befolyásolta. Részletes terveit eltit-
kolta, és csak az építkezés végső sza-
kaszában került a tömbre a le nyű-
gőző kupola. Az anglikánok ugyan-
is nem akarták, hogy új székesegy-
házuk a római „pápista” Szent Péter 
bazilikára emlékeztessen. 

1677-ben Wren és Hooke hatvan-
egy méter magas dór oszlopot állít-
tatott fel az egykori tűzfészek, a 
Pudding utcai pékműhely közelé-
ben. Csúcsán az aranyozott gömb a 
napot jelképezi. Az oszlopot puritán 
egyszerűséggel azóta is csak Az Em-
lékműnek (TheMonument) nevezik. 

Körbefutó kilátóteraszáról ma már 
nyugodtan készíthetünk képeket, 
háttérben a City, s azon belül a bank-
negyed modern palotáival.

S miközben bámészkodunk, jogo-
san reménykedhetünk, hogy az Úr-
isten már nem haragszik a londoni-
akra. De persze gyaníthatjuk azt is, 
hogy az ördög nem alszik.

GYÁRFÁS ENDRE

Nyelv és Élet

Méretes	nyelvhasználat

Gyerekkoromban iparosnak nevezték a  
valamilyen ipart saját műhelyükben vég-
ző és keresetükből élő mesterembereket 
a szabótól az asztalosig. Apám is iparos-
ember volt, asztalosmester, aki egy ba-
rátjával közös műhelyt vezetett, amelyet 
először a szovjet hadsereg, másodszor a 
Rákosi-éra államosítása tett tönkre. 
Édesapám eljárt az iparoskörbe, ahol a 
városi iparosság tagjai biliárdoztak, kár-
tyáztak, színi előadásokat rendeztek, 
iparosdalárda is volt. Gyerekként ma-
gam is megismertem több iparosmestert. 
A szabómesternél nemegyszer álldogál-
tam, amíg méretet vett rólam, a cipész-
nél érdeklődve figyeltem, amint lábamat 
méricskélte. Az „Angol úri szabó” és a 
„Férfi és női cipő – legújabb divat” cég-
táblákra máig emlékezem a mesterek 
neveivel együtt.

Az 1949. évi államosítás után már effé-
léket olvashattam: „Méretes szabóság”, 
ugyanis idővel a gyári készruhák forgal-
mazása is megkezdődött. A „méretes 
szabóság” a konfekcióruhákkal állt el-
lentétben, vagyis mérték után varrták a 
háziipari szabószövetkezetben a korábbi 
iparosok a női és férfi ruhákat. Ilyen te-
vékenység ma is van, bocskait, erdész-, 
vadász-, bányász-, és kohászöltönyöket 
vagy éppen professzori talárokat lehet 
varratni a méretes szabóságokban.

A méretes szót a múlt századi, hétkötetes  
értelmező szótár még nem, de a 2003-
ban kiadott Magyar értelmező kéziszótár
már tartalmazza ’méretre készült <ruha, 
cipő>’, valamint ’nagyméretű, -mértékű, 
jókora’ jelentéssel, sőt rögzíti ’a méretet 
megütő, kifogható < hal > jelentést is.  A 
sajtó nyelvhasználatában másféle jelentés-
sel is találkozhatni: „méretes irónia, hogy a 
fékek és ellensúlyok nevében létre hozott 
függetlenség létezik”; „a távol-keleti pia-
cokon státuszszimbólum a minél mérete-
sebb készülék”; stb. A kéziszótár rögzíti ezt 
a viszonylag új, de terjedő használatot is: 
méretespofon,méretesadag.

A sok méretes dolog persze kaphatna 
sok más jelzőt is: böhöm,irdatlan,hatalmas,
kiterjedt,óriási,tágas,terjedelmes,termetes.

BÜKY LÁSZLÓ                                                  

Szerkeszti: 
GRÉTSY LÁSZLÓ
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A lángokban álló London, egy korabeli ismeretlen festQ alkotása
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja fel-
vételét, megosztva él ményét olvasó-
társaival Kérjük, hogy a digitális képet 
tif vagy jpg formátumban 300 dpi
felbontással küldje el az et-galeria@
eletestudomany.hu címre. A tárgyrovatba 
írja: ét-galéria, és a kísérRlevélben mondja 
el, amit a felvétel körülményeirRl és a témáról 
tud. A beküldR jutalma a „kiállításban” meg-
nyilvánuló elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

K orábbi tárlatainkra reagál-
nak a képek: Bambira má-

sik Bambi. A riport záró képét 
egy rövid videóból emeltük ki, 
azért más a minősége. Gyors 
szökelléssel tűnt el a bokrosban, 
a mentők elégedett „jól van!” 
búcsúkiáltásától kísérve. Kívá-
nunk neki hosszú, vadászmen-
tes életet. (Vajon miért vannak 
ilyen letakaratlan csapdák az er-
dőben?)
A zergék szelídnek találták a 

turistákat, az egyik beállt a port-
réhoz jól megválasztott háttér-
rel. A másik futása is amolyan 
bemutató. A fotós ügyesen kö-
vette a kamerával, a képen az ál-
lat éles maradt, a háttér mozdul 
be. Sportriporteri teljesítmény.

H. J.

1

2

1–2.Tardos Zoltán (tz.tyh@t-online.hu) – Hegylakók – A Tátrában 

túráztunk. Eléggé késQn indultunk neki, így késQ délután kevés emberrel 
találkoztunk, viszont zergével kettQvel is. Úgy 20 m-rQl készültek a 

fényképek, ilyen közelrQl szabadban még nem láttam

3–6. Dobay Orsolya (dobay.orsolya@med.semmelweis-univ.hu) – 
Nem törött el a gida lába! – Volt egy nagy élményünk a közelmúltban. 
Madarászúton a Tatabányához közeli KeselQbányánál járva éles, 
panaszos, kiabáló állathangra lettünk figyelmesek. ElQször azt hittük, 
talán bagolyfióka kér enni, de hosszas keresgélés után egy elhagyott 

bányaakna-lejárat mélyén (ami kb. olyan, mint egy vízóra-akna) egy 
Qzikét találtunk. Gyönyör_ nagy szemekkel nézett föl ránk. Nemrég 
eshetett a gödörbe, mivel már vagy egy órája a környéken tartózkodtunk, 
és eleinte jó ideig nem volt hasonló hang. Szerencsére nem törött el a 
lába, biztosan még rugalmasabbak a csontjai, nem lehetett több két 
hónaposnál. Az egyik madarász óvatosan lemászott, és egy mellénnyel 
megfogva a kis állatot kiemelte az akna szélére, ahonnan azonnal 
eliramodott. Nem szabad kézzel megfogni, mert az Qzmama esetleg 
elutasítaná. A mellénynek is biztosan volt némi emberszaga, de valamit 

tennünk kellett, és ez látszott még a legjobb megoldásnak
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LogIQs

www.mensa.hu

2.	fejtörW – Romhányi Dóra feladványa

Milyen fejléc kerül a halmazokra? Mi a szabály? 

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa feladványa

Tegye igazzá az egyenlQséget egyetlen gyufa áthelyezésével!

3.	fejtörW – Csík Csaba feladványa

Az	elWzW	számunkban	megjelent	
fejtörWk	megoldásai

1.	fejtörW – Károlyi Zsuzsa 
feladványa

Megoldás: 

A PIROS KÉS

(A sorrend: sárga kés, kék kanál, piros kanál, 
piros villa, sárga kanál, piros kés, kék kés, 

sárga villa, kék villa.)

2.	fejtörW – Feleki Zoltán feladványa

Megoldás: 

vesz-tesz, 
fe-tök,	
tar-tok,	
te-szel, 
jár-tál,	
vár-lak,	
ül-tél

(A szópárok egy-egy ragozott ige szótagjai.)

3.	fejtörW – Schramkó Irén feladványa

Megoldás: 

BARTÓK BÉLA

(A számok a bet_knek a teljes magyar ABC-
ben elfoglalt helyét jelölik. Negyedekkel a 
mássalhangzókat, nyolcadokkal a magán-

hangzókat jelöltük.)

FejtörW	rovatunk	feladványai	Olvasóink	
általános	 feladatmegoldó	 képességét	
teszik	 próbára.	 A	 megoldásokat	 jövW	
heti	 számunkban	 közöljük.	 Jó	 töpren-
gést,	 briliáns	 ötleteket,	 eredményes	

gondolkodást	kívánunk!

A mitikus hQs lemászott egy barlangba. 
A csarnokból, ahol áll, mind a nyolc égtáj felé vezet ki folyosó, ám tudja, hogy 

csak az egyik irány lehet helyes. Jóakarói elQre fi gyelmeztették, 
hogy kizárólag a jó irányhoz tartozik igaz felirat. 

Merre induljon?



A szerencse kovácsai

Ha az ember egy ideje már dolgo-
zik valamilyen cél érdekében, és a 
folyamat nyilvánvaló módon a vé-
géhez közeledik, vagyis az ered-
mény elérhető közelségbe került, 
akkor érdekes dolog történik: az 
emberek egyszer csak elkezdik fo-
kozni erőfeszítéseiket. A cél közel-
sége megnöveli a motivációt. Meg-
figyelhető például, hogy a pont-
gyűjtős bolti játékokban fokozódik 
a vásárlások gyakorisága, ha már 
csak kevés matricát kell beszerezni 
ahhoz, hogy beteljen a füzet.

Valójában a cél közelségének ez a 
delejes hatása nemcsak az ember 
esetében jelentkezik; patkányoknál 
is megfigyelhető, hogy gyorsabban 
futnak a teljesítendő pályán, ha már közel vannak a 
jutalomfalathoz. A jelenség tehát általános, és telje-
sen ésszerű is, hiszen akkor érdemes többletenergiát 
befektetni, ha a cél már karnyújtásnyira van, ilyen-
kor ugyanis a megtérülés nagyon valószínű.

Csakhogy vannak olyan célok, amelyeknek az el-
érése teljesen független attól, hogy mennyi energiát 
fektetünk be – ilyen például a szerencsejátékokban a 
nyeremény megszerzése. Egy lottószelvényen a nyer-
tes öt számot éppen akkora erőfeszítéssel lehet beje-
lölni, mint egy vesztes kombinációt. Ezzel az embe-
rek nagy többsége tökéletesen tisztában van, mégis 
megfigyelhető, hogy sokan úgy tesznek, mintha 
többlet-erőfeszítésekkel befolyásolhatnák az ered-
ményt. Például komolyan gondolkoznak, hogy mely 
számokat ikszeljék be a lottószelvényen.

Az Amszterdami Egyetem két kutatója, Daniela Bec-
ker és Joop van der Pligt arra volt kíváncsi, tárgyilagos 
mérési módszerekkel is kimutatható-e, hogy közvet-
lenül a cél elérése előtt többlet-erőfeszítés jelentkezik 
olyan esetekben is, amikor ez teljesen ésszerűtlen. A 
kutatók az egyik vizsgálatuk során elemezték a hol-
land tévében korábban műsoron levő Lingo című ve-
télkedő nyolc hónapon át sugárzott adásait. Az össze-
tett vetélkedőnek fontos része, hogy a játékosok 
számmal jelölt golyókat húznak ki egy urnából, és et-
től is függ, hogy megnyerik-e az 5000 eurós fődíjat. 
A kutatók a vetélkedősorozatban szereplő 54 kétfős 
csapat viselkedését elemezték a tévéfelvételek alap-

ján. Azt figyelték, hogy a játékosok a nyeremény sor-
sát eldöntő utolsó golyóhúzást valamilyen szempont-
ból másképpen végzik-e, mint a korábbi, tehát a cél-
tól távolabbi húzásokat. A mozdulatok idejének le-
méréséből egyértelművé vált, hogy az utolsó golyó 
kihúzása általában jóval tovább tartott, mint az előző 
golyóké. A játékosok ilyenkor sokáig kevergették a 
golyókat az urnában, láthatóan „megfontoltan” 
akartak számot húzni, nem csak úgy elkapkodva.

Becker és Pligt saját kísérleteket is végzett; az egyik-
ben például a résztvevők közül az nyerte meg a von-
zó digitális zenelejátszót, aki tíz kockadobásból a leg-
több pontot gyűjtötte össze. A kutatók a játékosok 
középső uj jára érzékelőt erősítettek, mellyel ponto-
san mérni tudták a dobás előtti kézmozgásokat. Azt 
tapasztalták, hogy az utolsó, döntő dobásoknál a 
résztvevők lényegesen hosszabb ideig rázogatták a 
kockákat, és mozdulataik is nagyobbak voltak, mint 
korábban.

Egy kérdőívből az is kiderült, hogy a játékosok nem 
érezték úgy, hogy valamiféle babonás módon képe-
sek irányítani a szerencsét, erre nem is törekedtek, 
sőt valójában nem is voltak tudatában, hogy a játék 
végén többletenergiát fejtettek ki. Úgy tűnik tehát, 
hogy a cél közelsége teljesen „automatikusan” sarkall 
bennünket extra erőkifejtésre – ősi, jól bevált taktika 
ez, még akkor is, ha olykor egyáltalán semmi haszna 
sincsen.

MANNHARDT ANDRÁS

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK

Ilyen az én szerencsém (SZ^CS ÉDUA RAJZA)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bizonyíték a legendás 
kínai özönvízre

Geológiai bizonyítékot találtak a 
Sárga-folyó legendás áradására, 

melynek nyomán a Hszia-dinasztia 
felemelkedett. A Sárga-folyón lezaj-
lott özönvizet mint az utóbbi 10 000 
év legnagyobb áradását tartják szá-
mon, két generációnyi ideig tartott. 
Az áradás megfékezése, mások szá-
mos kudarcba fulladt kísérlete után, 
Jü császárnak sikerült, akit ezért ké-
sőbb előszeretettel illettek a Ta-jü cse 
suj névvel, azaz: „Nagy Jü, aki szabá-

eredete legalább 30 millió évvel ezelőttre
nyúlik vissza, amikor az ősi majmok és
a mi közvetlen elődeink szétváltak” – 
mondta a tanulmány egyik szerzője, 
Masaki Tomonaga.

A tanulmány vezető szerzője, 
Fumito Kawakami, rutin egészség-
ügyi ellenőrzés alkalmával vette 
észre, hogy a makákókölykök moso-
lyognak. „Ezek a vizsgálatok elég hosz-
szúidőtigényeltek,ezértakölykökhajla-
mosak voltak elbóbiskolni közben. Meg-
ragadtuk az alkalmat, hogy empirikusan 
megvizsgáljukeztajelenséget” – mond-
ta Kawakami. Hét makákókölyöknél 
összesen 58 spontán mosolyt figyeltek 
meg, és mindegyik kölyök legalább 
egy alkalommal mutatott spontán 
mosolyt. „A makákó spontán mosolya, 
az ember csecsemőjével összehasonlítva
inkább olyan, mintha féloldali görcs len-
ne. Két jelentős hasonlóságot találtunk:

A nevetés evolúciós 
gyökere

Amikor az embercsecsemők és a 
csimpánzkölykök szunyókálnak, 

néha olyan az arckifejezésük, mintha 
mosolyognának. Ez az arckifejezést 
– melyet spontán mosolynak nevez-
nek – tartják a valódi mosoly és neve-
tés evolúciós eredetének.

A Kyoto University Főemlőskutató 
Intézetének munkatársai kimutatták, 
hogy a fenti jelenség nemcsak a maga-
sabb rendű főemlősök esetében (mint 
az ember és a csimpánz) történik így, 
hanem az újszülött japán makákó ese-
tében is, amely az evolúciós fán távo-
labb eső rokon. „Körülbelül egy évtize-
de jöttünkrá,hogya csimpánzkölykök is
spontán mosolyognak. Azóta megtaláltuk 
ezt a viselkedést több, távolabbi rokonnál is, 
és arra következtethetünk, hogy a mosoly 

a spontán mosolyok mindkét esetben a 
REM alvási fázisok között történtek, és 
féloldalasak voltak, nem szimmetrikus, 
teljes mosolyok. Fő különbség az, hogy
a makákó mosolya sokkal rövidebb ideig 
tart”– mondta Kawakami.

Néhány kutatónak az a véleménye, 
hogy a spontán mosoly abból a célból 
létezik, hogy a szülő szeretetreméltó-
nak találja a gyerekét és hogy felerősít-

lyozta a vizeket”. Történelmi forrá-
sok szerint Jü csatornázás segítségével 
vezette el az áradó vizet, a legenda 
szerint a csatornák ásásában csodála-
tos lények, egy sárkány és egy teknős 
segítettek neki. Egyesek még azt is 
kétségbe vonták, hogy a Nagy Ára-
dás történelmi tény, és nem csupán 
egy legenda, ami Kína dinasztikus 
berendezkedését hivatott igazolni. 
Most azonban geológiai bizonyítékot 
is találtak az eseményre. 

A geológiai leletek szerint az áradás 
Kr. e. 1920 környékére datálható, azaz 
néhány évszázaddal későbbre, mint ed-

dig gondolták. Ez azt is jelenti, hogy 
a Hszia-dinasztia kezdete, és Kína 
felemelkedése is később történt, mint 
ahogy a történészek gondolták. A le-
genda szerint az áradást megfékező Jü 

Japán makákó

Nagy Jü császár, aki szabályozta a vizeket
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se a gyerek-szülő kommunikációját. A 
tanulmány viszont azt sugallja, hogy a 
spontán mosoly a csimpánz és a japán 
makákó esetében nem fejez ki öröm-
érzést, inkább az alárendelődés jelzése, 
grimasz, mint valódi, játékos mosoly. 
A kutatócsoport szerint a kölyökkori 
spontán mosoly a pofaizom fejlődését 
segíti, hogy az ember, csimpánz és a 
japán makákó később képes legyen 
mosolyogni, nevetni, grimaszolni.

Felmerül a kérdés, vajon a mosoly 
csak a majmokra és főemlősökre jel-
lemző-e. „Tudunk esetekről, amikor
egerek nevettek, mikor csiklandozták 
őket,ésakutyáknakisvanörömetkifeje-
zőarcmimikájuk.Lehet,hogysokemlős
kölyke mutat spontán mosolyt. Ebben az 
esetben a mosolynak még régebbi evolúci-
ós gyökere lehet.Ki tudja?” – mondta 
Tomonaga mosolyogva.

(Kyoto University)

Egyedülálló oroszlánok 
Nyugat- és Közép-Afrikában

Egy új, genetikai kutatás kiderí-
tette, hogy a nyugat- és közép-

afrikai oroszlánok populációja eltér 
a többi afrikai oroszlánokétól.

E térség oroszlánjai egyedülálló 
cso portot alkotnak, és csak távoli 
rokonai a Kelet- és Dél-Afrikában 
élő oroszlánoknak – derül ki a Lei-
den University biológusai által jegy-
zett tanulmányból, amely a Scientific 
Reports című folyóirat hasábjain jelent 
meg.

A tanulmányhoz a kutatók 22 or-
szág oroszlánpopulációjában gyűj-
töttek genetikai adatokat. A gyűj-
tés magában foglalta a nyugat- és 
közép-afrikai, még megmaradt 

oroszlánpopulációt is. Ezen a terüle-
ten az oroszlánok és más vadon élő 
állatok száma is gyorsan csökken, a 
növekvő emberi térhódítás miatt. A 
kutatók rövid idő alatt gyűjtötték az 
adatokat, együttműködésben a helyi 
környezetvédő csoportokkal.

Az adatok fényében elmondható, 
hogy a faj fejlődési útja két fő ágra 
vált szét. A két fő csoport közötti 
elválás valószínűleg 300 000 évvel 
ezelőtt következett be. A kutatók re-
konstruálták Afrika éghajlati törté-
nelmét, hogy magyarázatot nyerje-
nek arra, mi történhetett az oroszlán 
fejlődése során. Úgy tűnik, hogy az 
oroszlánok izolált élőhelyekre kény-
szerültek az esőerdő és a sivatag vál-
takozó térhódítása miatt, ahol kifej-
lődtek az izolált genetikai vonalak, 
melyek ma is láthatók.

Ez a jelenség nem csak az oroszlán 
esetében megfigyelhető mintákat 
hozta létre. Hasonlóan szétvált a fej-
lődése más nagyméretű emlősállatok-
nak is, így a zsiráfnak, a bivalynak, a 

gepárdnak, a tehénantilopnak, és a 
foltos hiénának. Egy olyan általános 
minta figyelhető meg, amely szerint 
sok nagytestű afrikai szavannai em-
lősállat hasonló elrendeződést mutat: 
egyedülálló genetikai vonalat Nyu-
gat- és Közép-Afrikában.

Már csak emiatt is nagyobb figyel-
met kellene fordítani Nyugat- és 
Közép-Afrika térségére, ahol gyors 
ütemben pusztul a természeti kör-
nyezet. Ez a terület sok egyedülálló 
genetikai vonalnak ad otthont, ezért 
a környezet megőrzése ezen a te-
rületen különösen fontos. A Leiden 
University delegációja Nyugat- és 
Közép-Afrikára vonatkozó akció-
tervet fog kezdeményezni a IUCN 
World Conservation Congress ülé-
sén 2016 őszén.

(Science Daily)

ezzel a tettével isteni hírnévre tett szert, 
és ez hatalmazta fel őt a dinasztia ala-
pítására. Hagyományosan erre az időre 
helyezték a kínai civilizáció kezdetét.

Vu Csinglong és kollégái geológiai 
bizonyítékokat találtak egy katasztro-
fális nagyságú áradásról, mely a Nagy 
Áradás alapja lehetett, ezek alapján 
rekonstruálták az eseményeket. Egy 
földcsuszamlás gátat képzett a folyónál, 
melynek következtében a víz felgyűlt, 
majd nagy erővel kiáradt. A kutatók 
feltérképezték a helyszínt, és mintákat 
vettek a Csinghaj tartományban fekvő 
gát üledékeiből, melyeket a lezúduló 
víz rakott le. Következő lépésben meg-
vizsgálták és igazolták, hogy a gátat 
átszakító áradat valóban nagyméretű 
volt. Az üledékeken és emberi csont-
maradványokon végezték el a szénizo-
tópos kormeghatározást, amely alapján 
az esemény idejét a fenti időpont kör-
nyékére tették.
„Az áradás jellemzői megegyeznek a

Nagy Áradás jellegzetességeivel, melyek-
nek leírását ősi szövegekben találjuk” – 
mondták a szerzők. Ha a rekonstruált 
esemény valóban a Nagy Áradás né-
ven ismert özönvíz, akkor a kutatók a 
Hszia-dinasztia uralkodásának kezde-
tét új időpontra tűzhetik ki, körülbelül 
Kr. e. 1900-ra. Ez a dátum egybeesik 
a Sárga-folyó völgyében a neolitikum 
és a bronzkor korszakküszöbével, és 
talán megoldja a régóta fennálló né-
zeteltérést a Hszia-dinasztia alapítását 
illetően.

(Science Daily)
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Iszkolni vagy meglapulni? 

A túlélésre hajt, szoktuk mondani, 
ha valaki a minimumra törek-

szik. Az állatvilágban azonban a túl-
élés nem is olyan egyszerű. Olyan 
fajok esetében, amelyekre többféle 
ragadozó leselkedik, a ragadozó faj-
tájának, sőt a ragadozó szándékának 
felismerése elengedhetetlen képes-
ség, hiszen így lehet adekvátan rea-
gálni. Egy közelmúltban egereken 
végzett kutatás eredménye szerint 
ezek a rágcsálók képesek is erre.

A kísérletben az állatok viselkedé-
sét szabályozott körülmények között 

vizsgálták. A kísérleti 
területen egy nyílt terü-
let és fedett búvóhely is 
rendelkezésükre állt. Az 
égboltot egy vetítővá-
szon reprezentálta, ahová 
a ragadozó kicsi, lassan 
mozgó sziluettjét, vagy 
gyorsan mozgó, növekvő 
árnyékát vetítették a hang 
és szagingerek teljes kizá-
rásával. A kísérleti állatok 
egyöntetűen dermedéssel 
reagáltak akkor, ha a ku-
tatók egy párhuzamosan 
mozgó ragadozót vetí-
tettek föléjük, viszont a fedett helyre 
menekültek, ha a sziluett egy gyorsan 
közelítő ragadozóhoz hasonlított.

 Ez az első vizsgálat, amely egy-
értelműen bizonyítja, hogy ezek a 

rágcsálók pusztán vizuális ingerek 
alapján is képesek az adott helyzetet 
jól felmérni és célravezető döntést 
hozni.

BILKÓ ÁGNES

ÉT-ETOLÓGIA

Vstulokszaporulat	
Budakeszin

A 2015-ben érkezett és 2016-ban 
bővült őstulokgulya befogadá-

sával tovább erősödött a Budakeszi 
Vadaspark rezervátum jellege: az el-
múlt hetekben született borjakkal 
együtt immár hat egyedből áll a Bu-
dakeszin található, a minden ma élő 
szarvasmarhafajta ősét kép-
viselő őstulok állománya. 

A patások rendjébe és 
a tülkösszarvúak család-
jába tartozó, mára már 
kihalt faj Európa legna-
gyobb növényevője lehe-
tett. 260–310 centimé-
teres testhossza, 155–180 
centiméteres marmagas-
sá ga, 700–1500 kilo-
grammos súlya, 80 cen-
timéternél is nagyobb 
szarva jóval meghaladja 
a ma élő legnagyobb bö-
lények méreteit is. A nemek közti 
különbségek nem csupán a test és a 
szarvak méretbeli eltéréseiben mu-
tatkoznak meg: a szőr színe is je-
lentősen különbözik, a bikák sötét-
barnák vagy feketék, a tehenek és a 
borjak világos vagy vörösesbarnák, 
azonban az orr körvonalát követő 
fehér folt mindkét nemnél megfi-
gyelhető.

A Budakeszi Vadaspark a Budai 
Tájvédelmi Körzet részeként egy 
természetes, őshonos erdőterületen 
helyezkedik el, melyet a Pilisi Park-

erdő Zrt. kezel. A látogatók ennek 
köszönhetően természetes élőhelyü-
kön, testközelben ismerkedhetnek 
meg a Kárpát-medencébe betele-
pült, az itt élő és az egykor itt élt 
állatokkal. Ilyen fajhoz tartozik a 
nálunk élő őstulokgulya, név szerint 
Lupó, a bika és a két tehén, Lavinia 
és Paulina is. A 2015-ös évben még 
csak egy, idén viszont már kettő 

borjúval örvendeztették meg a Va-
daspark gondozóit és hamarosan a 
látogatókat is.

A kutatók barlangrajzokra és ko-
rabeli leírásokra hagyatkozva tettek 
kísérletet arra, hogy rekonstruálják 
az 1627-ben kihalt őstulkot. „Feltá-
masztásának” fő célja, hogy újra be-
népesítsék vele Európa vad ökoszisz-
témáit; hogy a marhák egykori ősei 
újra létezzenek a vadonban, a házi-
asított fajtákkal együtt élve. Az ős-
tulkok feltámasztásába az 1920–30-
as években először a Heck-testvérek 

vágtak bele: primitív jelleget hor-
dozó, ősi fajok keresztezésével, több 
évtizedes munka során sikerült egy 
küllemre meglehetősen hasonló fajt 
létrehozniuk, ám mivel ez a faj mé-
reteiben még mindig elmaradt az 
őstuloktól, a XX. században számos 
további kísérletet folytattak, mint 
például a Tauros-program vagy az 
Uruz-projekt. Ezek a kezdeménye-

zések nem a Heck-marhát tenyésztet-
ték tovább, hanem különböző fajták 
pároztatásával igyekeztek őstulkot 
tenyészteni. 

A célhoz talán legközelebb jelen-
leg a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén, a Pentezugban 1997-ben 
létrehozott, minimális emberi be-
avatkozást igénylő bioszféra-rezer-
vátumban zajló tenyésztési program 
áll – szakmai együttműködés keretei 
között innen érkezett Budakeszire 
Lupó, Lavinia és Paulina is. 

(www.greenfo.hu) 

(SURÁNYI LINDA FELVÉTELEI)
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KERESZTREJTVÉNY

E heti keresztrejtvényünk fQ sorait Bolyai János, a „geomet-
ria Kopernikusza” (1802–1860) érdekes gondolatai adják ki 
(vízszint. 1. és függ. 20.).
 
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett 
négyzetet. A 34. számunkban elkezdRdR 14 hetes rejt-
vényciklusunk végére a négyzetek bet`ibRl – helyes 
sorrendbe rakva – egy 125 éve született jeles építész, 
m`egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A név 
megfejtRi között az Élet és Tudomány negyedéves elRfi-
zetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 10. Sakkban sáncoló. 11. Spanyol festQgéni-
usz (Francisco de, 1746–1828). 13. Karral jelez a túloldalt 
állónak. 14. Hódító ...; Jules Verne regénye. 15. Japán 
drámai m_faj. 16. Lányunk fiának a lánya. 18. O tempora, 
o ...!; micsoda idQk, micsoda erkölcsök! 19. A -get párja. 
20. Bátorkodik. 21. Az ügyész képviseli. 22. M_korcso-
lya-gyakorlat. 23. ... Roussos; popénekes (1946–2015). 26. 
Csal, szélhámoskodik, bizalmasan. 28. Air India, röv. 29. 
Csillagászati tetQpont (szentpétervári sportklub neve is!). 30. 
Pontyot is kínáló kofa. 32. A mesebeli együgy_ Mihók társa. 
33. Polcról emel.

FÜGGQLEGES: 1. Mértékviszony. 2. Fénykép. 3. Nagyon régi. 4. 
Gion ...; 20 századi író. 5. Különbözik. 6. Kóla fele! 7. Póka ...; basz-
szusgitáros. 8. T_z, szenvedély, költQi szóval. 9. Odvas lesz. 12. 
Gabonaföldet tarol. 14. Orosz gépkocsik jelzése. 17. Harangszónál 
pihen a gulya. 18. ... juh; finom gyapjút adó birkafajta. 21. Átellenben, 
bizalmas szóhasználattal. 22. A görög ábécé 14. bet_je. 23. Nálunk 
betiltott rovarpor. 24. ... képest?; mely dologhoz viszonyítva? 25. 

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

telc@telc.hu
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A HÓNAP KÉPE
AUGUSZTUS

Talabér Csaba (Sárvár, csacsa0319@gmail.com) – Karübdisz 
– cím` képe a 34. számunkban jelent meg az 1079. oldalon.

A hosszú expozíció virtuális világot teremtett. Tekinthetjük 
hidrokinetikai tanulmánynak a hullámokból átlagolódott bur-
kolófelületet. A fénytörések összegzRdése mintha egy más 
halmazállapotú anyagot láttatna; zselészer`, nyúlós, talán 
ragadós is. Szemben a sötét szörnyeteg rideg fenyegetése. A 
lelassított idR kiejt minket a jelenbRl, sRt a valóságból. Megle-
het, a távolból Odüsszeusz hajója sodródik felénk... 

(H. J.)

Rangos katona. 27. Sportszer-világmárka. 28. Peer Gynt anyja. 31. ... 
Tolsztoj; a Háború és béke írója. 33. BelsQ válság!

A 33-as lapszámunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: 
HEISENBERG-FÉLE BIZONYTALANSÁGI RELÁCIÓ. A Typotex 
Kiadó könyveit nyerte: Balogh István (Nézsa), Békesi Gábor 
(Vác), Gáll Márton (Budapest), Kiss Tibor (Vámosgyörk) és Les-
tár Jánosné (Budapest).  A nyerteseknek gratulálunk, a könyvet 
postán küldjük el.
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Egyszer volt... az ősember 
címmel nyílt kiállítás a keszt-
helyi Balatoni Múzeumban. A 
tárlaton a látogatók végigjár-
hatják az emberré válás folya-
matát és ők maguk is ősem-

berré alakulhatnak: bőrruhába öltözhetnek, majd egy in-
teraktív virtuális játék segítségével vadászni indulhatnak. 
A sejtelmes hangulatú őskőkori barlang-installációban 
koponya- és csontmásolatokat, valamint a hozzájuk tarto-
zó arcrekonstrukciókat állítják ki: a legérdekesebb rekons t -
rukciónak a legendás Rudapithecus ígérkezik.
A kiállítás az őskőkori állatvilágot is bemutatja. Az erede-
ti gyapjas orrszarvú, barlangi hiéna, mamut, valamint ős-
bölény csontokon túl az állatok a falakon is megjelennek. 
Az élethű, méretarányosan felfestett kép mellett állva bár-
ki lemérheti, hogy egy barlangi medvéhez vagy éppen 
egy mamuthoz képest mekkora a magassága.

A gyerekek barlangfeltáráson vehetnek részt, ahol 
csontokat és kőeszköz-darabokat találhatnak, a kimerí-
tő munka után pedig egy kunyhóba bújva pihenhetik ki 
a munka fáradalmait. Az augusztus 30-ig látható tár-
laton egy mezolit, azaz középső kőkorszaki ház rekonst-
rukcióját is bemutatják. 

A huszár napjainkig 
nemzeti szimbólum-
nak számít. A hősies, 
vakmerő, bátor, kitar-
tó, ravasz és kezdemé-
nyező könnyűlovas ka-
tona számos európai 

nyelvben egyet jelent a huszárral. 
A magyar huszárság kezdete a középkorra vezethető 

vissza. A XV. századtól harcoltak előbb a végvárakban, 
később Mátyás király reguláris hadseregében. Egész Eu-
rópa megismerte a huszárokat, harci tetteikről pedig le-
gendák keringtek.  

Helytálltak a Rákóczi-szabadságharcban, a napóleoni 
háborúk idején, az 1848-49-es összecsapásokban is sike-
reket értek el, de még az első világháborúban is megmu-
tatták bátorságukat.

Csak a második világháború vetett véget a huszárság 
történetének, hiszen a harckocsikkal és a repülőkkel 
szemben már nem vehették fel a harcot.

A Katona József Múzeum „Cifrapalota” Kiállítóhe-
lyén látható Magyar huszár című kiállítás a magyar 
huszárság történetét mutatja be a XVI. századtól. A tár-
laton láthatóak a legfőbb huszárfegyver, a szablya típu-
sai, egészen a XX. századig. De megtekinthetők huszár-
egyenruhák, csákók, hímzett tarsolyok, tölténytáskák, 
és számos további, ritkaságnak számító fegyver is. A 
szeptember 4-ig nyitva tartó kiállítás anyagát eredeti 
litográfiák teszik színessé.

ÉT-IRÁNYTd 
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ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

2015 és 2017 között a Szép-
művészeti Múzeum Egyip-
tomi Gyűjteménye több vi-
déki helyszínen rendez idő-
szaki kiállításokat a jelenleg 
zárva tartó állandó kiállítás 
anyagából. A kiállítások nem 

kronologikus rendben, hanem tematikus elrendezésben, 
ókori egyiptomi kontextusuk-
ba helyezve mutatják be a Gyűj-
teményének kiemelkedő remek-
műveit.

A tematikus felosztás alapja 
az a három alapvető csoport, 
amely az ókori egyiptomi vi-
lágnézet szerint az Univerzu-
mot (a földet, az eget és az al-
világot) benépesítette, és amelyeket korántsem tekintet-
tek egymástól elzárt világoknak. 

Az egri Dobó István 
Vármúzeumban látható, 
Az újjászületés kapu-
jában című kiállítás ezen 
ókori egyiptomi világ-
nézet egyik alapgondola-
tát, az újjászületést állítja 
a középpontba. Az egyip-
tomi felfogás sze rint 

ugyanis a lét – az embereké, az isteneké és a halottaké 
– nem merev állandóság, hanem folytonos, ciklikusan 
ismétlődő megújulás.

Az október 31-ig megtekinthető kiállítás – amelyhez 
előadássorozat is társul – közel száz műtárgy bemutatá-
sával idézi fel az ókor nagy civilizációjának, Egyiptom 
kultúrájának világát. 

Az egyes népművészeti ágak-
ban kiemelkedő alkotó- vagy 
előadóművészeti teljesítmény 
elismerésére alapították a 
NépművészetIfjúMesteredíjat 
1972-ben. A 15 és 35 év kö-

zötti népművészeti alkotó- és előadóművészek részére 
minden évben kiírt pályázatot 2001-től a Hagyomá-
nyok Háza gondozza.

Ebben az évben 19 alkotó adott be pályázati anyagot, 
amelyek mindegyike komoly tudást és szakmai felké-
szültséget tükröz, és követésre méltó újításokat is talál-
ni közöttük. A Magyar Népi Iparművészeti Múzeum-
ban helyet kapó Ifjú mesterek remekei című kiállí-
táson a zsűri által javasolt pályamunkákat tekintheti 
meg a nagyközönség, valamint három idén jubiláló Ifjú
Mester munkája is látható a szeptember 24-ig láto-
gatható tárlaton.

Barlangfeltárások Megújuló lét

Bátor harcosok

Hagyományteremtés
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Az almarázás dinamikája
Napjaink mezőgazdaságában egyre 
inkább csökken az élő munkaerő sze-
repe, megindult a gépesítés térhódítá-
sa. A termelés nagy része már ma is 
gépekkel valósul meg, de a gyümölcs-
szüretelés mindmáig a legnagyobb 
költséghányadot képviseli, hiszen ezen 
a területen még ma is nagyrészt az 
emberi munkaerő dominál.

Marfan-szindróma	és	
szívsebéset
Az első írásos feljegyzés a feltételezett 
Marfan-szindrómáról 1844-ben látott 
napvilágot a híres író, Edgar Allan 
Poe A TaleoftheRaggedMountains cí-
mű rövid műremekében, amelyben 
aprólékosan tárgyalja az egyik karak-
ter marfanoid megjelenését. A Mar-
fan-tünetegyüttes genetikai hátteré-
nek megismerése egészen a XX. szá-
zad végéig húzódott.

Vonzza	a	beporzókat	
a mozaikvírus
A University of Cambridge kutatóinak 
eredménye szerint az uborka-mozaikví-
rus (CMV) fertőzés módosítja a paradi-
csom génállományát, ezzel megváltoztat-
va a paradicsom által kibocsátott illat-
anyagot. A méhek érzékelik a finom vál-
tozásokat: üvegházban végzett kísérletek 
szerint előnyben részesítik a fertőzött nö-
vényeket az egészségesekkel szemben.

A hátlapon
Varjúmák

A mályvafélék családjába tartozó 
vetési varjúmák (Hibiscus trionum) 
halványsága virágát a szirmok tövé-
nél sötétlila folt ékesíti, hártyás csé-
széje pedig az érés kezdetén lampi-
onszerűen felfúvódik. E sajátossá-
goknak köszönhetően a varjúmák 
az egyik legszebb szántóföldi gyom-
növényünk.

 Júniustól-októberig, hazánk keleti 
tájain, helyenként óriási tömegben 
díszlik. Elsősorban kapáskultúrák-
ban – például kukorica-, naprafor-
gó-, szója-, tök- és dinnyevetésekben 
–, valamint tarlókon fordul elő. 
Tájnyelvi nevei, a dinnyefű és vad-
dinnye talán arra utalnak, hogy a 
görögdinnye  leveléhez kissé hasonló 
levélformája miatt, a dinnyefölde-
ken csak a virágzáskor válik igazán 
szembetűnővé. Rácz János nyomán, 
a varjúmák elnevezését sok kis feke-
te magja motiválja. Az óravirág el-
nevezése azzal kapcsolatos, hogy vi-
rága általában reggel 8–9 óra között 
nyílik ki, de 11–12 óra között már be 
is csukódik. Hazánkban az „ójö ve-
vé nyek” közé soroljuk, a mediterrán 
térség sziklás, törmelékkúpos vidé-
keiről vagy az ázsiai homokos-kavi-
csos folyópartokról származó nö-
vényt legkorábban az Árpád-kori le-
letekben sikerült kimutatni. 

Melegkedvelő és szárazságtűrő nö-
vény, magjai egész nyáron át, még 
csapadékszegény időjárás esetén is 
folyamatosan csíráznak. A gyomsza-
bályozási munkálatok elvégzése után 
újabb és újabb populációi jelennek 
meg, így az intenzíven művelt szán-
tókon is nagy állományokban tenyé-
szik. Az erdélyi népi gyógyászatban 
vesebetegségek gyógyítására hasz-
nálják, egyes országokban levelét és 
termését fogyasztják. 

Kép és szöveg: 
PINKE GYULA

É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2016/36  1151



 

Varjúmák


	1121jav
	1122jav
	1123-1125jav
	1126-1128jav
	1129-1131jav
	1132-1133jav
	1134-1135jav
	1136-1138jav
	1139-1141jav
	1142-1143jav
	1144jav
	1145jav
	1146-1148jav
	1149-1151jav
	1152jav

