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Kedves Olvasónk!
Szeptember 8-án Szombathelyen, a Vas megyei TIT által rendezett konferencia résztvevői megemlékeztek a
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat alapítása óta el
telt 175 év eredményeiről, főbb állomásairól.
A vasi megyeszékhely csónakázótavának hátterével
„díszített” idilli környezetben zajlott ünnepi eseményen
Hámori József akadémikus, a TIT elnöke elmondta,
hogy 1841-ben az ismeretterjesztés eszméje újdonságnak
számított az akkori társadalomban. A reformkor a tu
domány felívelésének fontos korszakát jelentette, s ek
kor Bugát Pál és tudománynépszerűsítő munkatársai
felismerték: a tudós feladata nemcsak az, hogy elvonul
tan gondolkozik, a kiválóbbak fontos tudományos pub
likációkat jelentetnek meg – hanem a közönséggel is
szót kell értenie.
Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere felidézte,
hogy gyermekkorában az Élet és Tudomány a legkedve1218
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sebb olvasmányélményei közé tartozott. Majd párhuza
mot vont a TIT és a mindössze egy nappal később alapí
tott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Társaságá
nak egykori munkája között. Mindkettőnél kiemelte az
országszerte tartott rendezvények fontosságát, például a
vándorgyűlések szervezését. Megemlékezett arról, hogy
az utóbbi szervezet nagygyűlése révén mutatták be
1880ban Szombathelyen Foucault híres ingakísérletét a
város székesegyházában.
Czetter Ibolya, a Vas megyei TIT Egyesület elnöke ar
ról beszélt, hogy a TIT a helyi és regionális szellemi élet
egyik motorja kíván lenni, a megyei értelmiség szövet
sége nélkül az egyesület nem tudná végezni ismeretter
jesztő misszióját.
A Szerethető tudomány előadássorozat keretében pe
dig lapunk, valamint a Valóság és a Természet Világa is
bemutatta a TIT országos lapjainak a hagyományait és
azok mai, modern képviseletét a megyei egyesületi ta
goknak és az érdeklődőknek.
GÓZON ÁKOS

Népvándorlás kori kincset találtak
a Déri Múzeum régészei. A 2016-os
olimpia kajakkirálynője, Kozák Danuta tiszteletére Avar Danutának
nevezték el az intézmény szakemberei azt a kislányt, akit 34 préselt
lemezből álló háromkaréjos aranypártával a fején temettek el a mai
Berettyóújfalu közelében a VII. század első felében. Ennyi aranyat avar
kori sírban nem találtak még, így
biztosra vehető, hogy az M35ös
út nyomvonalának berettyóújfalui
szakaszán folyó ásatásokon egy na-

KÉZB L
Szabó László és Deák Rita az aranyveretes pártával (CSÁSZI ERZSÉBET FELVÉTELE)

Az aranypárta (CSÁSZI ERZSÉBET FELVÉTELE)

gyon előkelő, főrangú család gyermekének nyughelyére bukkant rá
2016 augusztusának utolsó harmadában a Deák Rita és Szabó László
vezette 10 fős régészcsoport.
A Kárpát-medencében eddig feltárt, hatvanezernél is több avar kori
sírból alig több mint húszban találtak pártát, a most kiásotthoz hasonló
női fejdísz pedig ezzel együtt is csak
hat sírból került elő. Viseleti helyzetben lévő, ép, így teljes egészében rekonstruálható háromkaréjos aranylemezekből álló pártát viszont eddig

még egyáltalán nem találtak, így a
lelet különleges régészeti értékkel
bír. A sírból előkerült még egy sárga
üvegpasztagyöngyökből és ezüstlemezgyöngyökből álló nyak lánc,
valamint egy orsógomb is – tájékoztatott Dani János, a Déri Múzeum
régészeti igazgatóhelyettese.
A további sérülésektől megóvandó, a koponyát földdel együtt emelték ki a földből, és ilyen formában
végezték el a CTvizsgálatát is,
amelyből kiderült, hogy a gyermeknek volt még tejfoga is, így haÉLET

lálakor legfeljebb 10–12 éves lehetett. A koponyát és a meglehetősen
rossz állapotban előkerült hosszú
láb- és karcsontokat további vizsgálatoknak vetik alá, ám korai halálának valószínű okaira csak akkor
derülhet fény, ha olyan betegségben – például tbcben – szenvedett,
amely nyomot hagy a csontokon
– mutatott rá a régészeti igazgató
helyettes.
Avar Danuta sírjának szomszédságában egy jó állapotban megőrződött férfi csontvázat is kiástak. A feltárt temetkezési helyek
50 méterre helyezkednek el attól
az avar kori településtől, amelyből
tavaly egy lakóházat, egy árkot és
több tárológödröt már megtaláltak, és amelynek feltárása jelenleg
is folyik. Egyelőre nyitott kérdés,
hogy a három lelet egykorúe, mint
ahogy az is, hogy a most feltárt sírok magányos temetkezési helyeke,
vagy egy temetőhöz tartoznak. A
válaszhoz közelebb vihet a tavaly
megtalált település további feltárása, illetve a már megtalált házból és
a két sírból származó csontminták
radiokarbon-vizsgálata.
A három leletanyagból egyelőre pusztán régészeti módszerekkel
csak Avar Danuta sírjának kora állapítható meg. Szabó László régész
közlése szerint viszonylag nagy
biztonsággal állítható, hogy a sírba
legkorábban a VII. század elején,
legkésőbb pedig a VII. század köÉS
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RÉGÉSZET

Aranypártában
temették el
Avar Danutát

SLÉNYTAN
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zepén temethettek. A kormeghatározásban részben a hasonló párták
mellett talált bizánci pénzek verésének ideje, részben pedig a sír tájolása nyújt értékes információt. A már
korábban feltárt, hasonló tárgyi
leleteket tartalmazó sírokból VII.
század eleji pénzek kerültek elő, így
valószínűleg a mostani leletanyag
sem kerülhetett korábban a földbe.
Szabó László emlékeztetett rá,
hogy a népvándorláskor a Kárpát
medencében megfordult népek
kö zül az avarok származása a legkevésbé tisztázott. Annyi állítható
nagy bizonyossággal, hogy a korai
avarok, akik közé Avar Danuta
családja tartozhatott, Keletről, az
eurázsiai sztyeppékről érkeztek, és
567ben elfoglalták a Tiszántúlt és
Erdélyt magába foglaló Gepida Királyságot.
Ebben az időben a Dunántúlt a
longobárdok uralták, a IX. század
elejéig pedig az Avar Kaganátus
volt a térség meghatározó hatalma.
Az itt élő népek a VII. század közepéig folyamatosan hadjáratokat
vezettek a bizánci birodalom ellen,
amely évi adófizetéssel próbálta távol tartani őket. A restaurálást követően a páratlan aranypárta látható lesz a közönség számára.
DOMBI M ARGIT

A paleontológusok számára nem
csupán a csontmaradványok érdekesek, mivel pusztán anatómiai
bélyegek alapján nem kaphatnak
teljes képet egy akár évmilliókkal
ezelőtti élővilágról. Ezért is fontosak az őslények által hátrahagyott
nyomfosszíliák, melyek rengeteg új,
közvetett bizonyítékkal szolgálhatnak az egykori élőlények viselkedésével kapcsolatban. A katalán Miquel
Crusafont Őslénytani Intézet vezette
nemzetközi kutatócsoport ragadozó
dinoszauruszok lábnyomait vizsgálta, hogy árnyaltabb képet kapjanak
ezekről az egykori csúcsragadozókról. Eredményeiket a rangos Scientific
Reports szaklapban tették közzé.
A dél-portugáliai Vale de Meios
középsőjura (166168 millió éves)
lelőhelyről több mint 700 lábnyomot
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sőbb megkeményedett, kiszikkadt,
majd az újabb dagály finom szemcsés üledékkel kitöltötte azokat. A
nyomok megtartása változó ugyan
(több esetben is észrevehető rajtuk
üledékrogyás vagy deformáció,
amelyet a nyomokat elborító víz
okozott), fontos jellemzőik mégis
megőrződtek.
A csapák irányultságából érdekes
következtetés vonható le. Korábban
más lelőhelyekről már előkerültek

slénykutató vizsgálja nagytest ragadozó dinoszauruszok lábnyomait Portugáliában
(FORRÁS: RAZZOLINI, N. L. ET AL. 2016)

Tengerparti séta –
dinoszauruszokkal

1220

térképeztek fel digitálisan a kutatók, melyek több tucat, 30–40 méter
hosszú egyenes csapákat alkotnak.
A nyomok két lábon járó állattoktól
származnak, alakjuk hasonló: a legtöbb esetben csak három ujj érintette
a talajt. Méretük figyelemre méltóan nagy, 22től egészen a 80 centiméteres hosszúságig terjed.
A nyomok mérete alapján a kutatók úgy becsülik, hogy az itt
járt állatok közül a legnagyobbak



csípőmagassága
meghaladhatta
a 250 centimétert is. A nyomok
mérete, alakja és kora alapján az a
legvalószínűbb, hogy a csontmaradványaik alapján más európai lelőhelyekről ismert Megalosauridae
családba tartozó nagytestű ragadozó dinoszauruszok – mint például
a Megalosaurus – hagyhatták őket
hátra.
A lelőhelyről csontmaradványok
eddig nem kerültek elő, közelebbi
meghatározásra pusztán lábnyomok
alapján nincs lehetőség. A nyomokat tartalmazó mészkőrétegek vizs
gálatából kiderült, hogy azok az
egykori ŐsAtlantióceán turzásokkal és lagúnákkal tagolt partvidékének árapály síkján keletkezhettek. A dinoszauruszok valószínűleg
apály idején behatoltak a szárazra
került területre, ahol talpuk belenyomódott a nedves iszapba. Feltérképezett útvonalaik között akad a
víz felé és vissza, a part felé tartó
is. A benyomódások körvonala ké-

2016/39

olyan nyomegyüttesek, melyek a
növényevő dinoszauruszok part
menti csapatos mozgására, esetleg
vándorlására utalnak. A Portugáliából leírt nyomok orientációja
ezzel ellentétben arra utal, hogy a
nagytestű ragadozók a partvonalra
merőlegesen pásztázták a szárazra
került part menti síkot, valószínűleg táplálékszerzés céljából. Elképzelhető, hogy a víz által kimosott
tetemek, így halak, esetleg gerinctelenek által jelentett könnyű zsákmány késztette erre az állatokat.
Ma élő ragadozókat tanulmányozva megfigyelték már, hogy az állatok esetenként feladják megszokott
vadászó életmódjukat és nem vetik
meg a döghúst sem. Bár a nyomok
vizsgálata önmagában nem elegendő egy élőlény viselkedésének teljes
körű megértéséhez, ilyen hatalmas
időtávlatból azonban minden újabb
maradvány szerencse, és mindegyik
közelebb vihet minket a teljes igazsághoz.

SVÉDASZTAL

Forrás: http://www.nature.com/articles/srep31494

mint a tengerszint. Így keletkeztek
a norvég fjordok is, melyek közül
a legmélyebb alja 1 308 méterre a
tengerszint alatt található. Ilyen körülmények közt ne várjunk igazán
magas hegyeket se. A Skandináv
hegység legmagasabb csúcsa 2469 mé
ter tengerszint feletti magasságban
található, Norvégiában. Svédország
legmagasabb pontja 2015ben még
2097,8 méter magasan volt. Elsőbbségét veszélyezteti északi társa a

dörzsöl mindenhez, amin áthalad.
Így nagyon jellegzetes csíkolat jelenhet meg a hátramaradó sziklákon.
Az olvadékvíz áramlása közben csatornákat képez a jégben, melynek
falát időnként kibéleli a jégbefagyott
kövekkel és homokkal, amiket magával szállított és erodált egy szakaszon. Miután a jég elolvad, ez a kőcsatorna magába zuhan és kősávot
hoz létre, amelyet óznak nevezünk.
A világ legnagyobb ilyen képződménye a darabjaiban fellelhető uppsalai
óz a maga 250 kmvel, helyenként
75 méteres magasságával.
A gleccser által formált völgyek
rendszerint Ualakúak, ez elsősorban a hegyvidéken figyelhető meg.
Több Ualakú völgy találkozásánál jellegzetes éles perem jön létre.
Néha a jég túl jó munkát végez,
és mélyebbre csiszol egy völgyet,

maga 2096,8 méterével. A különbség annyi, hogy az előbbit jég fedi,
amely az Alpok gleccsereihez hasonlóan évrőlévre fogy (2008ban még
2104 méteren volt a csúcs), az utóbbi
pedig valódi sziklacsúccsal rendelkezik. A becslések szerint már a jövő
nyáron bekövetkezhet a trónfosztás.
A fenti példák nem fedik az összes
lehetséges képződményt, csupán rámutatnak a jég felszínformáló munkájára. Lényegét tekintve tehát, ami
mozdítható, azt elviszi a gleccser,
majd valahol egészen máshol lerakja,
és mindeközben összepréseli és öszszekaristolja azt, amit épp nem sikerült elvinnie. Jelenleg leginkább csak
ilyen, nyomás hatására átalakult, kemény kőzetek találhatók a Skandináv félszigeten. A házépítéshez itt
nem alapozás kell, hanem dinamit.
FERENC K ATA

Ahol a jég az úr

13 000 éve fellélegzett a Skandináv félsziget. A lélegzetvétel még ma is tart, évente
89 mmt emelkedik a félsziget. Köszönhető mindez annak, hogy elolvadt a rajta lévő
jég, mely 25 000től 13 000 évvel
ezelőttig fedte, úgy 4 km vastagon.
Márpedig, ha egy területet ilyen
sokáig jég borít, mi több, a jég a dúsulás helyétől kiinduló mozgásban
van és a nyomástól a jégben és a jég
alatt megolvadt víz kisebb-nagyobb
folyók formájában fut, arra később
rengeteg tanú lesz: kövek, tavak,
hegycsúcsok, vagy éppen a hegyek
hiánya. A jég és a víz nagy mértékben átalakítja a tájat: először erodálja
a felszínt, majd valahol lerakja, amit
magához vett. A jég által képzett
kőtörmeléket morénának nevezzük.
Terminális morénának pedig azt
a kőlerakódást, amelyet a gleccser
maga előtt tesz le. A skandináv jég
legnagyobb kiterjedését is egy ilyen
jelzi, vagyis azt a területet, ameddig
a jég fénykorában elszállította a kisebb köveket. Ez a terület Dánia.
Voltak nagyobb kövek, amelyek
beleolvadtak a gleccserbe, majd a
belsejébe fagyva vele együtt haladtak, aztán ahogy a jég olvadt, egyszerűen ott maradtak, ahol épp voltak. Folyóvölgyekben, síkságokon
vagy például az észak-svédországi
hegygerincek tetején. Aki ezt egyszer látta, maximálisan megérti a
kődobáló óriásokról szóló legendákat. Az újkori tudomány a vándorkő
kifejezéssel utal arra, hogy messziről
érkezett, rendszerint nagy kövekről
van szó. Kisebb ház méretű képviselőik engednek megemlékezni arról,
hogy micsoda ereje is van egy nagyobbacska gleccsernek.
A gleccser nem válogat. Akár völgy
gleccser, akár kontinentális, cipel ma
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gával nagy követ is, kis követ is
és porszemeket is, vagyis alapjában mindent, ami az útjába akad
és nem tud elmenekülni az átlagosan napi 1 métert haladó glecscser elől. Vannak persze nagyon
lassú gleccserek is, melyek tetején
a felhalmozódó talajon akár fák is
nőhetnek, és vannak nagyon gyorsak is, de ezek is csak maximum
30 métert tesznek meg naponta.
Visz magával port is, melyet hozzá-

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

Magyarországról is ismerünk di
noszauruszlábnyomokat: a Mecsek
ből kerültek elő a maximum 2–2,5 mé
teres testhosszúságú, két lábon járó
ragadozó, a Komlosaurus carbonis korajura (200 millió éves) nyomai és
csapái. A Komlosaurusszal ellentétben
azonban a Vale de Meiosból származó nyomok nem csapatban járó, hanem a táplálékuk után magányosan
keresgélő állatoktól származhattak.

ALEKSZANDR TURGENYEV ÚTI FELJEGYZÉSEI MAGYARORSZÁGRÓL

SZÉPNEM, SARKANTYÚ,
TUDÓS TÁRSALGÓK
Napjainkig Szuzdali Szimeon 1439-es magyarországi feljegyzéseinél korábbi itineráriumról sem a magyar, sem az orosz
szakirodalom nem tud. A XIX. század elejét l, a napóleoni
háborúk id szakától azonban jelent sen megszaporodott a
hazánkra vonatkozó orosz útleírások száma, amelyek sorában
Alekszandr Ivanovics Turgenyev úti feljegyzése tekinthet
úttör jelent ség nek.
uzdali Szimeon XV. századi műve annyiból hasonlít a további, Magyarországgal
foglalkozó orosz útleírásokhoz, hogy a
Habsburg Monarchia részét képező magyar állam nem
mint úti cél, hanem csupán mint átutazási terep szerepel,
mivel a magas rangú orosz egyházi küldöttség (amelynek élén Iszidor metropolita állt) a ferrarai, illetve a firenzei zsinatról hazatérőben haladt át a Magyar Királyság területén. A XVI–XVII. századból mindössze négy
orosz utazó, köztük Fjodor Dorohin (1674), Prokofij
Voznyicin (1699), Vaszilij Grigorjevics Barszkij (1724) és
az ÉszakItáliába vonuló Alekszandr Vasziljevics
Szuvorov tábornok egyik névtelenségét megőrző tisztjének (1799) leírását ismerjük.
A Magyarországon járt utazók sorában időrendileg
Alekszandr Ivanovics Turgenyev (1784–1846) volt a következő, aki 1804 nyarán két forrásértékű levelében számolt be tapasztalatairól. A később íróként és történészként ismertté vált felvilágosult gondolkodó a XVIII.
század végi orosz szabadkőműves mozgalom egyik képviselője, Ivan Petrovics Turgenyev fiaként 1784. március
27én (az új időszámítás szerint: április 7én), Szim
birszkben látta meg a napvilágot. Gyermekkorában a
svájci származású szabadgondolkodó, Georg Christoph
Tobler nevelte, majd az egyik moszkvai nemesi tanintézetben folytatta tanulmányait, ahol legjobb barátja, a
későbbi híres költő, V. A. Zsukovszkij volt. Ezt követően
az 1755ben alapított Moszkvai Egyetem növendéke
lett, ahol apja I. Pál (1796–1801) idején az univerzitás kurátora volt. 1802 őszétől barátjával, Andrej Szergejevics
Kajszarovval, a dorpati (tartui) egyetem későbbi profeszszorával, a göttingai egyetemen tanult, és August Ludwig von Schlözer (1735–1809) egyik kedvenc tanítványának számított. Külföldi tanulmányai idején jó barátság fűzte Teleki Imre grófhoz, az első magyar nőnevelő
intézet alapítója, Teleki Blanka apjához.
Egyetemi stúdiumai befejezése után, 1804. április 12én
hagyta el – Kajszarov társaságában – A. I. Turgenyev
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Karl Brulljov
festménye
Turgenyevr l

Göttingát. Útjuk előbb Lipcsébe, onnan Drezdába és Prágába vezetett, majd Bécsben időztek, ahol ajánlóleveleket
szereztek magyar politikusokhoz és tudósokhoz. Augusztus 3án érkeztek Budára, onnan első beszámolóját egy
hét múlva küldte el apjának. Levele felbecsülhetetlen értéket képvisel, mert jól szemlélteti, hogy miként látta hazánkat a sokoldalúan művelt, később a dekabrista mozgalommal rokonszenvező, és A. Sz. Puskin barátjának számító ifjú Turgenyev.
Augusztus 10ei levelében Turgenyev részletesen beszámolt arról, hogyan tették meg a Dunán három és fél nap
alatt a több mint 200 kmes utat Bécstől Budáig. Az utazó
elragadtatással írt a dunai hajózás kényelméről, biztonságáról, valamint a Pozsonyban és Komáromban töltött esti
mulatságok hangulatáról. Ezt követően így örökítette
meg útiélményeit: „Pestet csupán a Duna választja el Budától, és aki ezt nem tudja, nem is tekinti ezeket két külön városnak, amelyek mindegyikének saját városi rendőrsége, közigazgatási szervezete van.” Az utazó a 25 ezer főnyi császári hadsereg – mely a birodalom különféle nemzetiségeiből tevődik össze – szemléje idején érkezett a városba. „Jóformán
egyetlen nap sem múlik el anélkül, hogy ne hívnának meg egy
magyar főúrhoz vendégségbe. Itt még frissen él az emlékezetben
a magyarok és a szerbek által egyaránt kedvelt Alekszandra
Pavlovna (I. Pál 1783ban született leánya, Habsburg József nádor 1801 márciusában elhunyt felesége – a Szerk.),
és az oroszok nagy tiszteletnek örvendenek.”
Turgenyev és Kajszarov megérkezésüket követően,
másnap Batthyány Alajos (1750–1818) grófnál ebédeltek,
aki tiszteletükre néhány magyar tudóst is meghívott és
szívélyes vendéglátásban részesítette őket. Aznap este

Esterházy Miklós (1765–1833) herceghez, a „magyar Sere
metyevhez” kaptak meghívást, aki roppant tékozlásaival
tette magát hírhedtté. Az éles szemű utazó felfigyelt arra,
hogy házigazdájuk nemzeti díszöltönye több millió forintot ért és csupán a csizmájára 100 ezer forintnyi gyöngyöt
rakatott. Turgenyev, aki jogi tanulmányai következtében
tisztában volt a hitbizomány intézményével, ezzel kapcsolatban így nyilatkozott: „De én nem irigylem a gazdagságát,

Alexandra Pavlovna nagyhercegn ,

Esterházy Miklós

Habsburg József nádor felesége

herceg

minthogy ez nem őt illeti, hanem a hercegi ház mindenkori
legidősebb tagját, és ő a vagyont
sem eladni, sem elzálogosítani
nem tudja.”
Másnap az orosz utazók a
helytartótanács tagjánál, Pod
maniczky József (1756–1823)
főispánnál, ebédeltek, akivel
Az ürömi sírkápolna
számos közös beszédtémájuk akadt, mivel a magyar
báró szintén Göttingában végezte tanulmányait. Ezt követően keresték fel a neves történetírót és a pesti egyetemi
könyvtár korábbi igazgatóját, Kovachich Márton Györgyöt (1743–1821), aki megmutatta nekik a város nevezetességeit.
Az orosz utazók megismerkedtek a nádor főudvarmesterével, Szapáry János gróffal is, majd az ő közbenjárására
alkalmuk nyílt bemutatkozni Habsburg József főhercegnek. Róla a következő sorokat jegyezte le A. I. Turgenyev: „Talán még Istenben boldogult hitvese, Alekszandra
Pavlovna csepegtette bele az oroszok iránti szeretetet.” Az
orosz utazó minden bizonnyal jó benyomást tehetett József főhercegre, mivel meghívást kapott tőle a másnapi
bálra, amelyről a következőket olvashatjuk: „Tegnap a bálon láthattam a magyar nemzet színevirágát. Egymagában
nemzeti díszöltözetük is nagyszerű; minden arannyalezüsttel
kihímezve, főleg a mágnásoké, akik a nemesség legtekintélyesebb részét teszik ki. Megnyerte tetszésemet méltóságteljes fellépésük és az, hogy mind a mai napig megőrizték nemzeti jellegü-

ket – legalábbis ami az öltözetet illeti –, és kelletlenül tekintenek
arra, aki nem a szűk magyar nadrágot viseli. Sarkantyúban ropják a táncot. Itt még most sem kezdődik bál menüett nélkül. A
szépnem itt aztán rászolgál erre az elnevezésre. Bécs után,
amely méltán dicsekszik szépasszonyaival, úgy gondolom, sehol
sem ilyen szembetűnő a gyönyörű nők számaránya, mint itt. Ez
az első bál, amelyet a főherceg Alekszandra Pavlovna halála óta
rendezett, éspedig fivérei érkezésének tiszteletére.”
Turgenyev felfigyelt a magyar nép erős szabadságszeretetére is, amely gyakorta túlfűtött nemzeti öntudattal párosult. „Nem hiába nevezik hazájukat a magyarok a szabadság honának és mondják, hogy «Extra
Hungariam non est vita, si est vita, non est ita» (Magyarországon kívül nincs élet, ha van, az nem ilyen – a
Szerk.). Ez az ő kedvenc szavajárásuk, de én úgy gondolom, hogy ugyanezt mindenki elmondhatja a hazájáról,
ugyanígy az én számomra is extra Russiam, sőt extra
Moscoviam non est vita.”
A világlátott, művelt fiatalember észrevette a korabeli magyar társadalom ellentmondásait is: „Itt a köznép egyáltalán nem számít a nemzet tagjának; kizárólag a
papság, a főurak és a nemesség alkotja a nemzetet. Ez
utóbbi három réteg tagjai egyáltalán nem fizetnek semmilyen adót, és a nemesi privilégiumok egészen odáig terjednek, hogy ha valamely mágnás megöl egy parasztembert,
senki sem veszi a bátorságot, hogy letartóztassa, és szabadságát még csak korlátozni sem lehet mindaddig, amíg el
nem ítélik. Amikor II. József némileg módosítani akarta
alkotmányukat és a rendi különbségeket bizonyos mértékig
enyhíteni, a magyarok lázongani kezdtek és nem akartak
semmivel sem hozzájárulni a török elleni háborúhoz, ha
nem hagyják meg korábbi alkotmányukat.”
Levele további részében Alekszandr Turgenyev arról
számolt be, hogy már harmadik alkalommal járt a
budai hegyektől nem messze fekvő Üröm faluban,
ahol József nádor 1801. március 16án elhunyt feleségének sírkápolnája található. A levél írója említést tett
az ott emelt pravoszláv templomról is, amelynek először Andrej Afanaszjevics Szamborszkij (1732–1815)
volt a papja, „...de ő nem kívánt itt maradni ezen az
unalmas helyen és Bécsbe utazott, hogy ott híres emberként
tetszelegjen; magához ragadta két esztendőre az ottani lelkész
parókiáját és bevételeit, saját helyére pedig Triesztből hívott meg
egy másik pópát, akinek rengeteg előnyt helyezett kilátásba,
amelyek közül azonban semmi sem valósult meg.”
A levél írója elismeréssel számolt be a magyar föld termékenységéről, a szépen megművelt szőlő és kukoricatáblákról, a gyümölcsfélék és a borok bőséges választékáról. Ugyanilyen elragadtatással írt a budai gyógyfürdőkről, melyeknek egy része még a török időkben épült. Turgenyev úgy vélte, hogy ha e hőforrások vizét
bevezethetnék a moszkvai fürdőkbe, bizonyára még apja
oldalfájdalmai is megszűnnének. Végezetül a levélíró felidézte a Budától mintegy 30 kmre fekvő Szentendrén
tett látogatását, ahol a lakosság nagy részét szerbek alkották és feltűnően nagy érdeklődést mutattak az orosz utazók iránt. Ugyanakkor sajnálattal állapította meg, hogy
tapasztalatai szerint a magyarországi szerbek és görögök
egyáltalán nem kedvelik egymást, annak ellenére, hogy a
közös hit összeköthetné őket. A helyi szlávok annyira le
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nézték a görögöket – írta Turgenyev –, hogy amikor
megkérdezte a szerb kocsist, kiket fuvarozott aznap, azt a
választ kapta: két embert meg két görögöt.
A Magyar Királyság fővárosából küldött második, egyben utolsó levelét, 1804. szeptember 4én vetette papírra a
húszéves fiatalember. Ebben, az előzőnél jóval rövidebb beszámolóban az utazó arról tájékoztatta szüleit, hogy több alkalommal is felkereste a Pest melletti táborban összegyűlt,
római sisakba, szűk csizmába öltözött 30 ezres ármádiát,
amely színpompás látványt nyújtott. A Napóleon ellen készülő, magyarokból, szerbekből, horvátokból, szlovákokból, erdélyi románokból és szászokból álló seregből különösen a délvidéki határőrezredek keltették fel Turgenyev érdeklődését, amelyek kordonként, „mozgó falként” védelmezik a Habsburgok birodalmát a törökkel szemben.
A levél további része A. I. Turgenyev és Jurij Vlagyimi
rovics Dolgorukij (1740–1830) herceg budai találkozását
örökítette meg, amelyet követően együtt utaztak Ürömre, ahol az elhunyt Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő
lelki üdvéért hallgattak liturgiát. Kettőjük találkozása is
meggyőzően bizonyítja, hogy a szakirodalom által ismert
utazókon kívül még jó néhány orosz arisztokrata, diplomata és katonatiszt fordulhatott meg a Napóleon elleni
háborúk időszakában Magyarországon. Turgenyev arról
is említést tett, hogy számos tudóssal és mágnással kötött
ismeretséget, akik Göttingában vagy más német egyete
meken folytatták tanulmányaikat. Budai tartózkodását
követően Turgenyev még több hétig utazgatott az akkori
Magyarország területén, amelynek során bejárta a horvátországi és szerémségi pravoszláv kolostorokat, nevezetesebb telepü léseket.
1804 végén tért vissza hazájába, ahol a következő évtől
az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, de részt vett
a Törvénykönyvszerkesztő Bizottság munkájában is.
1810től az „idegen hitűek”, a nem pravoszláv felekezetűek egyházügyi hivatalának élére nevezték ki. Magas közjogi állása mellett is megmaradt írónak és irodalombarátnak, tagja volt az 1815ben alakult Arzamasznak, az orosz
irodalmi társaságnak, melynek mérsékelt szárnyán helyezkedett el. Korának szinte valamennyi neves irodalmárával levelezésben állt, s jól ismerte Johann Wolfgang
Goethét, Walter Scottot, Adam Mickiewiczet, Prosper
Mériméet és FrançoisRené de Chateaubriandt. Bár
hosszú ideig külföldön élt, többször visszatért hazájába és
régi barátaival (köztük A. Sz. Puskinnal, V. A. Zsukov
szkij jal, Ny. M. Karamzinnal, P. A. Vjazemszkij herceggel, I. I. Kozlovval, J. A. Baratinszkijjal) mindvégig fenntartotta kapcsolatát.
Külföldi tartózkodása idején Oroszország történetéhez
gyűjtött forrásértékű anyagokat, amelyek a XIX. századi
történetírók számára felbecsülhetetlen értéket jelentettek.
Kiemelkedő történeti és régészeti kutatásaiért a Pétervári
Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta. Az 1846.
december 3án (15én), 62 éves korában, Moszkvában elhunyt író és történész életművének csak szerény részét képezik az 1804ben Budáról küldött beszámolói, de azok
forrásértékét nem vitathatjuk el. Egy közeli rokona, a regényíró Ivan Szergejevics Turgenyev (1818–1883) nevét pedig még ma is világszerte ismerik az irodalmat kedvelők.
V. MOLNÁR LÁSZLÓ
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világtérkép utolsó fehér foltját az 1910es években kezdték feltérképezni. 1911 decemberében
Roald Amundsen, majd néhány hónappal később Robert Falcon Scott is megérkezett a Déli sarkra.
Persze Amundsen nem várta meg brit társát az átlagos
90–100 km/hs szélben, mínusz 40–70 fokban és hónapokig tartó sötétségben, inkább hazament Norvégiába.
Mindenkinek a maga belátására bízzuk, hogy a felfedező Európába való visszaérkezésekor kirobbant világháború mennyivel hozott barátságosabb körülményeket.
Scott, aki később érkezett a sarkra, soha nem tért vissza
az alaptáborába.
Az Antarktisz, az Északi sarkkal ellentétben, igazi kontinens. Saját kontinentális lemeze szárazföldet hordoz, melyet 99%ban jég takar, körülbelül 2 km vastagon. Hegyeket, völgyeket, tavakat, fosszíliákat rejt a jég, egy letűnt kor
világát, melyben dinoszauruszok szaladgáltak az antarktiszi növények közt. A geotermikus hő, a súrlódás és a nyomás miatt a jég alatt kis folyamok haladnak, melyek nagyjából 340 tavat táplálnak. Ezek közül a legnagyobb a Vosztoktó a maga bő 15 000 négyzetkilométerével. Három éve
egy amerikai kutatócsoport meleg vízzel fúrásokat végzett,
hogy mintát vegyenek egy másik, könnyebben elérhető tóból. Gazdag mikrobaközösséget találtak. Persze nem olyan
gazdagot, mint egy esőerdei pocsolyában, de az Antarktisz
olvadt jegéhez képest nagyságrenddel többet. Ugyanez igaz
az ásványianyagtartalomra is, tehát óvatosan kijelenthetjük, hogy pezseg az élet a nagyjából 100 000 éve eltemetett
tóban. Ahogy azt is, hogy az antarktiszi dinoszauruszok
nem voltak olyan szerencsések, mint az antarktiszi egysejtűek.
Az Antarktiszon található a világ legnagyobb sivataga.
A belső területek átlagosan 50 mm éves csapadékot lát-

A

K U TAT Ó K A Z A N TA R K T I S Z O N

FEHÉR SÖTÉTSÉG
Ki ne szeretne végtelen hómez kön, jéghegyek közt sétálni,
totyogó

pingvinek

mellett?

Nyáron, mikor a nap fénye szikrázik a fehér tájon és teljes csönd
honol. Télen, mikor az örök éjszakában minden csillag egyesével
látszik, vagy éppen a déli fény
villódzik zöldesen. A hetedik kontinenst azonban nehéz megközelíteni és nehéz rajta életben
maradni. Jelenleg kizárólag kutatócsoportok dolgoznak ott.
nak, ennél még a Szaharában is több esik. Ennek ellené
re a kontinens belsejében lévő jég mérete folyamatosan
nő, mert az időnként 320 km/h sebességet is elérő szél
odafújja a havat, amely jéggé válva halmozódik föl.
Ahogy a gleccserek is növekednek és a gravitációnak
engedve csúsznak lefelé, úgy a kontinens szélein lévő
jégtömeg is, a jégnövekedés nyomásának engedve, fo
lyamatosan csúszik bele az óceánba. Ezt a hatást még fo
kozza, hogy a jég a melegebb óceánt elérve, illetve fel
szín alatti kitüremkedések hatására feltöredezik. Az így
létrejövő kisebb jégtömbök még gyorsabban úsznak és
olvadnak, ezzel hűtik és hígítják az óceánt.
Az óceán által hozott víz szemszögéből nézve: a víz
sűrűsödik, mert csak a víz fagy meg, a só nem. Létrejön
egy mélybe irányuló áramlás, mert a sós oldat a
töményedés hatására nehezedik is. A sűrű, hideg víz pe
dig a tenger mélyén észak felé, az egyenlítő irányába
vándorol, hogy ott felmelegedjen és a feláramlással a fel
színi rétegekbe kerüljön. Ezek a rétegek aztán megin
dulnak délnek, a sarkkör felé, hogy pótolják a mélybe
süllyedt sűrű vizet. Hogy ez miért érdekes? Az óceánok
hatalmas vízkészletének ilyenforma keveredése nagy
ban hozzájárul a globális klíma kiegyenlítéséhez.
Bő negyven évvel Scott fagyhalála után, 1956ban a Dé
li sark felfedezésében alulmaradt – de a sajtó révén sikere
sebbnek kikiáltott – britek megépítették a Halley nevű
sarkkutató állomásukat. Az igazsághoz hozzá tartozik,
hogy a sarkkutatásban mindig is élen jártak a britek, ezért
is volt akkora meglepetés, hogy egy olyan kis, akkoriban
még jóval szegényebb ország, mint Norvégia, tudhatta
magának az elsőbbséget. Tehát a britek állomást építettek,
miután a sark felfedezésre került. Egészen pontosan a
Halley Iet építették meg, amely a Brunt Ice Shelfen,

vagyis az egyik, fent említett, óceánba csúszó jégtömbön
állt. Az állomás alatt a jég 130 m vastag és évente 1 kmt
mozdul nyugati irányba, az óceán felé. Hogy miért ott áll
mégis az állomás? Mert egy öböl, nevezetesen a Halley öböl
mellé telepítette a Brit Királyi Társaság (Royal Society) a
Nemzetközi Geofizikai Év keretén belül. Az utánpótlás ha
jóval érkezett. Aztán a Halley Iet valamivel több, mint tíz
év alatt reménytelenül betemette az évente 1,2 méternyi hó
és szétzúzta a jég.
Ezután megépítették a Halley IIt, melynek tetőszer
kezetét acéllal erősítették meg. Majd mikor a Halley
IIt is betemette a hó és szétzúzta a jég, nagyjából hét
év múlva áttértek a Halley IIIra. Ekkoriban záródott
be a Halleyöböl. Ennek ellenére az állomás helye nem
változott, csak tovább tartott eljuttatni a kikötőből az
utánpótlást. A Halley III közel húsz évig tartott ki, mi
előtt betemette a hó és szétzúzta a jég. Hosszú életét
annak is köszönhette, hogy a fal szerkezetét is megerő
sítették hullámos acéllal. A Halley IV már kétemeletes,
összekapcsolt furnérelemekkel erősített ház volt, de ez
sem bírta 10 évnél tovább. A Halley V építése során
igyekeztek kiküszöbölni a hófúvás okozta károkat,
ezért állványokra építették a házakat, amelyeket folya
matosan emeltek, és néhány épületre sítalpakat szerel
tek, hogy arrébb lehessen vontatni. De idővel az állomás
veszélyesen közel csúszott az óceánhoz, így 2013ban
megépült a Halley VI. A tervezői pályázat eredménye
sítalpban végződő lábakra épült, tehát mozdítható,
nyolc modulból álló kutatóállomás. A betemetés ellen
úgy védekezik, hogy az egyik lábát felemeli, alá havat
lapátolnak, majd rálép a hókupacra, így megemelke
dik. Aztán következik a másik láb. Egészen futuriszti
kus látvány.
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Összességében nehéz lenne ilyenkor nem a Gyalog Galopp
című brit remekműre asszociálni: „Az egész királyság az én
művem, amikor nekikezdtem, mindenütt csak mocsár volt. Mondta is a többi király: a bolond épít ide várat. Én mégis felépítettem,
hogy megmutassam nekik. De elnyelte a mocsár. Tehát építettem
újat, az is elsüllyedt. Építettem egy harmadikat, az leégett, összedűlt, aztán süllyedt el. De a negyedik, az megmaradt. Ez az, ami
majd a tiéd lesz, fiam! A legerősebb vár közel s távolban.”
Ami azt illeti, közel s távol nincs az állomástól semmi.
Mivel az óceán jegén áll, tökéletesen lapos a táj. A nyílt
víz 22 km, a kikötő 30 km, a legközelebbi hegy pedig
500 km távolságban található. Éppen ezért, a téli hideg,
szeles sötétben a külvilágtól teljesen elzárt az állomás. Az
utolsó hajó decemberben érkezik, ekkor föltöltik a raktárakat élelemmel, fűtőanyaggal és műszerekkel. Ez azt
jelenti, hogy 1520 ember: villamosmérnökök, gépészmérnökök, technikusok, egy szakács, egy orvos, egy állomásvezető és egy terepi vezető tartja fönn magát és az
állomást 8 hónapon keresztül. Éppen ezért ahhoz, hogy
valaki itt dolgozhasson, komoly egészségügyi vizsgálaton kell átesnie. Legkorábban a gépjárművek személyzete kell, hogy annyira felfűtse a garázst, aztán a járművek
motorját, hogy egyáltalán be lehessen indítani őket.
Az állomás egyébként remekül felszerelt: könyvtárszoba, edzőterem, közösségi tér található benne. Mindez
virtuálisan körbejárható a https://halley360.antarcti.co/
oldalon. Az állomástól messze található két hatalmas
üzemanyagtartály. Ezek a legfontosabbak. 2014 júliusában bebizonyosodott, hogy mennyire. 19 napra leállt az
energiaellátás, ami a 55°C hidegben életveszélyes. Az
állomáson tartózkodó 13 fős személyzet a nyolc modul
közül az egyikbe húzódott vissza és minden kutatómunka leállt. Talán mégsem volt jó ómen Ernest Schackleton
ról elnevezni az utánpótlást szállító hajók egyikét.
Schackleton Antarktiszon való átkelését az akadályozta
meg, hogy hajójával belefagyott a jégbe, amely össze is
törte a fa szerkezetet. Innen kezdődött két éven át tartó,
szinte már odüsszeuszi, tengeri vándorlása legénységével
együtt. Hozzá kell tenni, hogy Schackleton vezetői képességeit azóta is példaként állítják mindenki elé, a róla
elnevezett modell képes arra, hogy válságos helyzetben
az elkeseredettség és kilátástalanság erejét pozitív irány
ányba fordítsa. Mindenki túlélte a kalandot.
2013ban szintén foglyul ejtette Chris Turney hajóját a
jég, annak ellenére, hogy az eset idején december volt,
ami nyári hónap odalenn. A mentőcsapat hajója is ugyanígy járt. A második mentőcsapatnak szerencsére sikerült
kimenteni mindkét hajó legénységét. 2016 sem volt mentes a veszélyhelyzetektől. Az USA kutatóbázisa gyakorlatilag a sarkon található, nagyjából 2400 kmre a part
menti Rothera állomástól, 2000 méteres tengerszint feletti magasságban. Idén júliusban, ami odalenn tél, két
dolgozót is ki kellett menteni az amerikai állomásról
egészségügyi problémák miatt. Az átlagos 40°Cos hőmérsékletet azonban kevés repülőgép vészeli át. Kanadából érkezett két kisgép, amelyek közül az egyik 10 óra
alatt tette meg az utat a kontinens szélétől a bázisig. Eközben a szabályoknak megfelelően egy pihenőt be kellett iktatnia a két pilótának. Tehát leszálltak a fehér, hideg, sötét
semmi közepén és igyekeztek nem megfagyni miközben
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pihentek. A mentőexpedíció sikerrel járt, bár a másik kisgép mindvégig tartalékban állt a Rothera állomáson, ha
esetleg menteni kellene a mentőket is.
De mire fel ez a sok küzdelem az elemekkel? Mit mérnek a kutatóállomásokon? Miért éppen az Antarktiszon?
Az Antarktisz, akárcsak az Alpok gleccserei, nagyon érzékeny a klímaváltozásra, változásainak elemzése jó indikátor. Ugyanakkor az évszázadok alatt felhalmozódott jégben megőrződött a történeti korok légbuborékai, melyek információt nyújtanak a légkör korábbi öszszetételéről. Mindemellett csillagászati megfigyeléseket
is végeznek a Halley állomáson, amely segít előre jelezni
az űr időjárását. Ez elsősorban a műholdak biztonsága
szempontjából fontos információ. 1985ben a Halley állomás mérései alapján fedezték fel az ózonlyukat, 2016
ban ugyanitt mutatták ki a lyuk regenerálódásának első
lépéseit. A légköri széndioxid mennyiség változásának
vizsgálata révén pedig nyilvánvalóvá vált, hogy az emberi tevékenység hatása az egész Földre, többek közt az
elszigetelt, lakatlan Antarktiszra is kiterjed. Bármilyen
meglepő a mai világban, a nagy mennyiségű adat továbbítása a cambridgei kutatóközpontba csak részben valósul meg műholdas internetkapcsolaton keresztül. Egy
része adathordozókra kerül, melyeket hajóval szállítanak vissza Európába, hogy ott elemzésre kerüljenek.
És akkor, végül, de nem utolsósorban jöjjenek a pingvi
nek, hiszen nem lehet őket kihagyni, ha az Antarktiszról
van szó. A császárpingvin lakik legdélebben. A nyári
hónapok során párzik, majd ősz elején a tojó leteszi a tojásait, általában egy nagyobbat és egy kisebbet, amit a
hím magához vesz. A tojó ekkor elmegy északabbra,
egy kedves szigetre, ahol nincs olyan rémesen hideg és
van táplálék. Elsősorban azért, mert ő már kimerült a
tojás „elkészítésében”. A hím sztoikus nyugalommal
csapatokba verődik és a továbbiakban együtt állják a
szelet és a hideget miközben keltetik a tojásokat. Egészen addig, míg a kis pingvin ki nem kel, és az anya haza nem ér. Ekkor a hím is elmehet lakomázni egy jót.
Talán mégsem mindenki akar oda menni. De a lehetőség bárkinek adott, hogy dolgozhasson valamelyik állomáson. Minden bizonnyal életre szóló élmény
az ilyen.
FERENC K ATA

A S Z I G E T V Á R I O S T R O M M A G YA R H

SEI

SZOLGÁLJUNK
VÉRÜNK HULLÁSÁVAL…
Zrínyi kirohanása
(Johann Peter Krafft festménye)

1566 szeptemberében az oszmán hadsereg gy zelmet aratott a magyar védelmen, és elfoglalta
Sziget várát. A vár véd i Zrínyi Miklós vezetésével éppen azon a napon rontottak ki a lángokban álló
bels er db l és haltak h si halált a vár hídján, melynek hajnalán az id s Szulejmán szultán földi élete
véget ért. A szigetvári eseményekkel foglalkozó cikkünk második része az ostrom el zményeibe és a
magyar sereg utolsó napjaiba ad betekintést.
Negyven évvel korábban,
2.
1526. augusztus 29-én, a morész hácsi csatamezőn az oszmán
hadak Szulejmán szultán vezetésével,
vereséget mértek a II. Lajos által vezetett magyar seregre. A királyság sorsa
itt évszázadokra megpecsételődött. A
XVI. századtól felerősödő török hódítási tervek, melyeknek legfőbb célja
Bécs volt, a Magyar Királyság területén keresztül haladtak. Mátyás halála
után (1490) nem volt olyan uralko-

dónk, aki felismerve a délről jövő veszélyt, felkészült volna erre.
Az akkori Oszmán Birodalom – területi nagyságából fakadóan, önálló
nyersanyagforrásait tekintve – olyan
hadsereget hozott létre, amelynek létszáma a többszöröse volt a magyar király hadseregének. Az utánpótlást és
anyagi eszközöket tekintve a törökök
jobb helyzetben voltak, s ha még Mohácsnál nem is nyertek volna csatát, de
minden valószínűség szerint néhány
ÉLET

évtizeden belül bekövetkezett volna a
török hódítás.
A szultán uralkodását a szakaszos terjeszkedés jellemezte, így az 1521es nán
ándorfehérvári török győzelmet követően
mintegy negyedszázad alatt, 1541-ben
vette be az ország centrumát, s vele Budát. Bár fő célja Bécs elfoglalása volt, a
Habsburg főváros megszerzésének tervével átmenetileg felhagyott az 1529. és
1532. évi sikertelen hadjáratok után, és a
magyar területekre összpontosította erőit.
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A szultán haragja

Habsburg I. Miksa magyar és cseh király (II. Miksa néven német-római
császár) miután 1564-ben elfoglalta a
trónt, két éven keresztül folyamatos
harcokat vívott János Zsigmond erdé
erdélyi fejedelemmel (választott, de nem
megkoronázott királlyal) az északkeleti területek feletti ellenőrzésért. Az
értelmetlen harcokat a két fél a Szatmáron rögzített békében szüntette be,
melyben megállapodtak, hogy János
Zsigmond lemond a királyi címről, és
halála után utódai csak Erdélyt tartják
meg, a partiumi területeket nem. Az

erdélyi fejedelem és a magyar király
között létrejött megállapodás felbőszítette a már idős szultánt (aki ekkor
72 éves volt) – „feltámadt szívében a
szent harcz vágya és hadjáratra készült
Bécs ellen” – és az 1566-os évre hadjáratot határozott el. Miksa a kialakult
helyzetben békére törekedett a szultánnal, melyet a főméltóságok támogattak, Zrínyi Miklós – aki az időszakban a dunántúli főkapitányi és a
szigetvári kapitányi feladatokat látta el
– viszont azon a véleményen volt,
hogy a háború elkerülhetetlen és a törökök elleni összefogásban látta a

megoldást. A horvát nemzetiségű
Zrínyiek, akiknek családi birtokközpontja Csáktornya volt – a magyar
politikában a mohácsi csatát követően
kerültek különböző méltóságokba,
zászlósúri tisztségekbe. Zrínyi Miklós
többször vezetett sikeres akciókat a
török ellen a Dráva vidékén és szlavón
területeken egyaránt.
A legfélelmetesebb ellenség

1565 őszén Szulejmán levélben üzent
János Zsigmondnak,
dnak, hogy a követke
következő évben hadat indít Magyarországra,
hogy segítséget nyújtson I. Miksával
szemben, s biztosítsa számára az észak
keleti területeket. Eredetileg Eger volt
a szultán célja, hogy az 1552-es vereséget feledve elfoglalja azt, tervét azonban módosította miután Zimonynál
találkozott János Zsigmonddal, s a
DélDunántúl egyik legfontosabb
erőssége, Sziget várának elfoglalására
indult. A terv megváltoztatása mögött is feltételezhető, hogy a szultán
végső célja Bécs elfoglalása volt,
melyhez először a stratégiai pontokat
kellett bevenni. A változtatásban az is
közrejátszhatott, hogy a vár kapitánya,
Zrínyi Miklós egy időre felszabadította Siklóst, és ezzel hadászati szempontból lehetősége nyílt, hogy a Dráván
túlra szorítsa vissza a törököket.
öket.. Fon
Fontos megemlíteni még, hogy néhány
évvel korábban, Ali budai pasa másfél
hónap alatt sem tudta bevenni az erősséget, így az magyar kézen maradt.
Szulejmán magyar területek ellen
vezetett újabb – s egyben legutolsó –
hadjárata során sikeresen elfoglalta
Gyulát, Jenőt, Világosvárt, majd
Eszéknél a Dráván hidat verve,
augusztus elején megkezdte Szigetvár
ostromát. Az erősséget Zrínyi Miklós
horvát bán védte, aki így írt erről
Nádasdy Tamás özvegyének, Kanizsai
Orsolyának: „Minthogy nyilvánvaló
dolog az, hogy a leg félelmetesebb ellenség, a törökök császára hatalmas erővel
közeledik e porba sújtott haza maradványainak elpusztitására… úgy határoztunk, hogy a hatalmas Isten nevében
mindenképpen e várba zárkozunk be,
mert az a kívánságunk, hogy mindenekelőtt a jóságos Istennek, azután ő szent
császári és királyi felségének, valamint a
kereszténységnek, s ennek az édes, végső
Szulejmán és János Zsigmond találkozója
1566-ban Zimonyban

1228



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/39

pusztulásba taszított hazának hűségesen,
állhatatosan és derűs arccal szolgáljunk vérünk hullásával…”
Utánpótlás nélkül

A nagy kiterjedésű vár, melyet az Almás patak vize fogott közre, három
részből állt. A korszerű erődítményt az
óváros, az újváros és a központi erőd
együttese alkotta, melyek vastag falakkal és olasz bástyákkal voltak ellátva. A patak által az erődítmény közvetlen környezete mocsaras, vizenyős
terület volt, ami védműként funkcionált. A horvát és a magyar végvári
ári
ri vitézekből álló védősereg létszáma megközelítőleg 2300 fő volt. A török haderő nagyarányú tüzérséggel folyamatosan lőtte a várat, aknákat ástak,
majd augusztus második felében elfoglalták az ó- és újvárosi részeket. A
tűzerőt 17 falbontó ágyú, valamint
280 egyéb ágyú biztosította, s a kiváló
parancsnok, Ali Portuk vezette a tüzéüzézéreket, aki később életét vesztette az
ostrom során. A szultán „fegyvertárából” nem hiányoztak az üzenetek sem,
mellyel igyekezett megnyerni, megfélemlíteni a védőket, s magát Zrínyit is.
A magyar várkapitány esetében még
azt is felajánlotta, hogy megteszi horvát királynak.
Közben I. Miksa magyar király külföldi segítségben bízva az év tavaszán
Augsburgban tárgyalt. Sikerült elérnie, hogy mintegy 80 ezres had álljon
fel a török ellen. A német, itáliai,
francia, lengyel és magyar csapatok-

ból álló sereg 1566 augusztusában
Mosonmagyaróvárnál állomásozott.
A haditanács a helyzetet felmérve
nem indult meg Szigetvár megsegítésére, mivel nem voltak olyan utánpótlási bázisok, amelyekkel megfelelő
létszámú haderőt biztosítani lehetett
volna. Szigetvár, s benne a védők
magukra maradtak.
Szigeti veszedelem

Az egy hónapig tartó küzdelem török
győzelemmel ért véget. Miután a belbel
ső vár védelme tarthatatlanná vált,
Zrínyi felvette legdíszesebb ruháját,
az apjától kapott kardját, a kaput
kinyitatta és egy ágyúlövést követően
a védőkkel kirontott a várból: „Akkoron osztán Zrínyi Istennek nevét s segítségét híván az kaput felnyíttatná. ... az
kapu közé helyheztetett öregbik álgyút,
mely sok vas s láncdarabokkal és óngolyóbisokkal megtöltetett vala, kilövetni
hagyá…” A hősiesen harcoló védők
és Zrínyi Miklós szeptember 7én, a
vár hídján kirohanva lelték halálukat.
Zrínyi halálát puskalövések okozták.
Fejét egy lándzsára tűzve vitték a török táborba.
A török sereg is óriási veszteségeket
szenvedett. Becslések szerint mintegy
25 ezer fő lelte halálát az ostrom
következtében. A már nagybeteg
Szulejmán szeptember 6-ról 7-re virradó éjszaka a táborban elhunyt, így
nem örülhetett serege győzelmének.
Az ostrom után a nagyvezír Szulejmán nevében győzelmet hirdetett –
ÉLET

Szigetvár rekonstrukciós képe
(PAZIRIK INFORMATIKAI KFT.)

bő egy hónapig titkolták a szultán
halálát –, s a hadjáratot a díván befe
befejezettnek tekintette, majd a sereget a
birodalom fővárosába, Konstantinápolyba vezették.
Zrínyi Miklós és katonái hőstette
nagy jelentőséggel bírt, ugyanis a
többhetes ostrom megakadályozta a
török haderőt abban, hogy Bécs ellen
vonuljon, természetesen mindezt ki
kell egészítenünk azzal, hogy a szultán
nélkül maradt birodalomban új uralkodót kellett választani.
Török szempontból a hódoltság területe a Balaton déli részéig ért, s a
magyar király előtt egyértelművé
vált, hogy a török biztosította János
Zsigmond uralmát a keleti területeken, megtarthatta Erdélyt, a Tiszántúlt és a Partiumot. Szigetvár ostromáról, a kitartó helytállásról nem
sokkal később, 1584ben, Brne
Karnarutič írt hősi eposzt, amit forrásként felhasznált a későbbi utód, a
költő Zrínyi Miklós A szigeti veszedelem című verses eposzában.
Szulejmán utóda, II. Szelim az
1568as drinápolyi békével, egy időre
rögzítette a határokat, s erőit a keleti
területekre összpontosította (Tunisz,
Ciprus, Lepantó). Ezzel a Magyar Királyság és a hódoltsági területek határvidékén egy negyedszázados béke
következett, melyet a villongások, a
portyázások azért nem kerültek el.
PLÁNER LAJOS
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INTERJÚ PÁL ANDRÁSSAL

Az MTA CSFK Konkoly Obszervatóriumában egy
olyan, 19 kamerából álló, teljesen automatikusan
m köd

távcs rendszer létrehozásán dolgoznak,

(TRUPKA ZOLTÁN FELVÉTELE)

a hét kutatója

LÉGYSZEMMEL
A CSILLAGOKRA
amely az egész égboltról egyszerre készíthet jó
felbontású képeket akár néhány perces id közönként. A világon egyedülálló fejlesztés a Lendület
program keretében valósul meg. A légyszem-optika
atyjával Pál András fizikussal beszélgettünk a
különleges berendezés tudományos jelent ségér l
és a kutatás új lehet ségeir l.

– Mi volt előbb: a csillagászat vagy
az informatikai és műszaki területek
iránti érdeklődése?
– Fizikusként végeztem az ELTEn,
a csillagászat mindig is érdekelt. De
nem sokon múlott, mert negyedév
után a nyári gyakorlatot részecskefizikából csináltam a CERNben. Az
egyetem előtt pedig nagy esélye volt
a villamosmérnöki pályának. Fizi
kusként viszont foglalkozhatom azzal is, tehát a műszaki vonal megma
radt. Szeretem azokat a feladatokat,
amelyekben műszerfejlesztés van. So
kat foglalkoztam, foglalkozom szoftverekkel is, tehát az informatika is
benne van a munkámban.
– A teljes égboltot látni képes all-sky
kamerák viszonylag régóta működnek. Honnan jött a légyszem-optika
ötlete és mi az előnye az előbbiekhez
képest?
– Egy csillagászati távcsőnek három
fontos paramétere van. Mekkora területet lát az égbolton, milyen
részletgazdag képet ad, vagyis mekkora a felbontása és hogy milyen sű
rűn mintavételezi az eget. A legjobb
persze egy olyan távcső lenne, ami
mindent lefényképez az égen minél
sűrűbb időközönként és minél na
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gyobb felbontásban. Ehhez azonban
akkora háttér-infrastruktúra kell,
ami nincs a világon, ezért valamilyen kompromisszumos megoldást
kell találni.
Gyorsan és nagyon nagy felbontással csinál képeket például a Hubbleűrtávcső, de csak nagyon kicsi égte
rületről. A PanSTARRS program
néhány hetente leképezi az egész égboltot, így azonban a perces vagy
órás változásokat nem fog látni, pedig a tranziens jelenségeknek is jelentős szerepe van az asztrofiziká
ban. A légyszemoptika ötlete on
nan jött, hogy a harmadik kombiná
ciót még nem hozták létre. Tehát
fotózzuk le az egész eget lehetőleg
minél gyorsabban, de a felbontás rovására. Ez a tudományos megközelí
tése az ötletnek. A műszaki megva
lósítás lehetőségét pedig az adja,
hogy folyamatosan csökken azok
nak az eszközöknek az ára, amikkel
ezt meg lehet valósítani.
Az allsky kamerák valóban fonto
sak, de kis felbontásuk miatt asztrofizikai mérésekre nem alkalmasak. Ha
pedig megnövelnénk a felbontásu
kat, akkor már vezetni kellene őket a
Föld forgásának kompenzálására.

2016/39

– A légyszemet nem kell vezetni?
– De igen, mi azonban egy hatlábú
szerkezetre, hexapodra csináltuk meg,
mert az sokkal praktikusabb mechanikai megoldás, mint a távcsöveknél
alkalmazott más szerelések. Ez volt
az egyik nagy ötletünk, ha lehet ilyet
mondani. 12V-ról megy szünetmentesítve, de van benne akkumulátor is.
Nem egy darab távcsövet, hanem
egy, a végső kiépítésben 19 kamerából
álló rendszert mozgat az égbolt elfordulásának megfelelően. Az optiká
nak 21 ívmásodperc a maximális felbontása pixelenként. Egy képen,
minden erőlködés nélkül 1315 mag
nitúdóig le lehet menni, de ha több
képet átlagolunk össze, és elég az órás
felbontás, akkor 1516ig, sőt bizo
nyos trükkökkel, utómunkákkal 17
re is, de ezek még folyamatban lévő
dolgok.
– Milyen kutatásokra lehet használni?
– Elsősorban a klasszikus változó
csillagokat, fedési exobolygókat, a
csillagközi anyag és a fiatal csillagok
kölcsönhatását szeretnénk vele lehet
tanulmányozni. Piszkéstetőről több
tucatnyi ilyen objektumot monitoroznak, de egy éjszaka csak egy
pontot tudnak mérni, a következő

éjjel egy másikat, és így tovább. A
mi eszközünk egyszerre tudja mérni
mindet és minden nap, továbbá ebben a témában is vannak olyan időskálák, amelyek nem nagyon ismertek. Érdekes a Napéhoz hasonló aktivitást mutató csillagok vizsgálata,
illetve a szupernóvák, gamma-kitörések (GRBk) is. A szupernóvák

– Olyan hibrid rendszert készítünk,
amelyben a feldolgozás bizonyos részei már helyben megtörténnek.
Ezeken aztán tovább dolgozhat, aki
akar. Persze mi is fogjuk csinálni, de
a tervek szerint a mindenki által
analizálható formára hozott adatokat gyakorlatilag egy napon belül
nyilvánossá tesszük. Tudom, ez nem

korábban is az intézetben, úgyhogy a
szellemi potenciál megvan hozzá.
Egy másik irány, amibe már bele is
kezdtünk, szoftverek fejlesztése adatredukcióra. Ennek alapja az, hogy
együttműködés kezdődött az intézet
és az MIT (Massachusetts Institute of
Technology) között a TESSre. Ez a
NASA következő exobolygókereső

(PÁL ANDRÁS FELVÉTELE)

akár egy hétig is világíthatnak, amiket folyamatosan tudunk figyelni és
többfajta szűrővel vizsgálni. Szerencsés esetben olyan képeket is lehet
csinálni, ami éppen a kitörés időpontjában készült, így beazonosíthatók a GRBk vagy a gravitációs hullámok optikai megfelelője. A tranziens jelenségekről nem tudjuk, mikor
és hol várhatók az égbolton, de ezzel
az eszközzel a váratlan dolgokra is
fel tudunk készülni.
– Mikor lesz kész?
– Ha úgy vesszük, akkor készen van.
Most 12 kamerával működik Piszkés
tetőn, teljes kiépítésben 19 lesz rajta.
Így egymást kicsit átfedő képeken
egyszerre látja a teljes égbolt 30 foknál
magasabb területeit. Ennek a korlátnak az oka, hogy a horizont közelében
mindig több a zavaró tényező, erősebb
a fényelnyelés, vagy a fényszennyezés
hatása. Márciusban elkészült az első
fotó, kell még néhány lencse, néhány
szűrősor, de már így is képes rendes
tudományos mérésekre.
– Az előzetesekben az szerepelt, hogy
néhány száz GB-nyi adatot tud termelni a berendezés egyetlen éjszaka. Mit
tudnak kezdeni ennyi információval?

(PÁL ANDRÁS FELVÉTELE)

divat a mai tudományos életben, de
egyrészt vannak olyan témák, amihez nincs meg a háttértudásunk,
másrészt arra nincs kapacitásunk,
hogy egy monstre pályázatot írjunk
ki azok számára, aki szeretnének
adatokat kapni. Sokféle területet lefedhetnek a mérési eredmények,
ezért a legjobb tudományos kihasználtság, ha az adat nyílt, és mindenki a maga szegletét tudja analizálni.
Sőt nem csak az adatbázis lesz nyílt,
hanem a technológia is egészen a
hardver szintjéig, kapcsolási és műszaki rajzzal, mindennel együtt.
– Hogy látják a légyszem-optika jövőjét?
– Szeretnénk, ha több ilyen rendszert
tudnánk építeni, külföldi érdeklődés
is van már, de ez még a jövő zenéje.
Tudományos értelemben akkor van
értelme az egésznek, ha legalább
4–5 évig megy egy rendszer. Ebből
már komoly tudományos adatbázis
építhető, amit persze mi is szeretnénk
használni. Ezen kívül az egyik személyes álmom műszerépítés műholdakra cubesat-vonalon, de akár nagyobb projektekben is részt vehetnénk. Ilyen törekvések már voltak
ÉLET

műholdja, várhatóan 2018ban indul
majd. Elnyúlt pályán, 13 és fél nap
alatt kerüli majd meg Földet, havi
kampányokban lefedi az eget, a mérés idején a Nappal ellentétes irányba
néz, majd földközelbe érve leküldi az
adatokat. Viszont egy hónap is eltelhet, mire lejön az adat, utána pár hónapig dolgoznak rajta és vagy publikussá válik vagy elkezdik használni.
Az a probléma ezzel, hogy ha oppozíció után három hónapig nem történik semmi, akkor az égbolt adott területe bemegy a Nap mögé, és fél
évig nem lehet megfigyelni. Felmerült az igény, hogy csináljunk egy
olyan adatfeldolgozást, ami nem ad
ugyan csúcsminőséget, viszont az
eredmény egy-két nap alatt megvan
az asztrofizikailag érdekes objektumoknál, illetve a friss felfedezések
azonnali követésére. Ha úgy tetszik,
ez a légyszem-optika spin off-jának
is nevezhető, hiszen az általunk kifejlesztett programokat más is fel tudja
használni. Az pedig hab a tortán,
hogy éppen a NASA, méghozzá az
egyik legmagasabbra sorolt projektjében.
TRUPKA ZOLTÁN
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T E N G E R PA R T T Ó L A H Ó F O LT O K I G

LIBANON HATLÁBÚINAK
NYOMÁBAN

A bejrúti repül tér biztonsági emberei a b röndök kinyitásakor értetlenül néznek. Ez meg mi? – kérdezik tört angolsággal a több kilós, fával töltött, átlátszó zacskókat bökdösve. Cincérlárvákkal fert zött csüdf ágak – felelem, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. Némi magyarázkodás és
a kihozatali engedélyek ellen rzése után már haladhatunk is tovább Budapest felé, és végre megnyugszom, nem fölöslegesen dolgoztunk két héten át az értékes gallyakért.

I

dén már második alkalommal jártak magyar rovarászok a KözelKelet egyik mesés országában, Libanonban. A Dunántúl harmadával
egyező méretű és mintegy 4,5 millió

lakosú országból kevés hír jut el ha
zánkba. Zoológiai ismereteik pedig
még a térséggel foglalkozó kutatók
nak is finoman szólva hiányosak. A
főváros közelében működő Szentlélek

Lombhálózás

Cs df -darázscincér.
Lárvája a száraz csüdf ágakban
fejl dik.
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Egyetem (Holy Spirit University of
Kaslik) és a Cédruserdők Baráti Társa
sága (The Committee of Cedar Forest Friends) révén hosszú távú
együttműködés született a Magyar

A Quadisha-völgy oázisa a kopár hegyek közt

Természettudományi Múzeummal, melynek célja az ország növény- és állatvilágának alaposabb feltérképezése.
Fátlan hegytetőkön, hófoltok mel
lett, rejtett patakvölgyekben és tűz
forró macchiában is gyűjtöttünk a
15 nap során, ám leginkább Észak
Libanon védett cédruserdei voltak
fő célpontjaink. A szent cédrusok
szomorú története az ókorig nyúlik
vissza. Már az egyiptomiak is elősze
retettel hordták el a hatalmas fákat
egyebek mellett hajóépítés céljából.
A folyamatos kitermelés miatt mára
mindössze néhány kis kiterjedésű er
dőfolt maradt, melyek ma nemzeti
parkokként élveznek védelmet.
Ezeknek az ősi erdőknek különleges
a rovarfaunája.

A látványos cédrus-díszbogár
a cédrusok lombkoronaszintjén

A szemcsés gyászbogár

Félénk cincérek

Más itt bogarakat gyűjteni, mint ott
hon. A hazai karsztbokorerdőkben
vagy löszgyepeken pillanatok alatt
több tucat bogárfajjal találkozik az
ember. Itt a már kora reggel erősen
tűző nap és kitartóan fújó szél nem
csak ember, hanem bogárpróbáló is.
Csak a lassú és alapos keresés jár ered
ménnyel, mivel a legtöbb gerinctelen
állat kövek alá, a talajba vagy árnyékosabb helyekre húzódik. A környék
egyik leggyakoribb növényében, a barátságtalanul szúrós csüdfűben (Astra
galus) fejlődő csűdfűdarázscincér
A cs df tövises
cserjéje

Tomasso-darázscincérlárvája
egy fügeágban
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(Xylotrechus raghidae) sem tesz másként. A tűző nap elől a cserje árnyékos
felére húzódik, a bogarász közeledtére
pedig szélsebesen a több centiméteres
tövisek közé veti magát. Talán nem is
tudja magáról, hogy a tudomány számára mindössze 16 éve ismert, és rokonaival nem találkozhat másutt,
csak Libanonban. Félénksége miatt
nem könnyű rábukkanni, így legbiztosabb, ha a rovarász a tápnövényét
gyűjti be, amelyben a lárvája fejlődik.
Ezt hazaszállítva, a következő év tavaszán bújnak ki belőle a darázscincérek – otthon, Magyarországon.
Ám nem minden bogár kerüli a napot. A látványos díszbogarak például a
legnagyobb melegben szeretnek röpködni, leginkább az égig érő cédrusok
lombkoronájában. A közel két centiméteres cédrusdíszbogár (Buprestis
guttatipennis) igazán különleges faj, sokáig csak Törökországból volt ismert.
Annyira ritka, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum több száz
éves Bogárgyűjteményében sem található belőle egyetlen példány sem. A
kevésbé kemény kültakarójú, szemérmesebb fajok kerülik a tűző napot, inkább alkonyatkor válnak aktívvá. A
szír szívespattanót (Cardiophorus syria
cus) csak ötméteres nyélre erősített, hatalmas lombhálóval lehetett elérni az
esti órákban.

Tommasso-darázscicnér

Alkonyati lombhálózás eredménye:
szír szívespattanó (A SZERZ FELVÉTELEI)

Életre kelt homokszemek

A több száz éves cédrusoktól távol,
1500 méterrel alacsonyabban, a tengerparton is érdemes volt bogarakat
keresnünk. Amikor a nap lemegy, a
homokos tengerpart megelevenedik.
Apró, magukat homokszemnek álcázó szemcsés gyászbogarak (Leichenum
pulchellum pumilum) bújnak elő a nappal tűzforróra hevült homok alól.
A meleg, tengerparti sávtól a magasan fekvő, még nyáron is hófoltos
hegyvidékig húzódik a mesés Qua
dishavölgy. A kopár hegyoldalak
közt üde foltként zöldell 35 kilométer
hosszan, és néhol 1000 méter magas
sziklafal szegélyezi. Egyértelmű, hogy
ilyen helyeken nem mindennapi bogarak élnek. Látogatásunk során sok
fajjal találkoztunk a helyszínen, például virágdíszbogarakkal, de az igazi
nyári bogarak még nem bújtak elő.
Száraz fügegallyakat begyűjtve, majd
megfaragva, egy bogarászszívet meg
dobogtató cincér került elő, a Tom
1234
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masso-darázscincér (Lybanoclytus tom
massoi). Ez a csupán hat éve felfedezett bogár annyira különbözik rokonaitól, hogy nem csupán új fajként
írták le, de alapjául is szolgált egy eddig ismeretlen genusz leírásához, melyet az ország és a darázscincérek nevének mozaikszava alkot.
A Szent-völgy fölött terül el az ország legöregebb erdeje. Néhány tucat
ősi cédrus maradt itt hírmondóul,
monumentális lombkoronájuk árnyékában gazdag bogárfauna honos. A
famatuzsálemek elhalt ágaiban és
korhadó rönkjeiben eddig még feltáratlan bogárvilág várja a kutatókat.
A laza, leváló kéreg alatt előforduló
kék korongbogár (Temnochila cacrulea)
például eddig még nem volt ismert
Libanonból. Maga az erdő nagyjából
1700 méter magasságban található,
fölötte kopár táj fogad minket. Itt
már nincs szükség fűhálóra: kövek

2016/39

alatt, az olvadozó hófoltok közt – hiszen közel 3000 méteren járunk már
– lehet bogarakat találni, például hófehér szőrzetű, háromcentis ormányosbogarakat. Vagy a török fü lescsápúfutót (Paussus turcicus), melyet
neves magyar bogarász, Frivaldszky
Imre írt le 180 évvel ezelőtt a tudomány számára.
F hálóból a múzeumba

A kéthetes expedícióról több ezer rovarpéldány került múzeumunk gyűjteményeibe. Preparálás és cédulázás
után kezdődik a munka neheze, a fajok azonosítása. Télen, a bogarászati
„holtszezonban” hazai és külföldi szakemberek közös együttműködése révén
derül ki, mit is fogtunk tulajdonképpen. Az eredményekből cikkek, leírások születnek, és így lassan megismerjük e csodás ország rovarvilágát.
NÉMETH TAMÁS

N AV I G Á C I Ó É G R E N É Z

VIKINGEKKEL

NAPMAGASSÁGBECSLÉS
Ha a viking hajósoknak sikerült is napkövükkel pontosan
meghatározni a felh vagy köd mögött rejt z Nap égi
helyét, a további tájékozódásukhoz a
becsült nappozíció horizont feletti
K 105054

magasságának lehet

legpontosabb

mérésére is szükségük volt. Feltételezésünk szerint ehhez nem kellettek bonyolult eszközök,
elegend

lehetett az egyébként is mindig kéznél lév
ökleik és ujjaik használata.

A viking napkövek legen9.
dája világszerte igen néprész szerű, holott a felfedező ha
jóutakat leíró sagák ezek anyagi öszszetételéről, rendeltetéséről vagy hasz
nálatának módjáról nem számolnak
be. E speciális tulajdonságokkal fel
ruházott kristályok minden valószí
nűség szerint Thorkild Ramskou
dán régész 1967ben megalkotott hi
potézise miatt örvendenek ekkora
népszerűségnek, amely szerint a vi-

king hajósok ezeket használva
még akkor is képesek lehettek

nyílt tengeri tájékozódásra, ha a
teljes égboltot sűrű köd vagy vastag
felhőzet takarta.
Ramskou elképzelése szerint a kal
cit, turmalin vagy kordierit napkő
kristályok alkalmasak lehettek az
égboltfény rezgéssíkjának, más szó
val polarizációirányának meghatá
rozására, ami alapján a vikingek ha
jóútjaikon a nem látható Nap égi he
lyére, majd a földrajzi északi irányra
következtethettek. Az égboltpola
rizációs viking navigáció hipotézise
szerint, miután az 1. és 2. lépésben

napkövekkel meghatározták a Nap
helyét, valamilyen segédeszközzel
helyettesíteniük kellett a képzeletbeli
gnomonárnyékot. Ezt például egy
árnyékpálcával tehették meg, amit a
napsütésben is használt napiránytű
jük vízszintes tárcsájának valamely
előre bevésett (napfordulókor vagy
napéj egyenlőségkor érvényes) ár
nyékvonalára érintve határozták
meg a földrajzi északi irányt a navi
gáció 3. lépéseként (ÉT 2015/32.
szám). Az árnyékpálca apró lyukai a
Nap horizont feletti szögmagasságá

Az égbolt-polarizációs viking navigáció 3. lépését az ELTE digitális planetáriumában teszteltük, amely a Lágymányosi Campus
Északi Tömbjének tetején található (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)
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nak diszkrét értékeit kódolhatták.
Miután a navigátor megbecsülte a
nem látható Nap magasságát például
a maga előtt kinyújtott kezének ökle
és ujjai segítségével ököl-ujj egységekben, kikereste az árnyékpálca
ezen napmagasságnak megfelelő
lyukát. Az északi irány meghatározásához ezt a kiválasztott lyukat kellett a napiránytű függőleges gno
monjának csúcsára ráhelyezni, majd
az árnyékpálca alsó végét a vízszintes tárcsa valamely bevésett árnyékvonalára érinteni.
Hibák és mérések

Korábbi égboltpolarimetriai méréseink alapján már megállapítottuk, hogy
egy adott felhőborítottságú, derült,
felhős vagy ködös ég hányad részén teljesülnek a viking navigáció légköroptikai feltételei (ÉT 2015/36. szám), és az
egyre növekvő felhőzöttségű időjárási
helyzetekben végzett terepkísérleteink
eredményei azt is megmutatták, hogy
a földrajzi északi irány napkőhasz
nálattal való megállapításának hibája
az égbolt felhőzöttségének növekedésével folyamatosan és drasztikusan nő.
Az 1. lépés pontosságának laboratóriumi tesztje (ÉT 2015/50. szám) során
szerzett tapasztalatunk szerint a tesztalanyok nem érzékeltek fényinten
zitásváltozást a napkőkristályok elforgatásakor, mikor a polarizációfok
p ≈ 10 % alá csökkent. Mivel mind a
borult, mind a ködös égbolt átlagos
polarizációfoka e küszöb alá esik
(pborult = 3–8 %, pködös = 89 %),
ezért eredményeink ellentmondanak a Ramskouhipotézis azon részének, ami szerint a napkő használatával akár a teljes égboltot eltakaró sűrű
köd vagy vastag felhőzet jelenlétében is
lehetett tájékozódni. A 2. lépés pontosságának planetáriumi tesztjében megállapítottuk, hogy magasabb napmagasság és egymáshoz közelebbi mérő
pontpárok esetén pontosabb lehet a
nappozíció becslése, és eredményeink
alapján arra is következtettünk, hogy a
feltételezett viking navigációs módszer
egészének pontossága valószínűleg nem
az égi főkörök összekötésének hibáján
múlik elsősorban (ÉT 2015/44. szám).
De ahhoz, hogy a különböző laboratóriumi és terepi méréseink eredményeit
együttesen tudjuk értelmezni, és végérvényesen meg tudjuk állapítani a navigációs módszer használhatóságának
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A 3. lépés tesztjében részt vev személyek egy kivetített fokskála alapján kalibrálták be ökleik
és ujjaik méretét (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)

A Napot képvisel kivetített fekete mér pont horizont feletti magasságát a tesztalanyok ökleik
és ujjaik használatával becsülték meg (FARKAS ALEXANDRA FELVÉTELE)

pontos körülményeit, még a 3. lépés
pontosságát is ismernünk kell.
Öklök és ujjak

A viking napkő világszerte ismert
legendájának részletes vizsgálatakor a 3. lépés pontosságát is mértük az ELTE Természettudományi
Karának Lágymányosi Planetáriumában 2015 őszén. A pszichofizikai kísérletsorozatban arra kerestük a választ, hogy a mérésben köz
reműködő 10 önkéntes, 24 és 52 év
közötti férfi tesztalany milyen
pontossággal képes megállapítani a
Nap (azaz a planetárium kupolájára kivetített fekete mérőpont) ho-

2016/39

rizont feletti magasságát. A közvetlenül a planetáriumi vetítő mellett helyet foglaló tesztalanyoknak
ehhez semmilyen segédeszköz nem
állt rendelkezésükre, kizárólag a
kinyújtott kézzel szorosan egymás
fölé tett ökleiket és ujjaikat használhatták becslés közben. Hüvelykujjukat minden esetben másik négy összezárt ujjuk alá kellett
rejteniük, ily módon egy ököl mérete négy ujj együttes méretével
volt egyenlő.
A tesztalanyok az egyes mérésekben ököl-ujj egységekben adták
meg a kivetített fekete mérőpont
horizont feletti magasságát, amit a

Három kísérleti személy méréskor elkövetett hibái ± szórásai a napmagasság függvényében. Az 1. tesztalany érte el a legpontosabb,
a 7. a legnagyobb szórással rendelkez , a 10. a legpontatlanabb eredményt.

mérésvezető feljegyzett. Mivel a kísérletben részt vevő személyek öklei
másmás méretűek voltak, ezért az
egyes mérések előtt minden esetben
kalibrációra is szükség volt. Ekkor a
tesztalanyok a planetáriumi kupolára kivetített fokskála segítségével
kinyújtott kézzel megmérték az
ökleik és ujjaik által kitakart szögmagasságot. Az itt feljegyzett fokértékeket a kiértékelés során később
párosítottuk össze az ökölujj egységekben becsült magasságokkal.
Mivel a Nap a 61. szélességi kör
mentén sosem kúszik S = 52,5°nál
magasabbra az égen, a kísérletben a
S napmagasságot (azaz a fekete mérőpont helyét) 8° és 55° között változtattuk. A lehetséges értékek ebből következően 48 eltérő mérési szituációt jelentettek. A 10 tesztalany
ezek mindegyikét 5 ismétléssel végezte el, melyekben az egyes mérések véletlenszerű sorrendben követték egymást.
A 2400 mérésünk eredményei
alapján általánosságban elmondható,
hogy a becsült értékek szórása és a
becslés hibája a napmagasság növekedésével egyaránt folyamatosan
nőtt. Az egyes tesztalanyok ráadásul
nagyon változóan teljesítették a feladatot, amit a fejenként elvégzett
240 méréskor kapott hibák összeadásával (∑) hasonlítottunk össze. A
legjobb eredményt elérő tesztalanynál ∑ értéke 79,3°nak adódott, míg
a legrosszabbul teljesítő tesztalanyra
∑ = 315,1°ot kaptunk. Az egykori
viking navigátorok pontossága valószínűleg a mi legjobb tesztala-

nyunkéhoz hasonlíthatott legjobban, bár a hosszú és kilátástalan
északatlanti hajóutakon szerzett tapasztalataiknak és feltételezett navigátori képzésüknek köszönhetően
még ennél is jóval pontosabban navigálhattak. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy a kísérletünkben részt
vevő tesztalanyok a mérések 48 %át
±1° hibával végezték el.
Grönland felé félúton

Kísérletünkben azt is vizsgáltuk,
hogy a tesztalanyok által becsült
napmagasságot felhasználva különböző felhőzöttségű meteorológiai
helyzetekben milyen pontosan lehet
meghatározni az északi irányt. Egy
erre a célra írt számítógépes programmal minden egyes becsült nappozíciókor érvényes gnomonárnyé
kot rávetítettük az Uunartoqfjord
nál talált viking napiránytű vízszintes tárcsájára, majd addig forgattuk
azt, míg a becsült árnyékcsúcs a
megfelelő bevésett árnyékvonalra
esett. A tájékozódási irányhiba ∆ N
mértékét az északot jelentő 0°hoz
képest adtuk meg, ahol a negatív
fokértékek nyugat felé, míg a pozitívak kelet felé mért eltéréseket jelentenek. A legjobb eredményt nyári
napfordulókor az előbb említett legpontosabb tesztalany (∆ N = 35,6°),
míg a legrosszabbat a legpontatlanabb tesztalany (∆ N = 73,8°) érte
el. Tavaszi napéj egyenlőségkor
szintén a legpontosabb tesztalany
becslései bizonyultak a legjobbnak
(∆ N = 23,8°), míg a legpontatlanabbé a legrosszabbnak (∆ N = 44,0°). A
ÉLET

méréseket legnagyobb szórással elvégző tesztalany nyári napfordulókor ∆ N = 50,9°, tavaszi napéj
egyenlőségkor pedig ∆ N = 41,2°
hibát vétene az északi irány meghatározásakor. Összességében megállapí
tottuk, hogy a vikingek tengeri navigációjára közvetlenül napkelte után és
napnyugta előtt, alacsony napmagasság esetén nyílhatott a leg jobb lehetőség, amikor méréseink szerint ∆ N
a legkisebbnek adódott.
A Ramskouféle elképzelés bizonyítékául szolgálhat egy egykor a
vikingek által lakott izlandi településen feltárt apró kalcittöredék és
egy 1592ben elsüllyedt viking hajóroncsban, számos navigációs segédeszköz mellett talált izlandi pát kristály is. Az előbbi tárgyi lelet azonban
kizárólag arra enged következtetni,
hogy a vikingek valóban használhatták e kristályokat, a felhasználás
módja és célja azonban továbbra is titok marad. További napkőleletek hiányának az is lehet az oka, hogy e
kristályok rendkívül törékenyek.
Az ELTE Környezetoptika Laboratóriumában végzett laboratóriumi
és terepi kutatásaink eredményeit
hamarosan 1080 különböző meteorológiai helyzetre alkalmazva összegezzük, miáltal végre kiderül, hogy
a Thorkild Ramskou által 1967ben
megalkotott hipotézis, azaz az égboltpolarizációs viking navigáció
milyen meteorológiai körülmények
mellett működhetett és mikor nem.
SZÁZ DÉNES
FARKAS ALEXANDRA
HORVÁTH GÁBOR
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

ASZTMA –
A MINDENNAPJAINK BETEGSÉGE
Hazánkban mintegy 300 000 gondozott asztmás beteg él, a becsült tényleges betegszám azonban
ennek másfélszerese. Nagyon gyakori betegségr l van szó, szinte minden családban van asztmás,
légúti allergiás beteg. Bár a mai ismereteink szerint nem gyógyítható, a hazánkban is elérhet
gyógyszerek biztosítják a betegek tünetmentességét és azt, hogy a páciensek életvitelét, mindennapi tevékenységeit – beleértve a fizikai aktivitás megtartását is – ne befolyásolja az asztma.

A

betegség kialakulásának pontos
oka még nem tisztázott. A kórfolyamat és az állapotromlások hátterében genetikai jellemzők, környezeti
hatások (allergének, fertőzések, légszeny
nyezés, dohányfüst), táplálkozásbeli fak
torok játszanak szerepet. Sok tényező ere
dőjeként a légutakban krónikus, a hörgők
túlérzékenységével járó gyulladás alakul
ki. Ez azt jelenti, hogy a hörgők olyan fi
zikai ingerekre, kémiai anyagokra, kör
nyezeti tényezőkre hörgőgörccsel reagál
nak, amelyekre egészségesek légútjai
nem. A hörgők nyálkahártyája duzzadt,
gyulladt, ödémás lesz, a légúti mirigyek
kórosan sok váladékot termelnek, a hör
gőfalban lévő simaizmok összehúzódnak,
ennek eredményeként a légutak átmérője
csökken és – főleg kilégzésben – nehezeb
ben áramlik a levegő. A hörgők fenti re
akciójára jellemző, hogy alkalmanként je
lentkezik, és mértéke is változó, illetve reverzibilis (azaz spontán vagy gyógyszerre
oldódik). Évtizedek alatt a fennálló (főleg
a nem kezelt) súlyos gyulladás következ
tében részlegesen átépülhet a hörgők fala,
a tüdő szerkezete, ezt követően az asztmás
légúti áramláskorlátozottság már nem
visszafordítható.

Akkor gyanakodhatunk erre a betegségre, ha változékony légúti tünetek jelentkeznek: visszatérő köhögés, nehézlég
zés, sípolás, mellkasi feszülés. Az asztmára
utaló tünetekkel jelentkező páciens tüdő
gyógyásszal való első találkozásakor az el
ső lépés a diagnózis megalkotása. A lég
zésfunkciós értékekkel mutatható ki leg
inkább, hogy a betegnél fennáll-e légúti
áramláskorlátozottság, azaz van-e obstrukció. Mivel az asztma változékony
betegség, előfordulhat, hogy a kivizsgálá
son jelentkező, tünetektől éppen nem
szenvedő betegnél nem mutatható ki az
obstrukció, ekkor fizikai aktivitással vagy
a hörgőrendszert izgató kémiai anyagok
belélegeztetésével – provokációs tesztek
kel – feltárható a légutakra jellemző hi
perreaktivitás, a hörgőrendszer túlérzé
kenysége. A következő lépésben be kell
bizonyítani, hogy a hörgők szűkülete re
verzibilis. Ezáltal különíthető el elsősorban
az asztma a hasonló tünetekkel, de általában magasabb életkorban, dohányzás
mellett jelentkező krónikus obstruktív tü
dőbetegségtől (COPD). A páciens az
áramláskorlátozottságot jelző légzésfunk
ciós teszt után gyorshatású hörgőtágító
szert lélegez be, és megismétli a tesztet: az

asztmában ekkor az obstrukciót jellemző
paraméterekben jelentős javulás látható.
A következő lépés a betegség kontroll
szintjének meghatározása. Mivel mai tu
dásunk szerint az asztmát meggyógyítani
nem lehet, a cél az asztmakontroll elérése,
ami azt jelenti, hogy a betegség csak mi
nimális hatással bír a páciens mindennap
jaira. A kontrollált állapot elérése elsősor
ban azért fontos, hogy az asztmás beteg
zavartalanul élhesse mindennapjait, jelen
tudjon lenni a családja életében, a munka
helyén, éjszakai pihenését ne zavarják
meg tünetek. Emellett a nem kontrollált
asztma növeli a súlyos tünetekkel járó, és a
megszokott gyógyszerekre nem javuló állapotromlások kockázatát, melyek kórhá
zi, akár intenzív osztályos kezelést igényelhetnek. A légutak gyulladás okozta
átépülése is jó eséllyel elkerülhető, ha az
asztma kontrollált. Továbbá, a rosszul
kontrollált asztmás betegek általában több
gyógyszert kényszerülnek használni, ami
növelheti a gyógyszermellékhatások elő
fordulását.
A kezelésnek öt alappillére van. Az első
a partnerközpontú orvosbeteg kapcsolat
kialakítása és a részletes betegoktatás. A
páciensnek számos ismeretet kell elsajátí

Az asztmakontroll meghatározása

Jellemz k

KONTROLLÁLT
(mindegyik fennáll)

RÉSZBEN KONTROLLÁLT
(egy tényez fennáll)

Nappali tünetek

maximum kétszer hetente

gyakrabban, mint heti kétszer

Éjszakai tünetek

nincsenek

vannak

nem áll fenn

fennáll

maximum kétszer hetente

gyakrabban, mint heti kétszer

normális

a kívánt érték 80%-ánál kisebb

Fizikai aktivitás
korlátozottsága
Rohamoldó szerek
használata
Légzésfunkciós értékek
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NEM KONTROLLÁLT

három tényez együttesen fennáll a
„RÉSZBEN KONTROLLÁLT” oszlopból

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
Az asztma lépcs zetes gyógyszeres kezelése

1. lépcs

2. lépcs

3. lépcs

4. lépcs

5. lépcs

Minden esetben szükséges: betegoktatás, környezeti kontroll
Szükség szerint gyors
hatású hörg tágító

Fenntartó kezelés
(az 1. lépcs n nem
szükséges)

Rohamoldó: szükség szerint gyors hatású hörg tágító
Egyet választani

Egyet választani

Kis dózisú ICS*

Kis dózis ICS + hosszú
hatású bétaagonista

Leukotrién-antagonista

Közepes vagy nagy dózis ICS
Kis dózis ICS + leukotriénantagonista
Kis dózisú ICS + nyújtott
hatású teoillin

Eggyel/többel kiegészíteni
a 3. lépcs t
Közepes vagy nagy dózis
ICS + hosszú hatású
bétaagonista
Leukotrién-antagonista

Eggyel, vagy mindkett vel
kiegészíteni a 4. lépcs t
Orális szteroid (a legkisebb
szükséges dózisban)
Anti-IgE-kezelés

Nyújtott hatású teoillin

(ICS - inhalációs kortikoszteroid. Türkiz háttérrel az els dleges preferált fenntartó kezelések)

tania: ismernie kell betegsége mibenlétét,
a gyógyszeres kezelés alapjait, az inhalációs eszközök helyes használatát. Képesnek
kell lennie rá, hogy tüneti szinten kövesse
saját betegsége kontrolláltságát, hogy hamar észlelje az állapotromlást és hogy milyen esetben szükséges orvosi segítséget
kérnie.
A második pillér az asztma rizikótényezőinek felismerése és kiiktatása. A betegoktatás ennek a pontnak is szerves része,
hiszen a páciensnek tisztában kell lennie
vele, mire figyeljen oda. Allergének, légszennyezés, gyógyszerek, vírusfertőzések,
erős illatanyagok, emocionális vagy fizikai megterhelés is provokálhat rohamot.
A betegnek az évek során meg kell próbálnia kitapasztalni, nála mely események
vezetnek tünetek kialakulásához, és ezeket lehetőség szerint kerülni kell.
A harmadik pillér a betegség kontrolljának felmérése és az ennek megfelelő
megelőző/fenntartó kezelés beállítása, a
kontrollszint rendszeres újraértékelése
mellett, vagyis a kontrollalapú kezelés. Az
alkalmazott szerek két nagy csoportba sorolhatók: fenntartó/megelőző, illetve rohamoldó szerek. A fenntartó/megelőző
kezelés célja a tünetmentesség elérése és
fenntartása, leginkább inhalációs gyógyszerek segítségével.
Az asztma kezelése lépcsőzetes elv szerint történik. 5 terápiás lépcsőt különböztetünk meg, amelyeken „felfelé lépve”
egyre erélyesebb kezelési stratégiát alkalmazunk a tünetek kontrollja érdekében.
Ez jelentheti az addigi gyógyszerek adagjának emelését, vagy új gyógyszer hozzáadását az eddig szedettekhez. 3 hónap
kontrollált állapot után megfontolható,

6 hónap után javasolt a visszalépés a terápiás lépcsőkön annak érdekében, hogy a
kontrollt a lehető legkisebb gyógyszermennyiség alkalmazásával tartsuk fenn.
Az 1. terápiás lépcsőn csak szükség esetén használt rohamoldó javasolt, ez azonban csak akkor elegendő, ha a tünetek
enyhék, ritkán jelentkeznek és rövid ideig
állnak fenn. Rohamoldónak gyors hatású, inhalált hörgőtágító javasolt, mivel ez
akár percek alatt jó hatékonysággal oldja a
rohamban kialakuló hörgőgörcsöt. Ez a
további terápiás lépcsők mindegyikének
kiegészítője. A 2. terápiás lépcső – frissen
diagnosztizált asztmásoknál általában ez a
kezdő terápia – egy rohamoldó és egy
megelőző/fenntartó szer kombinációja. A
fenntartó kezelés alapját az inhalációs
kortikoszteroidok (ICS) jelentik, ezek a
leghatékonyabb gyulladáscsökkentők, javítják a tüneteket és az életminőséget,
emellett csökkentik az akut epizódok
gyakoriságát. A szteroid alternatívájaként
sokkal kisebb hatékonyság mellett
leukotrién receptorgátlók (LTRA) alkalmazhatók. A 3. terápiás lépcsőn első választásként az ICS kombinációja Ezen a
lépcsőn az inhalációs szteroid és LTRA
egymással kombinálhatóak, de a hatékonyság így elmarad az ICS és hosszú hatású bétaagonista kombináció hatékonyságától. A 4. terápiás lépcsőn a rohamoldó
mellé már két vagy több megelőző/fenntartó szer javasolt. Az 5. terápiás lépcső
olyan súlyos esetekben jelenthet megoldást, amikor a 4. lépcsőn javasolt terápia
ellenére a betegeknek mindennapos tüneteik vannak, aktivitásukban korlátozottak. Ilyenkor szájon át adott szteroid,
illetve súlyos allergiás asztmában az IgE
ÉLET

elleni antitestekkel való kezelés javíthatja a
kontrollt.
A negyedik pillér a rohamok, állapotromlások ellátása. A háttérben a leggyakrabban légúti vírusfertőzés, allergén expozíció, fizikai terhelés vagy légúti irritáló
anyagok állnak. Enyhe állapotromlás esetén általában elég a rohamoldó szer nagyobb adagban, illetve gyakrabban történő alkalmazása, ha erre a tünetek nem
szűnnek, felmerül a kórházi kezelés szükségessége, szisztémás szteroid és oxigénkezelés alkalmazása. A legsúlyosabb formában az előbbiek mellett adrenalin, illetve antikolinerg szer adható, ilyenkor a gépi lélegeztetés lehetőségére is fel kell
készülni. Főleg súlyos asztmás betegeknél
javasolt, hogy ilyen esetekre a gondozó
orvossal „vésztervet” készítsenek, amiben
pontosan rögzítve van, mikor mit kell
tennie a betegnek és mikor van szükség
orvosi segítségre.
Az ötödik pillér a kezelés megfelelő
folytatása speciális körülmények (terhesség, műtét) esetén is.
A legáltalánosabban használt és leghatékonyabb gyógyszerbeviteli mód asztmában az inhaláció, mert a készítmény így a
hatás helyére kerül, a szisztémás mellékhatások valószínűsége pedig jelentősen csökken. Ennek több változata ismert, fontos a
megfelelő módszer kiválasztása, amivel
azonban jelentős javulás érhető el. A megfelelő megelőző kezelés biztosítja a betegek tünetmentességét és azt, hogy a páciensek életvitelét, mindennapi tevékenységeit és életkilátásait, élettartamát vagy
életminőségét ne befolyásolja az asztma.
TAMÁSI LILLA, DOMBAI BRIGITTA
BÍRÓ ANDREA
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Fejtör rovatunk feladványai Olvasóink általá-

Az el z számunkban megjelent fejtör k
megoldásai

nos feladatmegoldó képességét teszik próbára.

1. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

A kérdések tetsz leges sorrendben oldhatók

Megoldás: D

meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és

2. fejtör – Tilki Csaba feladványa

más készség fejlesztésére vagy tesztelésére
alkalmas. A helyes megoldásokat jöv heti szá-

Megoldás: ARAB, ANCÚG, ANTAGONIZÁL,
ANTILOP, ANTIKVITÁS

munkban közöljük. Jó töprengést, briliáns ötle-

(A-RAB; AN-CÚG; ANT-AGONIZÁL; ANTI-LOP; ANTIK-VITÁS)

teket, eredményes gondolkodást kívánunk!

3. fejtör – Schramkó Irén feladványa
Megoldás: C

1. fejtör – Tilki Csaba feladványa

Keressen olyan értelmes magyar szavakat a vonalak helyére, amelyek
mind az el taggal, mind az utótaggal összetett szavakat képeznek!

2. fejtör – Károlyi Zsuzsa feladványa

A három átlátszó üveglapon lila pöttyök és fehérrel jelzett
lyukak láthatók. Melyik rajzolatot kapjuk,
ha a nyílnak megfelel en egymásra hajtjuk az üveglapokat?

1240



ÉLET

ÉS

TUDOMÁNY



2016/39

(A 3x3-as négyzetek három sort alkotnak, amelyeken belül
minden zöld négyzet két mez nként ugrik el re. A négyzetek
balról jobbra haladnak, majd ha a sor végére értek, egy sorral
lejjebb balról indulnak tovább. A jobb alsó sarok után
pedig visszaugranak a bal fels sarokba.)

3. fejtör – Schramkó Irén feladványa

Induljon el a bal fels sarokból,
az óramutató járásának megfelel en. Melyik szám kerül
a kérd jel helyére?

ADATOK ÉS TÉNYEK
A tejtermelést l
a tejfogyasztásig

A paszt rözött 2,8%-os zsírtartalmú tej fogyasztói ára

2015-ben az EU egészére érvényes tejkvótarendszert eltörölték, ami megváltoztatta a tehéntej piacát jellemző folyamatokat. Az 1984 és 2015 között érvényben lévő szabályozás alapvető célja
a piaci egyensúly fenntartása volt, úgy,
hogy a megtermelt és értékesítésre kerülő nyerstej mennyiségét szigorúan
szabályozták egy kvótarendszer segítségével.
Hazánkban a tehéntej termelésével
foglalkozó gazdasági szervezetek száma
2010 és 2013 között 463-ról 420-ra
csökkent. Ezt követően a tendencia megfordult: 2014ben
424, 2015ben pedig 431 tejtermelő gazdaság üzemelt.
2015 végén hazánkban 251 ezer tehenet tartottak tejtermelés céljából, számuk 2011 óta 249 és 256 ezer között ingadozik. A 2015. végi állományból 209 ezer tehenet csak tejelésre tartottak, 42 ezer viszont kettős hasznosítású (tej és
húshasznú egyaránt) volt. A tejelő tehenek nagyjából
70%-át gazdasági szervezeteknél, közel 30%-át pedig
egyéni gazdaságokban tartották. A kettős hasznosítású tehenek döntő többsége ez utóbbiakban fordult elő.
A 2010. évi, rekord alacsonynak számító mennyiséget
(1,6 milliárd litert) követően a tejtermelés 2011 és 2015 között
– 2013 kivételével – minden évben emelkedett. 2014-ben
1,8 milliárd liter tejet állítottak elő hazánkban, ennek a
76%át felvásárlóknak, feldolgozóknak, továbbértékesítőknek adták el, 12%át pedig közvetlenül a fogyasztóknak.
Az előzetes adatok szerint 2015ben folytatódott a tejtermelés bővülése: 1,9 millió liter tejet termeltek, ez a 2010.
évit 17, a 2014. évit 5,0%-kal meghaladta. Ennél több tejet
utoljára 2003ban állítottak elő.
A tehenek „termelékenysége” az elmúlt 20 évben emelkedő tendenciát mutatott. Az egy tehénre jutó tejtermelés
2014-ben – az EU-28 átlagát meghaladva – rekordmértékű, 7,3 ezer liter volt. (Az uniós tagállamok rangsorában
hazánké a 10. legmagasabb tejhozam, térségünkből csak a
csehországi teheneké nagyobb.)
2010 és 2014 között a tehéntej felvásárlási ára fokozatosan
nőtt: a 2010. évi 72 forint/literről 2014re – rekordmértékű
szintre – 106 forint/literre. 2015 során viszont – részben a
tejkvóta eltörlése miatt – a felvásárlási ár jelentősen vissza
visszaesett: literenként mindössze 82 forintot fizettek a termelőknek a tehéntejért. (Ezzel párhuzamosan a tejelő tehenek
számára kialakított takarmánykeverék tonnánkénti ára

2013-ban 8,3%-kal emelkedett, 2014-ben viszont 13, 2015ben 6,5%-kal csökkent.)
Mire a tehéntej a termelőtől a végső fogyasztóhoz eljut, a
termék árát számos tényező befolyásolhatja. Ezzel együtt a
tej fogyasztói ára kisebb mértékben, de követte a felvásárlási ár változását. A 2,8%os zsírtartalmú, pasztőrözött tej fogyasztói átlagára 2010 és 2014 között folyamatosan emelkedett, 201 forint/literről 249 forint/literre. 2015ben a tej literenkénti átlagára 230 forintra csökkent, ennek ellenére
2010 és 2015 között összességében a „piros dobozos” tej
14%kal drágult.
A hazai étkezési szokásokban a tej fontos szerepet tölt be.
A tejfogyasztás mennyiségének változása követte a fogyasztói ár alakulását, ennek alapján a tej árrugalmasnak
tekinthető. 2010 és 2014 között a tejfogyasztás csökkent: a
háztartásokban egy fő 2010-ben havonta átlagosan
4,4, 2014ben pedig már csak 3,9 liter tejet fogyasztott. (A
tejfogyasztás a tehéntej mellett a más, állati eredetű tejet is
tartalmaz.) 2015-ben – a bolti árak csökkenése mellett – az
egy főre jutó fogyasztás 4,4 literre emelkedett, ennek közel
60%át
át a 2,8%os zsírtartalmú tej jelentette. A tejfogyasztejfogyasz
tás a legalacsonyabb jövedelmi ötödben 3,4, a legmagasabban 5,5 liter volt, vagyis a jövedelem emelkedésével többet
fogyasztottunk. A háztartások demográfiai szerkezete szerint is széles skálán mozgott a tejfogyasztás: míg az egyedülállók 6,5 liter tejet fogyasztottak, addig az 1 gyermekes
háztartásokban egy fő átlagosan 3,9, a 2 gyermekes háztartásokban pedig 3,6 litert.
A lakosság havonta átlagosan 3118 forintot költött tejre,
tejtermékekre,, valamint sajtra. Ez az összeg az összes, élelmiszerre és alkoholmentes italra fordított kiadások 16%át
jelentette.
KOVÁCS KRISZTIÁN

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
El fizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Postacím: 1900 Budapest El fizetésben
megrendelhet az ország bármely postáján, a hírlapot kézbesít knél, www.posta.hu
webshopban (https://eshop.posta.hu/storefront/), e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu
címen, telefonon a 06-1-767-8262 számon, levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.
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A TUDOMÁNY VILÁGA

Szegedi Tudományegyetem és
A
az MTA közös kutatócsoportjának sikerült azonosítani azt az agy-

egyetem adjunktusa, az SZTEMTA
Lendület csoportját vezető agykutató.
„Azt az agyterületet vizsgáltuk,
amely az egyik legnehezebben gyógyítható epilepsziatípusért, a rángógörcsökkel és tudatvesztéssel járó ro-

területet, amely azoknak a
ritmusoknak a keletkezéséért felelős, amelyek alvás
közben a rövidtávú memó
riából áttöltik az emléknyomokat a hosszú távú
memóriába. A felfedezés
segít annak a megértésében, miként tudunk emlékezni. A szegedi kutatási
eredményt leíró cikket a
rangos Neuron című folyó
irat tette közzé.
„A beazonosított agyterület
a hippocampus eddig negligált, keskeny
CA2-régiója. Itt keletkeznek azok a
sharp-wave ripple ritmusok, amelyek
elnevezését magyarul talán éleshullámfodorként fordíthatnák” – magyarázta
Berényi Antal, a Szegedi Tudomány-

ham miatt közismert, úgynevezett
temporális lebeny epilepsziáért felelős. Ennek kialakításában ugyanaz
a hippocampus vesz részt, mint a
memóriafolyamatok szervezésében” –
mondta Berényi Antal.

Olyan sejtcsoportokat kerestek
Berényi Antalék, amelyek képesek ritmusokat indítani az agyban,
mivel ezek lehetnek a kiinduló
pontjai az epilepsziás rohamoknak. A memóriátvitel elfogadott
modellje szerint az agyban
a rövidtávú emlékezetért a
hippocampus a felelős, míg
a hosszú távú tárolás más
hol, a homloklebeny környékén történik.
„Mivel sok agyterületet tudunk
egyszerre megfigyelni, rájöttünk,
hogy bizonyos sejtek aktiválódását mindig ezek az úgynevezett
shrap-wave ripple ritmusok kialakulása követi, ami az emléknyomok áttöltésének a kulcseleme.
Azért fontos annak az agyterületnek az azonosítása, ahonnan az említett speciális ritmusok kiindulnak, mert
ezután célzottan lehet kísérleteket végezni
például annak érdekében, hogy meggátoljuk vagy éppen fölerősítsük ezeket a
ritmusokat. Az agy megismeréséhez járul

vá vándorol az Etna krátere – az
utóbbi évtizedben három új kráter is
nyílt a fő kráter helyett –, hiszen a
gyakorlati jelentősége is nagy annak,
hogy a máig aktív vulkán új kitöré
sére hol kell számítani.
A vulkánokról azt gondoljuk, he
vesek, veszélyesek és robbanéko
nyak. Ez bizonyos mértékig igaz is,
ám a legtöbb idős vulkán meglepő
módon tartja szokásait, és bár a kitörés idejét nehéz megjósolni, a kitörés
helye előre látható. A legtöbb
vulkánnak egy csúcskrátere
van, kitöréskor ebből tör elő
a láva és a hamu.
Az Etna azonban különle
ges vulkán. Újabb és újabb
krátereket, úgynevezett para
zitakrátereket hoz létre geológiai nézőpontból rövid idő
alatt. Többek között ez a tulajdonsága teszi kitűnő kuta
tási területté, mondta Valerio
Acocella, a Roma Tre Univer
sity kutatója.
Valerio és munkatársai az
elmúlt tíz évből gyűjtöttek
adatokat műholdas hőtérkép,
talajmérések és terepmunka

segítségével, hogy dokumentálják
a vulkán rendhagyó viselkedését,
és rájöjjenek, vajon miért képez az
Etna több krátert, mint egy átlagos
vulkán. „Az a tény, hogy az Etna folyamatosan aktív, lehetővé teszi, hogy
egy évtizeden belül meg figyeljünk jó
néhány olyan fejlődési folyamatot, mely
minden más vulkán esetében csak sokkal
több évtized vagy évszázad alatt zajlana
le” – mondta Valerio.
Az Etnán napjainkig a központi
kúp mellett kétszázötven–három
száz salakkúp és parazitakráter ke
letkezett. A szám változik, hiszen
minden kitörés alkalmával újabbak
keletkeznek, míg mások eltűnnek a
törmelék alatt.
A csoport megfigyelte azt a folyamatot, melynek során a kitörés
az elmúlt néhány évtized alatt egy
központi kráterből átkerült egy új
kráterbe, mely attól délre jött létre,
majd ezt követően mindkettő hasz
nálaton kívülivé vált, és délkeleti
irányban egy harmadik csúcs kép
ződött és vált dominánssá. A kuta
tók ezt a vándorló kitörési aktivitást
annak tulajdonítják, hogy a vulkán
instabil a keleti lejtőjénél. Úgy tű

Agyi hullámfodrok
és a memória

Az Etna vándorló kráterei

z Etna (Szicília, Olaszország) egye
A
dülálló vulkán abban a tekintet
ben, hogy olyan geológiai történé-

sek, melyek más vulkánokban év
századok alatt játszódnak le, benne
egy évtized alatt mennek végbe.
Ezért is kezdték aktívan tanulmá
nyozni. Különösen az a kérdés foglalkoztatja a kutatókat, miért és hoAz Etna 2002-es kitörése
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A grafén gyakorlati
alkalmazása

z Iowa State University (USA) kuA
tatócsoportjában olyan nanomérnökök dolgoznak, akiknek régóta cél-

hozzá a felfedezésünk, ami lehetővé teszi
annak megértését, miként tudunk emlékezni” – összegezte Berényi Antal.
A további epilepsziakutatást is ösztönözheti a Neuroncikkben leírt megfigyelés. Fölvetődik a kérdés: ezeknek
a nagyon ingerlékeny sejteknek mi
lehet a szerepük az epilepszia-roham
elindításában? A kutatás további útvonala lehet, hogy az emberi agyra
megpróbálnak hatást gyakorolni például koponyán keresztüli elektromos
ingerekkel annak érdekében, hogy az
agyműködést befolyásolják: például
leállítsák az epilepsziás rohamot vagy
éppen elősegítsék a tanulást.
(SZTE)
nik, hogy a hegységen lerakódások
találhatók, és a csúcs stabilitását
aláássák a vulkán lentebbi, keleti részein történő mozgások. Ez új
feszültségeket és nyomásokat okoz,
mely az egész szerkezetet érinti.
A kutatás túlmutat az akadémiai
munka keretein, és nem csak az a
célja, hogy megértse a különleges
vulkán működését. Az Etna lejtője lakott terület, így fontos, hogy
megjósolják, mikor és hol fog kitörni.
A vulkán egy további különlegessége, hogy kitörései eltérő arculatot mutatnak: csúcskitörések,
csúcs alatti, oldal és excentrikus
kitörések váltották egymást, de
több esemény az átmeneti kitörések
kategóriájába sorolható. 2002-ben
oldal, illetve excentrikus kitörések
történtek. Bár az Etna békés vulkán, Valerio és munkatársai arra
figyelmeztetnek, hogy a csúcsán
mostanában kialakult új meggyengült területek a fenti folyamatok
eredményei, melyek végső soron
növelik a vulkánkitörések és földcsuszamlások esélyét.
(Frontiers)

juk, hogy szenzorokban és más eszközökben használják a grafént, hiszen
nagyszerű tulajdonságai vannak. A
grafént szinte csodaszámba menő alapanyagként tartják számon: egy egyetlen atom vastagságú, méhsejt szerkezetű szénatomrács, amely jól vezeti az
elektromosságot és a hőt, erős és stabil.
Keményebb a gyémántnál, jobb elektromos vezető a réznél, és rugalmasabb
a guminál. Andre Geim és Konsztantyin Szergejevics Novoszjolov
2010ben fizikai Nobeldíjat kaptak a
felfedezéséért. Nehézségbe ütközött
azonban, hogy a fizikusok túllépjenek
a laboratóriumi kereteken, és a grafént
nagyobb léptékben, a mindennapi életben is használni tudják.
A legutóbbi kutatások eredményeképpen többrétegű grafénáramkö
röket és elektródákat lehet nyomtatni,
melyek sokat ígérőek, hiszen hajlítható,
viselhető, olcsó elektronikai eszközökben lehetne alkalmazni őket. Suprem
Das például, az Iowa State University
kutatócsoportjának munkatársa, aki
orvosi műszerekkel foglalkozik, feltette a kérdést: „Tudunk-e olyan nagy
léptékű grafént előállítani, hogy felhasználható legyen glükózszenzorhoz?” Az
eddig létező technológiákkal azonban
problémák adódtak. Nyomtatás után
a grafént még kezelni kellett, hogy a
vezetőképessége és teljesítménye nőjön.
Ehhez magas hőmérséklet és vegyszerek szükségesek – mindkettő árt a
rugalmas vagy egyszer használatos,
nyomtatható felszíneknek, amilyen
például a műanyagfilm vagy a papír.
Das és Jonathan C. Claussen új ötlettel állt elő: kezeljék lézerrel a grafént.
Az ötlet tesztelését Claussen mechanikai mérnök, az Ames Laboratory
munkatársa, és Gary Cheng, a Purdue
University’s School of Industrial
Engineering professzora végezte.
A kísérletek során azt találták, hogy a
nyomtatott, többrétegű grafén elektromos áramkörök és elektródák vezetőképessége javul, ha egy pulzáló lézeres
kezelésnek vetik alá őket, anélkül, hogy
a papír, polimer vagy más érzékeny
nyomtatási felület megrongálódna. „Így
a grafén már alkalmas arra, hogy kereskedelmi forgalomba lépjen és nagyobb léptékben is
gyártható legyen” – mondta Claussen.
ÉLET

A grafén szerkezete

Az eredmény a Nanoscale című fo
lyóirat 35. számának címlapjára került.
Az Iowa State Research Foundation
Inc. kérvényezte az eljárás szabadalmaztatását. „A projekt áttörést hozott:
segítségével a nyomtatott grafén olyan
elektromos vezető anyaggá válik, mely így
sokoldalúan használható új területeken”
– összegezte Claussen. A lehetséges
alkalmazási területek például: szenzorok biológiai felhasználásra, energiatároló rendszerek, elektromos vezetők
alkotóelemei, papíralapú elektronika. Mindez azáltal lehetséges, hogy a
kutatók olyan számítógép vezérelte
lézertechnológiát hoztak létre, amely
szelektíven képes besugározni a nyomtatott grafénoxidot. A technológia
segítségével eltávolítják a kötőanyagot,
és a grafénoxidot grafénra redukálják – ez fizikai szinten azt jelenti, hogy
apró grafénpelyhek millióit kötik össze.
Az eljárás következtében az elektromos
vezetőképesség több mint ezerszeresére javul.
„A lézer magas energiájú fotonok gyors
impulzusával dolgozik, mely sem a grafént,
sem a szubsztrátot nem károsítja. Lokálisan melegít, lokálisan vesz célba, lokálisan
hat” – mondta Das. A lokalizált lézerbehatás a nyomtatott grafén alakját és
szerkezetét is megváltoztatja. Lapos felületből megemelt, 3D nanostruktúrát
hoz létre, mely olyan, mintha egy felszínből virágszirmok nőnének ki. A
durva és merev szerkezet megnöveli a
grafén elektrokémiai reakciókészségét,
így ez jól használható kémiai és biológiai szenzorokhoz.
„Munkánk nem csak a grafén-áramköröket tartalmazó papíralapú elektronikai
eszközökhöz biztosítja az utat, de olyan,
alacsony költségű, egyszer használatos
grafénalapú elektrokémiai elektródákhoz
is, melyeknek milliónyi felhasználási lehetősége van: szenzorok, bioszenzorok,
üzemanyagcellák és orvosi műszerek” –
összegezték a kutatók a tanulmányban.
(Iowa State University)
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ÉT-ETOLÓGIA
Harcos hangyakirályn k

öztudomású dolog, hogy a hanK
gyák, darazsak és méhek jónéhány
faja nagyobb családokban, sokszor
hatalmas kolóniákban él, és egy kaptárnyi méh, vagy egy hangyaboly lakói úgynevezett kasztokba sorolhatók. A kasztok nemcsak szigorú
munkamegosztást (felderítés, élelemgyűjtés, harc, karbantartás, utódgondozás stb.) jelentenek, hanem egyben
a szaporodást is kevesek kiváltságává
(királynő és kevés számú hím) teszik.
Eddig úgy gondoltuk, hogy hasonlóan a névadó indiai kasztrendszerhez,
a hangyaállamban is jószerével áthágBécsi faházrekord

écs legújabb városrészében, a See
B
stadt Aspernben építenék fel a világ legmagasabb faházát. A HoHo
Wien 24 emeletes és 84 méteres magasságával a fenntartható építkezés
példájává válna.
A bécsi U2 metróvonal végállomáshoz, a
Seestadt metrómegállóhoz tervezik az épületet.
Bár a rekorder egyelőre
a norvégiai Bergenben
található, egy 49 méter magas faház, a bécsi
Holzhochhaus („HoHo
Wien”) 84 méteres magasságával átvenné az
első helyet. Az épületben
étterem, hotel, apartmanok, irodák, valamint
wellness- és egészségügyi részlegek is helyet
kapnak majd. Becslések
szerint a beruházás költsége 65 millió euró lesz.
A fa mint építőanyag
fontos szerepet tölt be a
bécsi építészetben, így a
HoHo Wien-projektnek
is hangsúlyos eleme lesz a
fafelhasználáson alapuló
fenntartható építkezés. Az
új fahibridépítési módszer lényege,
hogy az épület központi tengelyét egy
erős vasbeton szerkezet adja, megerősítve a fa tartószerkezetet. A földszint
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hatatlanok a határok az
egyes csoportok között.
Francia és amerikai kutatók a trópusi Afrika
őserdeiben élő hangya a
Mystrium rogeri különös
példányait vizsgálták.
Ezek a ritka példányok
egyszerre mutatják a
királynő és a dolgozók
tulajdonságait, egyfajta
mozaiknak tekinthetők. Szárnyuk nincs,
viszont nagytermetűek
és ivarszerveik vannak. A kérdés
az, vajon e csodabogarak tényleg
csak aberrációt jelentenek, vagy
képesek a kolónia számára hasznot
hajtani? Mintegy 30 egyed viselkedését megfigyelve kiderült, hogy a
mozaikhangyák egyfelől képesek
szaporodni, másfelől eredményesen
fölötti szinteken a faanyag felhasználási aránya eléri a 75%-ot. A legnagyobb kihívást egy fa magasháznál
a tűzvédelem jelenti, ezt automatikus tűzoltóberendezések és kisebb
tűzszakaszok kialakításával oldják
meg.

A beruházás helyszínválasztása
sem véletlen, a 2009ben indult
városfejlesztési projekt, a Seestadt
Aspern a fenntartható városfejlesz-
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harcolnak idegen fajú hangyák ellen
is. A kutatók ebből arra következtettek, hogy az „átmeneti kaszt” megjelenése nem hátrányos a többiek
szempontjából, és egyben a kasztok
átalakulását eredményező evolúció
kezdeti lépés is lehet.
PONGRÁCZ PÉTER
tés példája. Az innovatív megoldások és az energiaforrásokkal való
felelősségteljes bánásmód fontos
részét képezik a koncepciónak. A
városrész délkeleti részében már
213 lakás és nyolc üzlet is fafelhasználáson alapuló építési módszerrel
valósult meg. A 23,2
millió eurós építési költségekből Bécs
városa 7,9 millió euró
támogatást biztosított.
„A fa mint építőanyag
tűnik az egyik legmeghatározóbb elemnek a jövő
építőiparában, méghozzá
nemcsak a fenntartható
városfejlesztés, hanem
a források gazdaságos
felhasználása szempontjából is. Ezek Bécs számára is meghatározóak”
– mondta Brigitte Jilka,
városépítési igazgató.
Mivel az éves fautánpótlás meghaladja a
felhasználás mértékét, a
fa fenntartható módon
használható nyersanyag.
Könnyű súlya ellenére
nagy szilárdságú és jó
a szigetelőképessége is.
Ezenkívül nem elhanyagolható szempont, hogy a fa feldolgozásának energiaigénye jóval alacsonyabb, mint a betoné vagy az acélé.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
E heti keresztrejtvényünk f sorait (vízszintes 1., 24. és 30.)
Teller Ede atomfizikus (1908–2003) megszívlelend gondolata
adja.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett
négyzetet. A 34. számunkban elkezd d 14 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek bet ib l – helyes
sorrendbe rakva – egy 125 éve született jeles építész,
m egyetemi tanár, az MTA tagjának neve áll össze. A név
megfejt i között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 10. Ennivaló. 11. A lombsátor fedezékébe
húzódik. 12. Hím vaddisznó. 14. Páratlanul léha! 15.
Eredeti úriember! 20. Emelet, röv. 22. Royal Nepal Airlines (nepáli légitársaság), röv. 23. ...-patak; a Cserhátban
ered vízfolyás. 27. Pécst l 22 kilométerre lakik. 28.
Mély szólam a n i vagy gyermekkórusban. 29. A fejére.
33. Trogir közepe! 34. Mesterséges nyelv. 36. Hébehóba jegyzetel. 39. Fatuskót feszít. 40. Ahol randevúzni
szoktak.
FÜGG LEGES: 1. Lassító sof r tapos rá. 2. A görög ábécé 7.
bet je. 3. Lobog a zászló. 4. Holland autók jelzése. 5. Cselekedj
végre! 6. A sor élén. 7. Május eleje! 8. Mikszáth ...; írófejedelem.
9. Gyorsan végigmond. 13. Juhász Gyula örök múzsája! 16. Lázár
...; néhai meseíró. 17. Az Öreg-tó városában lakik. 18. Osztrák
bankcsoport. 19. 1396-os csata helye, mai neve Nikopol. 21.
...-sziklák; híres görög kolostoregyüttes helye. 25. Világnyelv régi
változata. 26. A három n vér egyike Csehovnál. 31. Szomjoltó
folyadék. 32. Sportszer-világmárka. 35. Mario ... Monaco; legen-

dás tenorista. 36. Igeképz . 37. Rövid libavélemény! 38. Tankönyv,
röv. 39. Pléhdarab!
A 37. heti rejtvényünk megfejtése: „A korszer információ fontosabb,
mint a korszer m szer.” (Straub F. Brunó)
A 38. heti rejtvényünk megfejtése: „Felfedezni valamit annyit tesz, mint
látni, amit mindenki lát, és közben arra gondolni, amire még senki.”
(Szent-Györgyi Albert)
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Kedves Olvasóink!
2006 és 2015 között
megjelent lapszámaink
kedvezményesen,
200 forintos áron
vásárolhatók meg
a szerkeszt ségben.

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

2016. október 8.

Jó szórakozást kívánunk
lapunk olvasásához!

Pótjelentkezési határid : 2016. szeptember 26.

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

Vizsgák
A2, B1, B2
és C1
szinteken

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

telc@telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
Rézb l öntve
Az ikonokat, vagyis a keleti kereszténység szentképeit, sokan
ismerik és csodálják. Ám a fémikonokat, ezeket a rézből öntött,
gyakran sokszínű zománccal díszített kicsiny műremekeket talán már kevesebben ismerik. Az
orosz kutatás is mintegy két évtizede figyelt fel rájuk. Pedig a
nagy orosz írók, Dosztojevszkij,
Csehov és mások műveiben gyak
ran megjelennek.
Az Ars Sacra Fesztivál keretében Kecskeméten a Cifrapalotában most ezekből láthatnak csodás darabokat azok, akik ellátogatnak a „A
Szentséges Szűzanya rézből öntött képmása nyugodott a
jobb karomon…” – Az orosz fémikonok művészete
című tárlatra.
A fémikonokat imádkozás és elmélkedés közben sokszor simogatták, csókolgatták. (Ezért láthatók a viszonylag újabb ikonokon is finoman kopott felületek.) Gyakran
gondoltak az ábrázolt szentek hős és nemes cselekedeteire,
gyakran kérték közbenjárásukat, bíztak az ikon csodatévő erejében. A Ruzsa György művészettörténész gyűjteményéből összeállított válogatás október 16-ig látható.

Válogatott színek
Tornyai János sajátos nyelvezetű, egyértelműen felismerhető életművéből nyílik
időszaki kiállítás Gyulán, a
Kohán Képtárban Tornyai
színről színre címmel.
Az alföldi festészet óriásairól – Kosztáról, Tornyairól,
Nagy Istvánról – írta Kieselbach Tamás művészettörténész, hogy az európai festészet modern irányzatainak sajátos, magyar talajból fakadó megnyilvánulásaiként tekint reájuk.
Az mindenképpen kijelenthető, hogy az ő ténykedésükkel
egyidejű francia törekvésekről első kézből származó és naprakész információkkal rendelkeztek, melyeket fokozatosan
építettek be saját festői nyelvezetükbe, majd hasznosították
azt saját önkifejezésükhöz. Így hozta létre Koszta József
vásznain az „éjszakai napsütést”, vagy így születhettek meg
Tornyai János végtelen variációszámú színorgiái a bajai határban vagy a szentendrei művésztelep parkjában kiválasztott témákról.
Ezek az egyértelműen felismerhető, egyedi festmények érkeznek Gyulára, szeptember közepén. A válogatás azt célozza, hogy az életmű minden fontosabb periódusát vagy jelentősebb képtémáját érzékeltesse színről színre.
Így bemutatásra kerülnek a Munkácsy Mihály kompozíciós megoldásait és színhasználatát idéző korai munkák éppúgy, mint a klasszikus alföldi festészet tematikájába illő darabok, vagy a bajai időszaktól kezdődően fokozatosan egyre
12 4 6
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Bánsághy Nóra rovata
színgazdagabbá váló bensőséges hangulatú táj és enteriőr
ábrázolások. Egy kisebb válogatás illusztrálja az 1984-ben
előkerült Tornyaifestménylelet darabjait, melyek frissessége
és erőteljes színhasználata száz év távlatából is lenyűgöző. A
kiállítás október 30-ig tart nyitva.

Messzi tájakon
Több sikeres kiállítását követően Vadon Gábor ismét egy különleges világot, érintetlen kultúrát mutat be a látogatóknak
fotográfiáin keresztül Ismerkedés Srí Lankával címmel.
Srí Lanka önálló állam India délkeleti csücskénél. Több
ezer éves írott történelem és földrajzi sokszínűség jellemzi:
finomhomokos tengerpart pálmafákkal, kétezer méternél
magasabb hegyek trópusi őserdőkkel, folyók vízesésekkel,
bozótos száraz síkságok, nemzeti parkok, teaültetvények
váltogatják egymást. Rendkívül gazdag fauna és flóra, barátságos emberek. A brit gyarmatbirodalom fénykorában a
korona legszebb ékköveként tartották számon e területet. A
tárlat október 11. és november 6. között tekinthető meg
a Klebersberg Kultúrkúriában.

MNG Filmklub
Ősszel folytatódik a Filmklub,
a Magyar Nemzeti Galéria
filmvetítéssel egybekötött művészettörténeti és filmtörténeti
előadássorozata. Idén két alkalommal, szeptemberben és novemberben lesz filmklub a
múzeum időszaki kiállításaihoz kapcsolódva.
A szeptemberi filmvetítés és előadás (Utazás a tudattalan mélyére 2016. szeptember 25., vasárnap, 16.00) a
szürrealizmushoz kapcsolódik, hiszen ebben az évben többségében az ehhez a stílushoz is sorolt alkotók művei szerepeltek (Pablo Picasso) és fognak szerepelni (Ország Lili) a Magyar Nemzeti Galéria időszaki kiállításain. A filmklubban
ez alkalommal Luis Buñuel Aranykor című filmjét láthatják
az érdeklődők. A filmvetítés előtt Gimesy Péter művészettörténész Utazás a tudattalan mélyére címmel tart előadást. Az Aranykor Buñuel második és egyben utolsó Dalíval közösen készített munkája. A mester ezzel a művével
alapozta meg az egész későbbi pályájára is jellemző módszert, vagyis a tudattalant és annak szimbolikáját kutató különleges filmnyelvet.
A november 27i, vasárnap 16:00kor kezdődő program
címe: Elveszve a labirintusban. Alain Resnais Tavaly
Marienbadban című filmjének vetítése előtt Gimesy Péter művészettörténész tart előadást, a decemberben nyíló Ország Lili kiállításhoz is kapcsolódva, a mindenkori labirintusban bolyongó és megfejthetetlen rejtélyekkel szembesülő alkotók
műveiből válogatva. Az előadás elsősorban a kibogozhatatlan ismétlődéseket motívumként alkalmazó René Magritte,
Giorgio de Chirico, Ország Lili és a filmnyelvet hasonló szellemben megújító Alain Resnais művészetét mutatja be.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL

A kétkamarás országgy lés
Magyarországon

A rendszerváltás óta eltelt időszakban
többször is felmerült a magyar ország
gyűlés kétkamarássá szervezésének gon
dolata. A kétkamarás rendszer ugyanis a
társadalom számára jelentős demokrati
kus többletlehetőségeket képes nyújtani.
Azon kívül, hogy a pártoktól független
társadalmi érdekérvényesítést erősíti, a
törvényhozás szakszerűségét is növeli.
Drónverseny

Számos rendezvénnyel találkozhatunk,
ahol az érdeklődők is megismerkedhet
nek a technikai újdonságokkal, fejlesztésekkel. Magyarországon ilyen a már
több éves múltra visszatekintő Robotika
nap, mely idén a szakmai előadásokon
és a kiállítókon túl megismertette a
nagyközönséget egy, a hazánkban egy
re nagyobb népszerűségnek örvendő
újdonsággal, a drónokkal.
Holdrengések

A földrengések pusztító erejét sajnos,
nagyon jól ismerjük itt a Földön, gon
doljunk csak a természeti jelenség legutóbbi megrázó tragédiájára. Az Olaszországban kipattant augusztus végi
rengést több mint 1000 utórengés kö
vetett. Arról már bizonyára kevesebben hallottak, hogy a Holdon is vannak heves rengések: a földrengés eti
mológiája alapján holdrengések.
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A hátlapon

Kis Gejzír
Izland. Távolodó litoszféralemezek,
vízesések, vulkánok, gejzírek. De mi is
az a gejzír? Többnyire szabályos időkö
zönként kitörő melegvizes forrás,
amely forró vizet, vagy vízgőzt köp
szökőkútszerűen a levegőbe. Kevesen
tudják, de manapság a szigetországnak
egyetlen szigorú értelemben vett gejzíre van, az 5–10 perces időközönként
akár 30 m magasba feltörő Strokkur.
Ő napjaink gejzírsztárja, őt fotózza
minden látogató. Azonban nem volt ez
mindig így. Közvetlen szomszédságá
ban található minden gejzírek atyja, a
Nagy Gejzír. A világ összes gejzíre róla
kapta a nevét. Jelentése „kitörő”, „ki
ömlő”. Az ő kitörései akár 70 m ma
gasra is fellövelltek a levegőbe. Mára
azonban a Nagy Gejzír csendes lett,
már csak ritkán, nagyobb földrengések
hatására aktiválódik egyegy kitörés
erejéig.
A Strokkur és a Nagy Gejzír körül
még jónéhány, kisebb-nagyobb meleg
vizű forrás található, melyeknek mind
megvan a maguk története, gyakran
múltbéli kitörésekkel. Ilyen a kistest
vér, a Litli Geysir is. Egykor a „Kis
Gejzír” is látványosabb kitöréseket pro
dukált, manapság azonban kis, lyukszerű medencéje mellett szinte azt észre
sem véve sétálunk el. Nem is olyan rég
pedig, mesterségesen, speciális szappannal beindítva működését néhány
méterre még felfeltört a levegőbe, tu
ristákat csalogatva. Ez ma már természetvédelmi okokból tilos – mégis,
elnézve ezt a „magától” fortyogó, sisteregve gőzölgő forrást, érezzük, hogy
ezen a helyen a földnek és víznek is
története van.
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Kis Gejzír

