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Kedves Olvasónk!
A műszaki tudományok legfrissebb eredményeinek és kérdésfelvetéseinek széles körű megismertetésére és népszerűsítésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Pro Progressio Alapítvány és az Élet és Tudomány közös ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet, két kategóriában: BME kutató és BME hallgató.
A pályázaton indulhat: minden olyan tudományos kutató
vagy egyetemi oktató, aki a BME-vel alkalmazottként jogviszonyban áll; illetve minden, a BME teljes idejű alapképzésében, mesterképzésében, egységes osztatlan, doktori képzésében aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal
rendelkező hallgató.
A pályázat keretében olyan, kutatási projektekhez vagy
TDK dolgozatokhoz kapcsolódó ismeretterjesztő írásokat
várunk, amelyekben a pályázók közérthető módon mutatják be saját kutatásukat, annak célját, módszerét, eddigi
vagy várható eredményeit és tudományos vagy gyakorlati
hasznosíthatóságának lehetőségét.
A díjazottak kutatási tevékenységük további eredményes
folytatása érdekében díjazásban (hallgatók esetében ösztöndíjban) részesülnek.
A díjak/ösztöndíjak összege kategóriánként:
Kutatók:
Hallgatók:
I. helyezett:
125 000 Ft I. ösztöndíj 100 000 Ft
II. helyezett: 100 000 Ft II. ösztöndíj
75000 Ft
III. helyezett: 75 000 Ft III. ösztöndíj 50 000 Ft
34



Élet

és

Tu d o m á n y



2 01 8/ 2

Digitális változatban: dimag.hu
54

56
57

58

61
62
63

Élet és tudomány képekben
ÉT-GALÉRIA
H. J.
LogIQs
Lélektani lelemények
FOGJÁK MEG, TOLVAJ!
Mannhardt András
A tudomány világa
• A BOSSZÚ EVOLÚCIÓS
GYÖKERE
Szilágyi-Nagy Ildikó
• ÁRULKODÓ HAJTÁS A TÉRKÉPEN
Török Zsolt Győző
• VÍRUSOK ELLEN
NANORÉSZECSKÉK
Sz-N. I.
• MANDRILL-HIGIÉNIA
Pongrácz Péter
• MOZGÁSBA HOZHATÓ-E
A KÍVÁNCSISÁG?
Gózon Ákos
REJTVÉNY
Schmidt János
ÉT-IRÁNYTŰ
Bánsághy Nóra
A hátlapon
TRENCSÉN VÁRA
B. D.

Az írásokat a pályázat meghirdetői által felkért, a BME-n
oktató tekintélyes kutatókból, valamint az Élet és Tudománnyal kapcsolatban álló tudományos újságírókból álló zsűri bírálja el. A zsűri fenntartja magának a jogot a díjak
megosztására a rendelkezésre álló kereteken belül. Mind a
díjazásban részesült, mind a nem díjazott, de közlésre érdemes írásokat az Élet és Tudomány szerkesztett formában, ellenszolgáltatás nélkül fogja megjelentetni.
A pályázat benyújtása e-mailen lehetséges, az alábbi két
cím mindegyikén eltud@eletestudomany.hu és ppai@
mail.bme.hu. Kérjük, tárgyként a pályázó tüntesse fel: BME
– ÉT cikkpályázat. Az e-mailhez csatolva küldje be a kitöltött és az illetékes tanszékvezető által aláírt Pályázati lapot.
A cikkek terjedelme 10 000–11 000 karakter (szóközök
nélkül) doc formátumban, 3–4 illusztrációval (az utóbbiakat
külön fájlban, képformátumban), képaláírásokkal ellátva.
Kérjük, hogy a kéziratok ismeretterjesztő megközelítéssel
készüljenek, ne a tudományos szakcikkek formai és tartalmi
előírásait kövessék, pl. ne tartalmazzanak jegyzeteket, irodalomjegyzéket stb.
A pályázatok beküldésének határideje 2018. április 16.
A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A díjátadásra 2018 júniusában a BME-n kerül sor.
Józsa János,
rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Gózon Ákos,
főszerkesztő, Élet és Tudomány
Pakucs János,
elnök, Pro Progressio Alapítvány

Ha valaki bárhol a világban
úgy gondolja, amennyiben lemásolná a kínai gazdasági modellt, gyönyörűen muzsikálna
minden, az téved – így foglalta
össze előadásának tanulságait Gyuris
Ferenc az ELTE Márton Áron Szakkollégium harmadik szakestjén.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Márton Áron Szakkollégiumában az immár harmadik szakesten
az intézmény igazgatója, Mészáros
Tamás köszöntőjét követően a műhely vezetője, Gyuris Ferenc egyetemi adjunktus, az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék oktatója
adott rövid bemutatást a műhelyről
és az ott folyó szakmai munkáról.
A műhely bemutatását követően pedig A kínai gazdasági csoda a globális
válság előtt és után: tanulságok KeletKözép-Európa számára címen tartott
előadást. Rámutatott, hogy miközben Kína ma a közepes fejlettségű
országok közé tartozik – lehagyva
például Szerbiát –, roppant méreteinél fogva pedig Földünk második
legnagyobb gazdasága, egyben a
globális kereskedelem és tőkeáramlások egyik legfontosabb szereplője,
negyven esztendővel ezelőtt még a
világ legszegényebb országai közé
tartozott. Ez a rendkívül gyors előretörés ráadásul azzal párosult, hogy
miközben 2009-ben a világgazdaság vezető centrumai (az eurózóna,
az USA és Japán) jelentős gazdasági
visszaesést szenvedtek el, Kína akkoriban is stabilnak tűnő növekedést
mutatott. Ez a mi térségünkben is
sokakat késztetett arra, hogy a kínai
gazdasági folyamatokra egyfajta páratlanul sikeres modellként tekintsenek, amely sok tekintetben Kelet-Közép-Európában is másolható.
Az előadás fő kérdését az jelentette,
mennyiben tekinthető helytállónak
ez az értelmezés.
A kérdés megválaszolására Gyuris
Ferenc körüljárta a kínai gazdasági
„csoda” okait. Kiemelte, hogy bár
a legtöbbet emlegetett tényezők, a
kínai munkaerő szorgalma és fegyelmezettsége, valamint az 1970-es
évek végén Kínában végrehajtott
mélyreható gazdasági reformok jelentősége vitathatatlan, ezek csak
szükséges, de nem elégséges feltételét jelentették a néhány évtized

alatt lezajló látványos növekedésnek.
Fontos tényező volt az is, hogy Kína
az olajárrobbanások után, éppen a
globális recesszió idején nyitott a világpiac felé, rendkívül nagy és vonzó új beruházási lehetőséget kínálva
a fejlett világ befektetőinek, miközben hatékonyan átvehetett a keletázsiai térség több más országában
már kipróbált gazdaságfejlesztési
megoldásokat. A világszerte jelenlévő tőkeerős kínai közösségek,
a kínai bérszínvonal rendkívüli
alacsonysága, a vidéki országrészekből százmilliószám bevonható
új munkaerő, a munkaképes korú
népesség arányát feltornázó családpolitika és az ország bőséges természeti erőforrásai mind komoly szerepet kaptak a történelmi léptékkel
nézve bámulatosan gyors gazdasági
növekedésben.
A 2008-as válság ugyanakkor rávilágított ennek a folyamatnak a sérülékenységére, továbbá arra, hogy
Kína korábbi rohamos fejlődésének
feltételei a megváltozott világgazdasági közegben fokozatosan a további
viharos növekedés korlátaivá váltak.
A három évtized alatt lejátszódó erő-

beszűkültek a nyereséges beruházási lehetőségek, a többletberuházások
sok kihasználatlan kapacitás (például
alig használt autópályák, üresen álló
bevásárlóközpontok és lakótömbök)
létrejöttével, egy ingatlanpiaci buborék felfúvódásával és a beruházások
finanszírozásában komoly szerepet
játszó helyi kormányzatok markáns
eladósodásával jártak együtt. Közben
a több évtizeden át szigorúan érvényesített „egykepolitika” következtében napjainkra megindult a népesség elöregedése, a munkaerőtöbblet
elapadása révén pedig a bérköltségek
emelkedése. Kína ráadásul nagyra
nőtt társadalmi és területi egyenlőtlenségekkel kénytelen megküzdeni.
Az ország korábban szinte korlátlannak tűnő természetierőforrás-vagyona lassacskán kevésnek bizonyult a
rohamos gazdasági növekedés további fenntartásához, a termelés viharos
felfutásával pedig a környezetszen�nyezés is drámai méreteket öltött.
Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy Kína gazdasági növekedése
leállna, hanem azt, hogy a növekedési ütem a korábbihoz képest tartósan
és jelentősen mérséklődik. (Ahogy

Csingtao kikötője

teljes világgazdasági beágyazódás kiszolgáltatottá tette az országot a globális fogyasztópiac változásainak. A
kínai termékek iránti kereslet a válság hatására bizonyos mértékig beszűkült. A pekingi vezetés ezért egy
hatalmas, a magyar gazdaság négyéves teljesítményével összemérhető
élénkítő csomaggal igyekezett fenntartani a gazdasági növekedést. Mivel
azonban Kínában a válság hatására

a kínai vezetés fogalmaz: immár az
alacsonyabb növekedési ráta számít
az „új normálisnak”.) A fentiek következtében 2008 után látványosan
felgyorsult a kínai tőke kiáramlása
külföldre, hogy az odahaza fokozatosan beszűkülő beruházási lehetőségek helyett ott találjon új megtérülési
lehetőségeket. Ez Kína nemzetközi
gazdasági jelenlétének markáns fokozódását eredményezi.
Élet

és
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

ÖKONÓMIA

A kínai gazdasági csoda
tanulságai

Réceraptor Mongóliából
ŐSLÉNYTAN

  
A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELSŐ KÉZBŐL

Gyuris Ferenc összegzésképpen
aláhúzta, hogy a kínai gazdasági
„csoda” egy sajátos világgazdasági
helyzetben, sokféle tényező együttes megléte révén következhetett be,
amely tényezők más térségben napjainkban nem adottak. A kínai „modell” így nem tekinthető egy bármely
országban sikerrel alkalmazható gazdaságfejlesztési stratégiának.
G. Á.

Amikor a XVIII.
századi felfedezők
az első kacsacsőrű em lős példányt Angliába
küldték Ausztráliából, az azt kézhez kapó tudósok nem hitték el,
hogy nem egy ügyes átveréssel, hanem egy való s ál lattal állnak
szemben. A „hódfarokkal” és „madárcsőrrel” jellemzett lényről azonban kiderült, hogy valóban létezik, és
nem egy szélhámos tett, hanem sok
millió év alatt, alkalmazkodás következtében jött létre. A kacsacsőrű emlőshöz hasonló fejtörést okozott az őslénykutatóknak egy Mongóliából
előkerült különc vízi dinoszaurusz
maradványa, melyről első körben azt
kellett bebizonyítani, hogy nem hamisítványról van szó. Miután bebizonyosodott eredeti mivolta, azután

A vízi életmódhoz
alkalmazkodott Halszkaraptor escuilliei
kistestű theropoda dinoszaurusz kivételes
épségben megőrződött maradványa
[FORRÁS: WWW.NATURE.COM]

jöhetett csak az állat szisztematikus
vizsgálata több különböző módszer
és a legmodernebb technológiák
segítségével!
A híres lengyel paleontológusnő,
Halszka Osmólska és a leletet a kutatók rendelkezésére bocsájtó Francois
36
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Escuillié ősmaradvány-kereskedő után elnevezett
Halszkaraptor escuilliei a körülbelül 75–71 millió évvel
ezelőtt keletkezett (késő-kréta korú), mongóliai Djadokta
Formáció
homokdűnéket
és a dűnék közt megbúvó
ártereket, oázisokat feltáró
kőzetrétegeiből került elő.
A méretben a tőkés récéhez
hasonló Halszkaraptor szinte
teljes, három dimenzióban
megőrződött (azaz nem kilapult) csontvázán olyan különleges anatómiai bélyegek
ismerhetők fel, melyeket egyszerre eddig egyetlen dinoszauruszon sem láthattunk.
A csontváz nem egy hivatalos ásatás során került elő,
hanem ismeretlen tolvajok
csempészték ki Mongóliából
évekkel korábban, majd egy
európai gyűjteménybe került,
egészen addig, míg Francois
Escuillié ősmaradvány-kereskedő fel nem figyelt rá, és
eljuttatta azt a kutatókhoz. A Halszkaraptor koponyája (A); egyik görbén hátrahajló
Annak érdekében, hogy meg- foga (B) és szájpadlásának belső nézete fogakkal (C);
bizonyosodjanak a csontváz az arcorr belsejében futó, receptorokkal a külvilágot
egységességéről, tehát hogy érzékelő idegek (piros színnel) hálózata a koponyában (D)
nem több, különböző állatból
és digitálisan kiemelve a csontból (E)
állították össze, a maradványt
[FORRÁS: WWW.NATURE.COM]
tartalmazó homokkőtömböt
az ESRF-ben (Európai Szinkrotron Su- anatómiai bélyegeket sorakoztat fel,
gárzási Központban) vizsgálták az elérhe- melyeket eddig egyetlen dinoszaurusz
tő legprecízebb és legjobb felbon- esetében sem láthattunk.
tást biztosító röntgenAz állat testtartása – aszerint, hogy
képalkotással. A a rekonstruált csontváz alapján megroncsolásmentes becsült tömegközéppontja hova esett
vizsgálat bete- – a mai rövidfarkú madarakéhoz hakintést
nyúj- sonlíthatott. Megnyúlt mozgékony
tott nem csak nyaka, evezéshez módosult mellső
a tömb, de a végtagja és annak ellaposodó csontjai
csontok
belsejébe a víz alá bukásnál és úszásnál lehettek
is: ennek köszönhetően segítségére. Széles-lapos arcorrában a
bebizonyosodott, hogy nem szinkrotronos vizsgálat során a mai
egy több lényből összeillesztett krokodilokhoz, illetve ősi tengeri
kiméra bújt meg a kőzetben, hüllőkhöz hasonló elágazó érzőidehanem egy meghökkentő, eddig is- gek nyomait fedezték fel, melyek vameretlen állat első példánya.
lószínűleg a zavaros vízben való préda
A madarak és a hozzájuk legköze- utáni kutatást segítették. Hegyes folebb álló theropoda dinoszauruszok (a gainak száma kiemelkedően magas a
Halszkaraptort is beleértve) alkotják a dinoszauruszok körében, a fogak számaniraptorák csoportját. Tagjai között mának megnövekedése sok esetben
a földtörténeti középkor során több összeköthető a halevő életmóddal.
különleges alkalmazkodási forma is Ezek a jellegzetességek, így, együtmegjelent (aktív repülés, növényevés, tesen hiányoznak a többi theropoda
gigantizmus, gyors futáshoz való test- dinoszaurusznál, de felismerhetők a
felépítés). A Halszkaraptor csontváza vízi életmódhoz alkalmazkodott hülazonban olyan különleges, mozaikos lőknél és vízimadaraknál.

(LUKAS PANZARIN
MUNKÁJA)

Arcok a tömegből

Ha az ember zsúfolt helyen tartózkodik, az agy kiválaszt bizonyos arcokat, a többit figyelmen
kívül hagyja. Vajon mi a menete
annak, ahogyan agyunk kiválasztja, mely arcokat lássuk meg,
és melyek maradjanak halványan
a háttérben?
A kutatás, melyben Ran Hassin
és Yaniv Abir (Héber Egyetem, Jeruzsálem), Alexander Todorov (Princeton
Egyetem, USA) és Ron Dotsch (Ut-

demli meg”, hogy a tudatos elmébe kerüljön, és melyik nem. A mentális algoritmus, melyet felfedeztünk, erőteljesen
a dominanciát és a lehetséges fenyegető
mivoltot helyezi előtérbe. Szó szerint
képesek voltunk azt a sebességet látni
– mivel az alanyok gombnyomással jelezték –, mellyel ezek a képek áttörik a
tudattalan elme határát, és érzékeli őket
a tudatos elme” – magyarázta Hassin.
Hassin az utóbbi évtizedet az emberi tudattalan kutatásának szentelte, különösen a döntéshozás, az em-

Ha tömegben mozgunk, egyes arcok feltűnnek, másokat hanyagolunk. Vajon mi a menete annak,
ahogyan agyunk kiválasztja, mely arcokat lássuk meg, és melyek maradjanak halványan
a háttérben? Egy új kutatás szerint az ember a dominanciát és fenyegetést hordozó arctípusokat
választja ki a tudatosításra.

A Halszkaraptor rekonstruált csontváza.
A szürke színű csontok jelzik az eddig
ismeretlen részeket.
(FORRÁS: WWW.NATURE.COM)

A vízimadarakkal mutatott hasonlósága ellenére a Halszkaraptor nem
sorolható a madarak közé, noha annak
a csoportnak egy oldalága, amelyből
a madarak ősei is eredeztethetők. A
csontváz körül nem őrződtek meg tollak, a rekonstrukciók csak a szűkebb
rokonsági kapcsolatai alapján feltételezik, hogy testét tollak borították. Hátsó végtagpárja még a szárazföldi két
lábon járást szolgálta, rajta megfigyelhető a raptorokra jellemző sarló alakú
nagy karom is.
A Halszkaraptor remek példája annak, hogy még a régóta kutatott mongóliai lelőhelyek is szolgálhatnak új
ismeretekkel. A vízi életmódú raptorlelet felbukkanása váratlan volt ugyan,
de beleillik annak a változatos élővilágnak a képébe, ami a földtörténeti
középkor során létezett.
Segesdi Martin

rechti Egyetem, Hollandia) dolgozott
együtt, a Nature Human Behavior című
szaklapban jelent meg, és megoldotta
a kérdést, hogy a tudattalan elme miként dolgozza fel az emberi arcokat.
Az is kiderült, melyik az a két típusú arc, melyet az ember a tudatos
látásra is kiválaszt: olyanok, melyek
a dominanciával és a fenyegetéssel
állnak kapcsolatban, és azok, bár kisebb mértékben, melyek a megbízhatósággal köthetők össze.
Hassin és kutatócsoportja hat kísérletet végzett el 174 résztvevővel. A
kísérletekben résztvevőknek 300 féle
gyorsan változó képsorozatot mutattak. Az egyik szemük számára emberi
arcok képét tették láthatóvá, a másik
szemük számára pedig geometrikus
alakzatokat mutattak. A résztvevőket
arra kérték, a komputer egy billentyűjének megnyomásával jelezzék, ha emberi arcot látnak.
Gyorsan felvillanó ingerek támadták
tehát a kísérleti alanyokat, így az agy
számára néhány másodpercbe tellett,
amíg megértette, hogy arcot lát, majd
pedig, hogy ezeket a képeket a tudatos
agyba „szállítsa” feldolgozásra. A kutatók megfigyelték, hogy az arcvonások, melyeket a résztvevők a leggyorsabban észleltek, azok voltak, melyek
dominanciát és hatalmat sugalltak.
„Jártunkban-keltünkben a világban a
tudattalan elménk hatalmas feladatot
kap: el kell döntenie, melyik inger „ér-

lékezet, a motiváció és az érdekelte,
hogyan jönnek létre a vélemények.
„Tanulmányunk betekintést nyújt
azokba a tudattalan folyamatokba, melyek a tudatos elmét formálják. Ezek a
folyamatok dinamikusak, és gyakran
személyes motivációkon nyugszanak.
Képzeljük el például, hogy az ember romantikus partnert keres. Ekkor az ember agya másképp fogja látni az embereket, mint amikor párkapcsolatban él.
Tudattalanul az ember agya a lehetséges
partnereket részesíti előnyben ilyenkor,
a többi arc pedig hangsúlytalanná válik.
Ugyanez igaz más motivációk esetében,
például, ha az ember el akarja kerülni
a veszélyt. Ekkor az ember agya kiválasztja a tömegből a fenyegető arcokat,
és elkerüli azokat” – mondta Hassin.
Hassin azt reméli, hogy kutatási
eredményük jobb megértést enged
majd a mentális rendellenességek
működésébe, amilyen például az autizmus vagy a poszttraumás stressz
szindróma (PTSD). „Talán lehetséges lesz, hogy megtanítsunk embereket,
vagy éppen leneveljük őket arról, hogy
arcokat fenyegetőnek lássanak vagy ne
ismerjék fel a fenyegető arcokat. Ez
hasznos lehet a depresszióban vagy
PTSD-ben szenvedők számára. Hasonlóképpen az autistákat megtaníthatjuk, hogyan legyenek érzékenyebbek a
társadalmi jelzésekre” – összegezte a
kutató a jövőbeni terveket.
Forrás: The Hebrew University of Jerusalem
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A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI   ELSŐ KÉZBŐL

testrekonstrukciója

PSZICHOLÓGIA

A Halszkaraptor escuilliei

AKUSZTIKUS TÜKRÖK, ÉRZÉKELÉSI CSAPDÁK ÉS A DENEVÉREK

HALLHATATLAN
AKADÁLYOK
A denevérek hangvisszaverődés alapján történő tájékozódása és zsákmányszerzése régóta
ismert jelenség. Azonban a természetes és városi környezetben számos olyan speciális hangvisszaverő felülettel is találkozhatnak, melyek becsaphatják – vagy éppen segíthetik – őket.
Legrosszabb esetben az ember akaratán kívül akár a denevérek pusztulását okozhatja – és ez
egyszerű fizikai törvények következménye.

A

jelenleg ismert több mint
1200 denevérfaj többsége tá
jékozódásához és táplálkozá
sához nélkülözhetetlen az echo
lokáció. Echolokáció alatt azt értjük,
amikor egy élőlény hangjeleket pro
dukál, melyek a környezetről vissza
verődnek, és az állat e jelek alapján
képes a saját helyzetéről és a környe
zetéről információt szerezni. Az éj
szaka aktív denevérek számára tehát
nagyon fontos, hogy megfelelően ér
tékeljék ki a visszhangokat. A dene

vérfajok többsége a számunkra nem
hallható ultrahangtartományba eső,
20 kHz-es frekvencia feletti hangje
leket használ echolokációra, melynek
egyik oka, hogy ezek a jelek részlete
sebb felbontást szolgáltatnak a kör
nyezet mintázatáról, mint a mélyebb
hangok.
Hangfókuszáló parabolák

A nagyobb kiterjedésű sima felüle
tek esetében, melyeket akusztikus
tükröknek is hívunk, speciális fi

zikai jelenségek léphetnek fel.
Az akusztikus tükrök lehetnek gör
bült vagy lapos felületek, melyek egy
részét a természetben is megtalálhat
juk, másokat azonban csak az ember
tudja előállítani.
A görbült sima felületek képesek arra,
hogy egy pontba összegyűjtsék és így
felerősítsék a hangot. Ez az elektro
mágneses hullámokra is érvényes fizi
kai jelenség jól ismert a mindennapok
ból is, a műholdakról érkező jeleket pa
rabolaantenna segítségével erősítjük
fel. E jelenséget használták ki a hang
hullámok esetén az első világháború
ban is, mikor óriási, több méter átmé
rőjű parabolafelületeket építettek, hogy
a fókuszpontba állva a távoli repülőgép
motorjának zúgását mihamarabb meg
lehessen hallani, és így még időben
meg lehessen tenni a szükséges védelmi

A vízszintes akusztikus tükrön visszaverődő
hangok iránya (DENEVÉRFOTÓ: FORRÁSY CSABA)

Első világháborús akusztikus tükör, Redcar, Anglia
(RÁCZ ÉVA FELVÉTELE)
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lépéseket. A repülőgépek sebességének
növekedésével és radartechnika fejlő
désével azonban ezeknek az építmé
nyeknek a jelentősége lecsökkent. Mű
emlékként azonban ma is sok ilyen
építményt lehet látni az angol partok
mentén. Kisebb méretű kivitelben,

a madárhangok felvételéhez ma is so
kan parabolamikrofont használnak,
ahol a parabolatányér fókuszpontjába
helyezik a mikrofont, és így irányítottan
és felerősítve lehet a madarak hangját
rögzíteni.
A vízfelszíni rovarról visszaverődő hangok iránya
(DENEVÉRFOTÓ: FORRÁSY CSABA,
KÉRÉSZFOTÓ: POTYÓ IMRE)

Bizonyos denevérfajok életében is
fontos szerepet játszanak a természet
ben megtalálható görbült akusztikus
tükrök. Ahogyan egyes növények a
színes virágaikkal csalogatják maguk
hoz a rovarokat, egy kubai szőlőfaj le
vele úgy módosult, hogy a virág köze
lében lévő konkáv alakú levelei több
irányból közelítve is erős visszahangot
produkáljanak a nektárevő denevérfa
jok számára, és így felhívják a
denevérek figyelmét arra, hogy egy
kifejezetten számukra fejlődött virág
nektárját találhatják a közelben. Ilyen
módon, míg a denevérek virágrólvirágra járva táplálkoznak, beporoz
zák az adott növényfaj egyedeit. Egy
borneói, rovarevő kancsókafaj pedig a
kancsó alakú, módosult levelének felső,
parabola alakú részével reklámozza
magát. Míg a denevérek számára biz
tonságos szálláshelyet biztosít a kancsó
ban, azok ürülékükkel szervetlen táp
anyagokhoz juttatják a növényt.
Vízfelszín, víztükör

A kiterjedt, lapos felületek is speciális
hangvisszaverő
tulajdonságokkal
rendelkeznek. Hasonlóan a síktü
körhöz, melyre zseblámpával he
gyesszögben világítva a fényt más
irányba veri vissza, nagyobb lapos
felületek esetén a hanghullámok sem
feltétlenül érkeznek vissza a hang
forráshoz. Minél merőlegesebben éri
egy hanghullám a felületet, annál
nagyobb része fog visszajutni a
hangforráshoz.

Vízfelszínről rovart zsákmányoló vízi denevér (ESTÓK PÉTER FELVÉTELE)

A nagyméretű síkfelületek hang
visszaverő tulajdonságát a terem
akusztikusok jól ismerik. A jó hang
zású zenei hangversenytermek terve
zése komoly számításokat igényel,
melyben figyelembe kell venni, hogy
a falakról hogyan verődik vissza a
hang. Amennyiben csökkenteni sze
retnék a visszavert hang mennyisé
gét, a felületet érdesítik. Speciális
esetben, a süketszobák esetén, olyan
ék alakú testekkel fedik be a falat,
melyekről a hang nem is verődik
vissza a hangforrás irányába, hanem
elnyelődik a gúlák közötti visszave
rődések során.
A természetben egy ilyen áltanosan
elterjedt, nagy kiterjedésű, sima fel
színt találunk: ez a vízfelszín. Amen�
nyiben a víz felszíne nyugodt, a fen
tihez hasonló hangvisszaverő tulaj
donsággal rendelkezik: a levegőből
érkező hang túlnyomó többsége nem
nyelődik el a vízben, hanem a hang
forrással ellentétes irányban verődik
róla vissza. A nyílt vízfelszínek a de
nevérek életében kiemelt jelentőségű
ek. A fajok többsége a fecskékhez ha
sonlóan repülés közben, a felszínt
óvatosan megközelítve iszik. De ho
gyan képesek erre? Tudnunk kell,

hogy a denevérek által kiadott
echolokációs hangok nem csak egyet
len irányba terjednek, hanem kúpsze
rűen szóródva. Ez azt jelenti, hogy a
hangjuknak lesz olyan, kis energiájú
része, mely a vízfelszínt merőlegesen
éri: ez alapján tudják a denevérek
megállapítani a vízfelszíntől számí
tott magasságukat, így elkerülhetik a
vízbe pottyanást. Egy vámpír
denevérfajon – mely a nevével ellen
tétben főleg nektárral és rovarokkal
táplálkozik – végzett kísérletben azt
is megállapították, hogy a denevérek
fülfedőjének fontos szerepe van a
vízfelszínről merőlegesen visszaérke
ző hangjelek egy adott frekvenciájú
összetevőjének a fülbe való továbbí
tásában, és az agyukban egy adott
kis neuroncsoport pontosan erre a
frekvenciakomponensre érzékeny.
Ezek az anatómiai és működésbeli
sajátosságok erősen összefüggnek te
hát a vízfelszín sajátos akusztikus tu
lajdonságaival.
Mivel a vízfelszín az egyetlen
természetes nagy kiterjedésű sima
felület a természetben, a denevérek
minden, a vízfelszínhez hasonló
akusztikus tulajdonságú felületről azt
hiszik, hogy az vízfelszín. Így, amikor
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Laborban függőleges sima felületnek ütköző közönséges denevér (ZSEBŐK SÁNDOR FELVÉTELE)

a kutatók nagyméretű, sima felszínű,
vízszintes műanyag vagy fém
tárgyakat mutatnak a denevéreknek
laboratóriumi körülmények között,
azok inni próbálnak róla, még akkor
is, ha vízként lehetetlen helyzetet
imitálnak: megemelt, asztalra
helyezett lap esetén is. A vízfelszín
akusztikus tulajdonságai alapján
történő felismerése annyira általános
és régen kialakult jelenség, hogy
minden eddig tesztelt, echolokációval
tájékozódó denevér
fajnál hasonló
eredményre jutottak a kísérletekben a
kutatók. Azt is sikerült bizonyítani,
hogy ez a jelenség erős genetikai
kontrol alatt van: a fiatal, vizet soha
előtte nem látott denevérek is ugyanúgy
inni pró
bál
nak a mesterséges, sima,
vízszintes felületekről. A laborkísérletek
azt mutatják, hogy ha egy szomjas
denevérnek nem sikerül innia egy
mesterséges felületről, akkor utána
folyamatosan próbálkozik, annak
ellenére, hogy sosem járhat sikerrel.
Sok megfigyelés támasztja ma már
alá, hogy az ilyen, természetbe
kihelyezett felületekről is inni
próbálnak a denevérek, így például
műanyagfóliákról, gépjárművek
tetejéről. Ez a jelenség felhívja a
figyelmet az ember által készített
sima felületek esetleges természetvédelmi problémájára.
A vízfelszíneket azonban nem csak
szomjuk csillapítására keresik fel a
denevérek, de táplálkozási célból is,
az ott mozgó rovarok nagy száma
miatt. A vízfelszín akusztikus sajátos
ságai miatt ez különleges környezet a
víz felett vadászó állatok számára is.
Míg a fák között vagy növényzet
felett vadászó denevérnek el kell
különítenie a zsákmányrovarról vis�
szaverődő jeleket a környezet jelétől,
addig a vízfelszín felett repülő rovar
jele – a vízfelszín akusztikus tükör
ként való viselkedése miatt – tisztán,
háttérzajmentesen érzékelhető a de
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nevérek számára. Laboratóriumi kí
sérletekben azt is kimutatták, hogy a
vízfelszín felett ráadásul pontosabban
ismerik fel a zsákmányállataikat,
mint a növényzet felett vadászva.
Hazánkban két faj, a vízi és a tavi de
nevér, kifejezetten a vízfelszín feletti
vadászatra specializálódott, és mind a
repülő, mind a víz felszínén előfor
duló rovarokat elkapják. A víz fel
színén ülő rovarokat ráadásul sokkal
erősebben érzékelik, mint a maga
sabban repülő rovarokat, mert nem
csak magáról a rovarról verődik
vissza közvetlenül a hang, hanem a
vízről a rovarra, majd arról a dene
vér irányába. És hogy mennyire
fontos ezeknek a fajoknak a víz
akusztikus tükör sajátossága, jól
mutatja, hogy ha választhatnak, va
dászatra inkább a tiszta vízfelszín fe
letti teret választják a békalencsével
fedett felszín helyett.
Mesterséges környezetben

Az ember az épített környezetében
rengeteg függőleges sima felületet
használ, gondoljunk csak az ablaküve
gekre! Ezek ugyanolyan akusztikus tu
lajdonságokkal rendelkeznek, mint a
vízszintesek, a különbség csupán an�
nyi, hogy ilyenekkel az állatok a ter
mészetes környezetben nem találkoz
hatnak, és így ezekhez a vízfelszínnel
ellentétben nem is igazán tudtak alkal
mazkodni. Hogy ezt a kérdéskört
megvizsgálhassák, a kutatók laborató
riumi kísérletben ugyanazt a denevért
a falra erősített függőleges és a földre
helyezett vízszintes fémlap jelenlétében
is röptették. Azt találták, hogy míg a
vízszintes lapról a denevérek mindig
inni próbáltak, a függőleges lapnak ne
kirepültek. Főleg akkor ütköztek neki
a függőleges lapnak, amikor azt he
gyesszögben közelítették meg, azaz
amikor a hangenergiájuk nagy része
nem érkezhetett vissza hozzájuk a lap
akusztikus tükör tulajdonságai miatt.

Azt is észrevették, hogy amennyiben a
denevér hosszabb időt töltött a függő
leges lap előtt és elegendő mennyiségű
hangot produkált, akkor sikeresebben
elkerülték az ütközést. Ez valószínűleg
azzal magyarázható, hogy a denevér
által produkált hangok kis része a lapot
merőlegesen éri el, így ezek visszajut
hatnak a denevérhez, és ha van elegen
dő idő a manőverezéshez, a denevér el
tudja kerülni az ütközést. És hogy
mennyire általános jelenségről van szó?
Több faj természetes szálláshelyének a
közelében is rugalmas, nagy felületű
lapokat helyeztek ki a kutatók, és azt
tapasztalták, hogy míg az érdes felü
letű lapokat sikerrel elkerülték a dene
vérek, addig a sima felületű lapoknak
nekirepültek.
A denevérek függőleges akusztikus
tükrökkel való ütközésének valós súlyát
igazán akkor állapíthatjuk majd meg,
ha az épített környezetünkben rendsze
res megfigyeléseket végzünk. Jelenleg
csak találgatni tudunk ezzel kapcsolat
ban. Annyi mindenesetre bizonyos,
hogy általánosan elterjedt jelenségről
van szó. Fontos megjegyezni, hogy a
laborban a denevérek kis sebességgel
ütköztek a lapoknak, és terepi kísérle
tekben rugalmas lapokat használtak a
kutatók, így nem sérültek meg a dene
vérek. Azonban valós körülmények kö
zött, mikor a denevérek nagy sebesség
gel repülnek, súlyos sérüléseket szerez
hetnek ablakokkal, táblákkal való ütkö
zés során. Így ezek az eredmények
felhívják a figyelmünket arra, hogy
olyan helyeken, ahol nagy valószínű
séggel denevérek fordulhatnak elő, ne
helyezzünk ki nagyméretű függőleges
sima felületeket! Szintén érdemes ész
ben tartani, hogy ha denevér röpül a
szobánkba, akkor a nagyméretű abla
kok akusztikus tükörként működnek.
Legjobb, ha az ablakokat tágra nyitjuk,
esetleg ruhával takarjuk le őket, hogy
minél könnyebben kitaláljon az állat.
Zsebők Sándor

A R E J T É LY E S DA R L A N - G Y I L K O S S Á G

SOK HŰHÓ SEMMIÉRT?
1942 telén kevés megvetettebb ember élt Európában Francois Darlannál, a Vichy-Franciaország egykori miniszterelnökénél. A németek árulónak, az angolok jelentéktelen figurának, az amerikaiak gyanús konspirátornak, saját népe pedig gyáva megalkuvónak tartotta őt, akinek egy fabatkát sem ér az

A

élete. Pedig minden adottsága megvolt ahhoz, hogy hazája igazi hősévé váljon.

nemesi származású Jean Louis Xavier Francois Darlan
1881-ben látta meg a napvilágot egy dél-franciaországi falucskában. Dédapja a véres trafalgari
tengeri ütközetben vesztette életét,
ezért a családban engesztelhetetlen
gyűlölet élt az angolokkal szemben.
A legifjabb Darlan 1902-ben kitűnő
eredménnyel végezte el a Francia
Katonai Akadémiát. 1937-ben a haditengerészet vezérkari főnökévé
nevezték ki, két évvel később pedig
flottatengernagyi rangban elnyerte
a főparancsnoki címet. Ezért nem
csoda, hogy óriási csapást jelentett
számára, amikor 1940 nyarán a
hitleri Németország szinte ellenállás
nélkül rohanta le hazáját, és
kényszerítette fegyverletételre. Miután a compiégne-i fegyverszünet értelmében a Toulon kikötőjében állomásozó flotta – azzal a feltétellel,
hogy a britek elleni háborúban semleges marad – francia kézen maradhatott, Darlan tengerészeti miniszterként belépett a németekkel kollaboráló Pétain-kormányba, amely a megszállt északi országrészből Vichy-be
tette át a székhelyét.
Opportunista tengernagy

Winston Churchill angol miniszterelnök többször kérte Darlant, hogy
helyezze brit felügyelet alá a hajóhadát. Amikor elutasításban részesült,
parancsot adott a francia-algériai
partokon fekvő Mers-el Kébir haditengerészeti támaszponton horgonyzó francia hadihajók elleni támadásra, és ettől kezdve látványosan a
Charles de Gaulle vezette Szabad
Francia Erők nevű ellenálló szervezetet tekintette szövetségesének
a nácik elleni háborúban. Időközben az Egyesült Államok is hadba
lépett a szövetségesek oldalán, a
hitleri haderő pedig minden fronton

megtorpanásra kényszerült. Darlan francia ellenálló erők parancsnokáfelismerte, a náci Németország nak, és kinevezte Észak- és Nyugatnapjai meg vannak számlálva, azt Afrika francia főbiztosává, azaz
pedig mindenképpen szerette vol- kormányzójává. Darlan cserébe elna elkerülni, hogy a
rendelte, hogy minszakadékba Franciaden alá tartozó egyországot is magával
ség csatlakozzon a
rántsa. Senki sem
szövetségesekhez. A
csodálkozott azon,
britek azonban toamikor 1942 tavavábbra sem bíztak
szán német nyomásbenne, és a közvélera Pétain leváltotta
mény is a „köpöaz opportunista adnyegforgató” ellen
mirálist a kormányfordult.
fői posztról, és a keHitler az árulás
ményvonalas, nácihallatán néhány nabarát Pierre Lavalt
pig tehetetlenül dünevezte ki a helyére.
höngött ugyan, de
Darlan ugyan megnyilvánvaló
volt,
tarthatta főparancshogy nem engedhet
noki tisztét, de ettől
meg egy ilyen labilis
kezdve
titokban
szövetséget a háta
Francois Darlan
már csak a lehetősémögött. Ezért noget kereste, hogy
vember 11-én német
hazája hogyan tudna a szövetségesek csapatok lépték át a határt, és néhány
felé közeledni.
nap alatt megszállták a csak papíron
szuverén
Vichy-Franciaországot.
Hintapolitika
Legfőbb céljuk – a szövetségesekhez
hasonlóan – a Toulonnál állomásozó
fáklyásmenettel
1942. november 7-én az admirális francia flotta megszerzése volt.
Algírba utazott azzal az indokkal, Darlan ugyanis még Algírba érkezéhogy meglátogassa súlyosan beteg se előtt utasítást adott helyettesének,
fiát a kórházban. Másnap a szövetsé- Jean de Laborde admirálisnak, hogy
gesek elindították a Fáklya-hadmű- a flotta kövesse őt. Beosztottja akveletet, azaz mintegy százezer brit és kor azonban úgy döntött, hogy nem
amerikai katona szállt partra Észak- engedelmeskedik. A kéthetes verAfrikában, hogy Erwin Rommel senyfutás végén egyik fél sem lehenémet tábornagy hátába kerüljenek. tett teljes mértékig elégedett, ugyanA hadműveletek során Darlant rövid is Laborde az utolsó pillanatban
időre foglyul ejtették ugyan, ám né- adott parancsot a teljes hajóhad
hány nappal később az amerikai fő- önmegsemmisítésére, hogy senki se
parancsnok, Dwight D. Eisenho- tehesse rá a kezét.
wer, mégis vele kezdett el tárgyalni
Darlan a hír hallatán igyekezett a
a francia csapatok átállásáról. Emiatt kormányzása alatt álló észak-afrikai
sokan azt feltételezik, hogy az admi- terület közigazgatását újjászervezni.
rális már korábban titokban meg- November 30-án az amerikaiakkal
egyezett az ellenséggel. Eisenhower egyetértésben megalakította a Birohajlandó volt elismerni őt az összes dalmi Tanácsot, amelyből látványoÉlet
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san kihagyta De Gaulle híveit. Ezzel
végleg megromlott kettejük viszonya, és az admirális lassanként teljesen elszigetelődött.
Whisky szódával

Ráadásul a hírszerzés nyomára bukkant egy összeesküvésnek, amely
Darlan meggyilkolására szerveződött. Már csak azt kellett kideríteni,
milyen oldalról várható a támadás. A
legnyilvánvalóbb egy náci bérgyilkos felbukkanása lett volna az „áruló admirális” likvidálása céljából, de
az amerikaiak is haragudtak rá az
értékes flotta elvesztése miatt. Az
algériai közintézményeken egyre

Afrikában egymástól függetlenül
két csoport szervezett összeesküvést
Darlan megbuktatására. A monarchisták Henri d’Astier de la Vigerie
vezetésével Párizs grófja, Henri
Bourbon herceg köré tömörültek,
míg a republikánusokat Alfred Pose
bankár vezette. A közös cél azonban
ideiglenesen összehozta őket, és felvették a kapcsolatot De Gaulle-lal,
hogy megfelelő hátteret biztosítsanak tervük végrehajtásához. A Londonban élő legendás tábornok december 19-én Algírba küldte egyik
hívét, François d’Astier repülőtábornokot, hogy lépjen kapcsolatba a
testvérével, Henri d’Astier-vel, vala-

Darlan (jobbról a második) a Brit Királyi Haditengerészet tisztjeinek társaságában 1940 körül

többször jelent meg a „Halál
Darlanra!” – felirat. Churchill ezekben a napokban a következő sorokat
írta a naplójába: „Mindannyian egyetértettünk abban, hogy valahogy meg kell
szabadulnunk Darlantól”. Ő azonban
a legjobban mégis saját honfitársától,
legelszántabb ellenfelétől, Charles
De Gaulle-tól tartott. Jó okkal,
ugyanis a legendás tábornoknak
mindenütt ott voltak a hívei. Észak42
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mint a republikánusok vezetőivel,
hogy megszervezzék Darlan kiiktatását. A „whisky szódával”-ra elnevezett akció fedezésére egy borítékban 40 000 dollárt küldött.
Kezdetben úgy tervezték, hogy az
admirális autóját egy felfegyverezett csoport támadná meg, de ezt
túl kockázatosnak találták, ezért
végül egy „magányos tettes” felkutatása mellett döntöttek. A legideá-

lisabb jelöltek azok a gaullista fiatalemberek voltak, akiket a brit Különleges Hadműveletek Parancsnoksága (SOE) által felállított titkos
katonai táborokban képeztek ki,
hogy szabotázsakciókat hajtsanak
végre a hátországban. Henri d’Astier
fia, Jean Bernard és a barátai – a Hydra
csoport – megfelelő alanyoknak
látszottak, hiszen fiatalok, önfeláldozók
és lelkesek voltak, ráadásul tiszta szívből
gyűlölték a németekkel lepaktáló
Darlant.
Az utolsó szalmaszál

A fiatalok egy pajtában gyűltek össze,
hogy kisorsolják maguk közül azt a
„szerencsést”, aki végrehajtja
majd a gyilkosságot. Az alig
20 esztendős Fernand
Bonnier de la Chapelle húzta
a legrövidebb szalmaszálat. A
fiatalember szülei az első világháború után költöztek ki
az anyaországból a francia
gyarmati Algériába. Romantikus lelkületű fiukat egy
párizsi egyetemre járatták,
aki ott élte meg a náci megszállást. Egy héttel később
diáktársaival részt vett egy
háborúellenes tüntetésen,
ami miatt többször is kihallgatták. Az állandó zaklatások elől végül 1940 novemberében visszaszökött Algírba, amely akkoriban még a
Vichy-Franciaország
felügyelete alatt állt.
Miután kiderült, hogy őt érte a megtiszteltetés, hogy
megszabadíthatja De Gaulle-t
veszélyes ellenlábasától, Bonnier egyre többször találkozott Astier-vel. Ő győzte meg
végleg arról, hogy helyesen
cselekszik. Adott neki egy
Walther PP típusú pisztolyt,
és egy tervrajzot Darlan
főhadiszállásáról, a Palais d’Été-ről
(Nyári Palota), hogy eligazodjon az
épületben. Végül kezébe nyomott
egy hamis névre szóló útlevelet, valamint 2000 dollárt, hogy tette végrehajtása után Spanyolországba
szökhessen. Arról is biztosította,
hogy az admirális dolgozószobájának ablakát nyitva fogja találni,
hogy a kertbe kiugorv elmenekülhessen a helyszínről.

Darlan (jobb oldalon) Petain marshallal
egy hónappal
a decemberi merénylet előtt
Charles de Gaulle

A gyilkos alig
20 éves volt

1942. december
24-én délelőtt Algírban már mindenki a Szentestére
A Boston Post című újság címlapon közölte a gyilkosságot
készülődött. A főkormányzósági hivatalban alig né- mirálist kereste, aki ugyan időhányan lézengtek, még a titkárnőket közben elment ebédelni, de azt
is hazaengedték aznapra. Hirtelen ígérte, hogy még aznap visszajön a
egy Peugeot 302-es gépkocsi parkolt postájáért. A kapuőr gyanakvás
le előtte, amelyből Bonnier szállt ki. nélkül útba igazította a fiatalemAz épületbe belépve egy Fernand bert, aki egyenesen az admirális iroMorand névre kiállított útlevelet dájának folyosója felé vette az irányt.
mutatott föl a főportásnak azzal a
kéréssel, hogy az egyik alkalmazotKivégzés karácsonykor
tat keresi. A megnevezett férfi Darlan fél kettő körül tért vissza az
azonban aznap nem ment be dol- épületbe szárnysegédje, Jean Hourgozni, és ezzel majdnem füstbe cade fregattkapitány társaságában.
ment az egész terv. Bonnier a Le Amikor befordultak az emeleti folyoParis étterembe sietett, ahol talál- sóra, meglátták a fiatalembert, aki
kozott a megbízójával, és elmondta, esernyővel a kezében várakozott az
hogy mi történt. Ő győzte meg ar- előtérben. Csak egyetlen pillantást
ról, hogy mielőbb vissza kell men- vetettek rá, aztán beléptek az iroda
nie, mert ha elhalasztják a merénylet ajtaján. Ekkor azonban az idegen
végrehajtását, könnyen lelepleződ- felállt, előhúzott a kabátzsebéből
hetnek.
egy revolvert, és rákiáltott
A portás nem is rejtette véka alá Darlanra. Az admirális megfordult,
meglepetését, amikor három óra és ebben a pillanatban két lövés takörül ugyanaz a fiatalember je- lálta el: az egyik az arcán, a másik
lent meg az ajtóban, aki már reg- hastájékon. Azonnal összeesett.
gel ott járt. Ezúttal magát az ad- Hourcade a támadó fegyvere után

nyúlt, de vesztére, mert a következő golyó az ő combjába
fúródott. Bonnier az ablakhoz
ugrott, de a legnagyobb meglepetésére zárva találta azt. Időközben a lövések zajára már
több őr is előkerült, akik
közösen
leteperték,
majd
lefegyverezték a fiatalembert.
A súlyosan sérült admirális a
helyi kórház műtőasztalán halt
meg.
A merénylőt a rendőrkapitányságra szállították, és rögtön megkezdték a kihallgatását. Egy ideig még ragaszkodott a meséjéhez, és azt is kijelentette, hogy nem voltak
tettestársai. Ám hamar fény derült valódi személyazonosságára,
ugyanis édesapja híres sportújságíró
volt Algírban. Amikor a felöltője
zsebéből előkerült a 2000 dollár és a
Spanyolországba szóló vízum is, a
gyanúsított végre bevallotta az igazi nevét, és lassan beszélni kezdett.
Vallomásában feltárta a merénylet
részleteit és az akció kitervelőit is
megnevezte.
Az igazi meglepetés csak ezután
következett, mert ez a jegyzőkönyv
soha nem került elő, és végül csupán Bonnier ellen emeltek vádat.
A tárgyalására már másnap sor
került, és alig egy óra alatt le is
zajlott. A vádlottat fiatal kora
ellenére halálra ítélték, kegyelmi
kérvényét elutasították. Apja még
aznap este meglátogatta a cellájában, de a fiú igyekezett megnyugtatni
őt, hogy megbízói elintézték, hogy
vaktöltények legyenek a kivégző
osztag tagjainak puskáiban. Másnap,
december 26-án, reggel fél nyolckor
kísérték a Hussein Dey erőd falához,
és kiadták a tűzparancsot. A fegyverekben valódi töltények voltak.
De Gaulle mindig is tagadta azt
a vádat, hogy ő rendelte volna el
Darlan meggyilkolását, és úgy
látszik a szövetségeseknek sem állt
érdekében, hogy megbolygassák
az ügyet. A legfőbb cél ugyanis a
náci Németország legyőzése volt,
amelyben fontos szerepet szántak a
francia ellenállásnak. A mai napig
nem indult hivatalos vizsgálat az
ügyben, és még mindig túl sok a homályos pont.
Hegedüs Péter
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I N T E R J Ú C S E R K É S Z TA M Á S S A L

A szöcskeegerekről, genetikai kutatásukról már volt szó
lapunkban, többek között a 2016/18-as számban. Friss tudományos eredmény, hogy a kutatók egy új fajt különítettek el
a kazahsztáni expedíciójuk során gyűjtött minták alapján. Mi
a menete egy ilyen tudományos útnak? Mennyire kell előre
megtervezni a mintavételi helyeket? Honnan lehet tudni,
hogy új fajra bukkantak a biológusok? Ezekről a kérdésekről
beszélgettünk Cserkész Tamással.

– Hogy alakult az eddigi pályája?
– Az egyetemet az ELTE-n végeztem, itt szereztem meg a doktori fokozatomat is. Szöcskeegerek megőrzése és rendszertana volt a kutatási
témám. Ezt folytattam a posztdoktori kutatásom során is, amelyben az
OTKA támogatásának köszönhetően lehetőségem nyílt az addigi kutatásokat kiegészíteni külföldi mintagyűjtésekkel. Az volt a cél, hogy lehetőleg minden szöcskeegérfaj képviselve legyen a vizsgálatokban, amit
gyakorlatilag el is értünk. Már csak
egy faj, a Szahalin szigeten élő szöcskeegér hiányzik a tarsolyunkból,
amit idén sajnos nem tudtunk megfogni. Jelenleg egyébként már nem
csak a szöcskeegér, hanem több más
sztyeppén élő emlősfaj, például ürge,
hörcsög, molnárgörény kutatásával és
védelmével is foglalkozom.
– Több expedíciót is szervezett. Merre
jártak?
– Először csak a szomszédos országokban kutattunk, majd 2013-ban a most
polgárháborúval sújtott Kelet-Ukrajnában és Oroszország európai részén
voltunk. Ahogy sikeresnek bizonyultak ezek az utak, egyre távolabb és
44

(BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

a hét kutatója

ÚJ SZÖCSKEEGÉRFAJT
TALÁLTAK MAGYAR KUTATÓK
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bátrabban választottunk célpontokat,
eljutottunk például a Kaukázusba. Jártunk többek között Észak-Oszétiában
és Kabard-Cserkeszföldön is, ami számomra különösen érdekes volt. 2016ban utaztunk Kazahsztánba. Itt több
olyan szöcskeegér fordul elő, aminek
tisztázatlan volt a rendszertani helyzete, illetve évtizedek óta nincs publikált
előfordulásuk. Azért is szerettünk volna ide eljutni, mert úgy gondoltuk,
hogy Kazahsztán keleti része lehet a
szöcskeegerek evolúciós bölcsője, fajképződési központja, tehát a kutatási
alapkérdéseink megválaszolásához feltétlenül szükséges az itt előforduló fajok megismerése.
– Hogyan kell elképzelni egy ilyen
expedíciót? Mennyi időre mentek,
milyen közlekedési eszközzel?
– Természetesen először pénzt kell
szerezni az útra: az embernek lehetnek szép álmai, de nyilván a költségekkel is számolni kell. Az első útjainkat az említett OTKA pályázatomból tudtam finanszírozni, a kazahsztáni expedíciónkat viszont már
egy angol alapítvány, a Rufford támogatta. A pénzügyi háttér biztosítása után kezdjük el a részletes szerve-

zést, például fel kell kutatni a lehetséges útitársakat, akik vállalják ezen
utak mindenféle megpróbáltatásait.
Olyan szinten tervezünk előre, hogy
arról is van elképzelésünk, elsősorban
műholdképek elemzése alapján, hogy
hova kell majd leásni a csapdákat. Eddigi útjaink 3-4 hét hosszúak voltak,
de a kazah út 5 hétig tartott. Ez utóbbi alatt mintegy 17 000 km-t tettünk
meg kocsival. Egy megbízható terepjáróval szoktunk utazni teljes felszereléssel – 200 db vödör, ásók, sátrak
stb. –, mindenre felkészülve. Idén viszont már repülővel utaztunk Szahalinra és Vlagyivosztokba.
– Áttanulmányozzák a szakirodalmat, és kiderül, hogy mely városok
környékén írták már le a szöcskeegér
előfordulását? Vagy felveszik a kapcsolatot az ott kutató kollégákkal?
– Kazahsztánban például egy idős
orosz zoológusprofesszor, Konstantin
Prokopov volt útitársunk egy időre,
aki sokat segített, hogy a megcélzott
helyeken tudjunk csapdázni. Az út
egy szakaszán szintén csatlakozott
hozzánk egy helyi doktoranduszhölgy.
Szakirodalmak tekintetében a
szöcskeegér-kutatás helyzete speciális,

mivel kevés az elérhető cikk.
Elsősorban úgy szoktuk kiválasztani a
célterületeket, hogy hozzávetőlegesen
ismerjük a faj elterjedését, valamint
azt is tudjuk, hogy nagyjából milyen
az az élőhely, amit szeret az állat.
Ezek alapján próbálunk potenciális
mintavételi helyeket keresni.
– Az expedíció alatt begyűjtött minták alapján egy nagy rendszertani
felfedezést tettek később, az adatfeldolgozás során.
– Fontos eredménynek tekintjük
már azt is, hogy minden taxont meg
tudtunk fogni, amit szerettünk volna, és mindegyiktől tudtunk szövetmintát gyűjteni. A nagy eredményre
azonban csak akkor derült fény,
amikor elkészültek a szekvenálások,
a genetikai kódok leolvasása. Amikor ezekkel végeztünk, akkor vettük észre, hogy az egyik populáció
jelentős genetikai távolságra van a
többi rokonától, ez alapján a tudomány számára új fajnak írtuk le
zsetiszui szöcskeegér néven (Sicista
zhetysuica). Az már korábban is ismert volt a szakirodalomból, hogy
ez a populáció a kromoszómák számában, illetve bundájának színében
is eltér a rokon szöcskeegerektől, ráadásul szignifikánsan kisebb a méretük is. Tehát összességében a fajleírásunk több lábon áll, úgynevezett integratív – több vizsgálat eredményeit összegző – taxonómiai elemzésre
épül, ami manapság elvárás egy új
faj leírásakor.

Az expedíció tagjai az egyes állomásokon félsivatagi, sztyeppi és szubalpesi élőhelyeken
csapdázták a kisemlősöket. A piros vonal mutatja az expedíció útvonalát, fekete vonalak jelzik
Kazahsztán és Magyarország határait; a kutatók a csillaggal jelölt helyen találták meg az új fajt.
(A TÉRKÉPET RAJZOLTA: CSERKÉSZ TAMÁS)

– Hagyományosan milyen módszerei
vannak a rendszertannal foglalkozó
kutatóknak a fajok elkülönítéséhez?
Hogyan változtak a módszerek az
idők során? Most mik a legmodernebb eszközök?
– Korábban ez eléggé egyértelmű
volt: morfológiai bélyegek alapján
különítették el a fajokat; a színezet,
az anatómiai jellegek és méretek
alapján. A szöcskeegereknél például
nagyon fontos a pénisz szerkezetének a vizsgálata, mert abban figyelemre méltó különbségek vannak a
fajok, fajcsoportok között. Mi például legutóbbi cikkünkben azzal
foglalkoztunk, hogy a szöcskeegerek pénisze evolúciós fejlődésük során egyre komplexebb lett, ami
minden bizonnyal a szaporodási
rendszerük változásának az eredménye, ezt az új élőhelyek, a síkságok kolonizálása válthatta ki. Az
evolúció bizarr struktúrákat fejlesz-

Érdemes tudni a szöcskeegerekről, hogy a rágcsálókon belül egy önálló családot alkotnak
(szöcskeegerek családja, Sminthidae), amihez egyelőre csak kevés, 15 faj tartozik. A családon
belül megkülönböztetünk csíkos, síkvidéki és egyszínű (csík nélküli) hegyi szöcskeegereket.
Utóbbi csoporthoz tartozik a képen látható újonnan leírt faj, a zsetiszui szöcskeegér is.
(SRAMKÓ GÁBOR FELVÉTELE).

tett az egerek péniszére, nagy dárdák és kampók segítik elő a párzásukat. A síkvidékek kolonizációjának köszönhetjük a csíkot is a szöcskeegerek hátán; a hegyvidéki fajok
ugyanis egyszínűek, nincs csíkjuk.
A korábbi évtizedekben sok esetben csupán kromoszómaszámok
alapján írtak le új fajokat. Ha azt találták, hogy egy populációnak egyedi kromoszómaszáma van, akkor
azt faji szintű különbségnek tekintették. Pedig emlősök körében is
gyakori jelenség a változatos kromoszómaszám, az erdei cickánynak
például 70-nél is több kromoszómarasszát különítik el, de nem tekintik
őket önálló fajoknak. Egy korábbi
cikkünkben például egy kromoszómaszám-eltérés alapján, orosz kutatók által leírt fajt visszaminősítettünk alfaji státuszra. Azóta kevésbé
vagyunk népszerűek az orosz rágcsálókutatók körében. Az utóbbi évtizedekben komoly szerepet kaptak
a molekuláris genetikai kutatások,
de persze sok vita származik abból,
hogy milyen mértékben kell figyelembe venni a genetikai eredményeket. Jellemző, hogy a morfológiai
vizsgálatoknak ismét egyre nagyobb
a súlyuk, mondhatni reneszánszukat
élik számos modern módszer bevezetésével – ilyen például a háromdimenziós morfometria. Szerencsés
esetben a különböző vizsgálatok
mind hasonló eredményt mutatnak,
és azonos következtetésekre vezetnek. Viszont gyakran előfordul
olyan is, hogy eltérő következtetésre
vezet a morfológia és a genetikai
vizsgálat. A mi kutatásainkban szépen átfednek a többféle módszerrel
kapott eredmények.
Bajomi Bálint
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PÉNZÜGYEINK

FURFANGOS SPÓROLÁS

N

agymamáink valamit nagyon tudtak: még a nehéz
időkben, amikor már az utolsó fitying is elhagyta a
bukszát, valahonnan mégis elő tudtak varázsolni
egy kis pénzt, hogy a vasárnapi ebédre valót megvegyék, sőt
a dugipénzből legtöbbször a csirkepörkölt utáni túrós batyura is futotta. A nagymamák spórolási furfangjaiból ma is
meríthetünk, de kibővíthetjük azokat a modern idők leghatékonyabb megoldásaival, mert bizony sokszor nem könnyű
beosztani a keresetet és olykor még nehezebb a váratlan kiadásokra való tartalékolás megoldása.
Talán a legegyszerűbb és legrégibb módszer, ha egy nem
könnyen nyitható malacperselybe tömködjük azokat a fémpénzeket, amelyeket a pénztárnál visszaad a pénztáros. A kisebb címletek összegyűjtögetését szinte észre sem vesszük, az
nem fog hiányozni pénztárcánkból a legközelebbi vásárláskor. De furfanggal is élhetünk, ha például valamit kedvezményes áron, olcsóbban vásárolunk: az így megspórolt pénzt
nyugodtan belepottyanthatjuk a malackába, mert egyébként a magasabb, eredeti áron is megvettük volna azt az árucikket. És persze bátran alkalmazhatjuk azt a módszert is,
amely nem is olyan régen Angliából indult el: új 5 és 10 fontos
papírpénzt, pontosabban műanyagpénzt bocsátottak ki,
amelynek gyűjtése sokak szenvedélyévé vált, így kezdtek el
takarékoskodni. Nálunk a közelmúltban szintén új 2 és 5 ezer
forintos bankjegyet hozott forgalomba a jegybank. Nekiláthatunk ezek gyűjtésének is és így összejöhet akár a síelés
pénzalapja vagy a jövő évi nyaralás várható kiadása is.
Elleshetünk életünk, szokásaink területéről olyan furfangokat, melyeket kis átalakítással a spórolás szolgálatába tudunk állítani. Autómentes nap, szállj le a villamosról 2 megállóval célod előtt és gyalogolj, tarts gyümölcsnapot – ezek
példáján miért ne lehetne olyan szokást bevezetni, hogy

A VILÁG PÉNZÉRMÉI
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minden héten legyen egy költés, kiadás, vásárlás nélküli napunk. Minden következmény nélkül lemondhatunk egy
napra a cukros üdítőitalokról, a cigarettáról, a csokiról és a
tévé előtti ropogtatásról. Ha az ezekre ki nem adott forintokat összeadjuk, nagyon meg fogunk lepődni, hogy mennyi
pénz maradt a zsebünkben. Azaz nem is a zsebünkben, mert
legjobb, ha ezt rögtön kivonjuk a forgalomból és félretes�szük a malacperselybe vagy beváltjuk egy 2 ezer forintos papírpénzre, aztán a megtakarítások közé tesszük. Ha van kiadás, vásárlás nélküli napunk, az ilyen elhatározásunk a korábban beszerzett és a lejárathoz közeledő készleteinkre is jó
hatással lesz: feltehetőleg jobban fogunk gazdálkodni azokkal, azaz ha már megvettük, el fogjuk fogyasztani azokat és
nem vesznek kárba.
Sokszor a zsebünkben cincogó garasok utat törnek maguknak, mert hirtelen, ötletszerűen és olykor átgondolás
nélkül vásárolunk. Persze fékezhetjük magunkat, ha kevés
pénzzel indulunk el otthonról. Ha csak annyi fedezet van
nálunk, hogy a napi bevásárlás (például tej, kenyér, vacsora
alapanyagai stb.) kis tartalékkal kijöjjön belőle, akkor hiába
látunk meg egy divatos pulóvert, ami nagyon is tetszik, nem
tudjuk megvásárolni. És talán míg azon gondolkodunk,
hogy megvennénk, de most nincs nálunk annyi pénz,
eszünkbe fog jutni, hogy egy hasonló lapul otthon a szekrény aljában és jobb is, hogy nem tudjuk megvenni az újat.
Persze hiába állítunk korlátot a készpénznek, ha másik zsebünkben meg ott van a bankkártya, netán hitelkártya. Persze erre is van megoldás: mi tudjuk beállítani a napi költési és
készpénzfelvételi limitet, illetve korlátozhatjuk hitelkártyánál a hitelkeret összegét is. Sőt meg is szabadulhatunk a hitelkártyától, ha meg akarunk állni a saját lábunkon, mert a
folyószámlánkhoz rendelt betétkártya is elegendő vásárlásainkra. És felállíthatunk még egy korlátot a hirtelen kártyás
vásárlás ellen: hagyjuk otthon a bankkártyát!
Az első látás sokszor különleges és olykor tartós élmény
eredője (gondoljunk csak a szerelem első látásra), de nem
biztos, hogy egy nagyobb összegű kiadásnál ez sikeres lehet.
Hogy később elkerüljük döntésünk megkérdőjelezését,
nemcsak mások, hanem mi magunk által is, állítsuk fel döntésünk előtt a furfangos mérleget: egyik serpenyőbe a mi
szól mellette érvek, a másikba az ellensúlyok kerüljenek. A
legjobb példa talán a használtautó-vásárlás lehet erre. Amíg
a mellette és ellene szempontokkal bíbelődünk, nem árt kikérni döntés előtt egy hozzánk képest az adott dologban tapasztaltabb, járatosabb családtag vagy barát véleményét is.
Van még egy megfontolandó és akár az unalmas film alatt
is elvégezhető kiadásértékelést: bár a papíralapú bizonylatok
szép lassan eltűnnek életünkből, ma még vásárlásainkról
számlát, blokkot kapunk a pénztárnál. Ha ezeket összegyűjtjük, és havonta végignézzük, mit is vettünk és elgondolkodunk rajta, akkor sokszor rájövünk, hogy néhány kiadást megspórolhattunk volna.
Palla Gábor

Ő S L É N Y TA N É S R É G É S Z E T

ORRSZARVÚBORDA
CSOKOLÁDÉKOVÁVAL
A barlanglakó ősemberről alkotott kép kiirthatatlan toposz a mindennapi gondolkozásban. Régészeti
szempontból könnyen azonosítható lelőhelyekről van szó, melyek behatárolt területén jó esetben
számos korszak megtelepedését lehet dokumentálni. Fontos, hogy a barlangi üledékekben a csontok
is jó állapotban megmaradnak, melyek a magyarországi viszonyok között a szabad ég alatti telepeken
részben vagy teljesen elpusztulnak.

A

barlangi leletek feldolgozása során számos nehézséggel szembesülünk. Először
is, nagyon nehéz az egymást követő
megtelepedések maradványainak elkülönítése: egy 100 darab kőeszközből álló gyűjtemény elméletileg akár
száz különböző, de egymástól el
nem választható alkalommal is bekerülhetett a barlangba.
A helyzetet tovább nehezítik az
olyan tényezők, melyek alaposan átrendezhetik az üledékeket a bennük
levő régészeti leletekkel együtt.
Klasszikus lelőhelyeink egyidejűleg
barlangi medvék telelőhelyei is voltak, mely állatok évről évre kráterszerű mélyedéseket vájtak a kitöltésbe. De ugyanígy az üledék keveredéséhez vezettek a mennyezetről aláhulló, rendszerint kisebb,
de néha akár néhány köbmétert is
elérő kőtömbök vagy a természetes kimosódás, amely teljes rétegeket is képes volt eltávolítani a lelőhelyekről.
Végül, ha figyelembe vesszük,
hogy alkalmanként a későbbi időszakok megtelepedései vagy az újkori kincskeresők is komoly, ám
könnyen felismerhető bolygatást
okoztak, illetve hogy a legjelentősebb barlangi ásatások a második
világháború és különösen a modern feltárási és dokumentálási
módszerek elterjedése előtt zajlottak, a lelőhelyekről ismert leletanyag XXI. századi értelmezése
nyilvánvaló problémákba ütközhet.
Példaként említhetjük az Istállóskői-barlangot, amely a Bükk hegység délnyugati részén, egy hosszú és

Összeillő csigolyák a 2014. évi feltárás közben
(GASPARIK MIHÁLY FELVÉTELE)

mély völgy végén, nagy relatív és
abszolút magasságban nyílik. Itt különösen az 1950–51-es ásatások során két eltérő korú kultúrréteget sikerült azonosítani, melyekben kő- és
csonteszközök is előfordultak. A részletesebb vizsgálatok azonban rávilágítottak, hogy a két réteg keletkezése
közti időszak üledékei hiányoznak a
rétegsorból. Sőt, a kőből és különösen
az agancsból készült eszközök esetében előfordult, hogy ugyanazon darab egyik töredéke az alsó, a másik az
egyértelműen fiatalabb felső réteg
feltárása során került elő.
Ásatások Pécelen

Még 2014 novemberében bejelentés
érkezett a Magyar Természettudományi Múzeumba: Pécel határában

egy vízmosásban nagy méretű csontok kerültek elő. A nem hagyományos időpontban, decemberben elvégzett helyszíni szemle és gyors leletmentés alkalmával talált további
maradványok – összesen tizenkét
darab összetartozó nyakcsigolya és
elülső hátcsigolya – alapján pontosítani lehetett az állat meghatározását. Az elülső hátcsigolyák háti
(dorzális) oldalán lévő tövisnyúlvány
mérete, illetve a majdnem ép combcsont alapján egyértelműen azonosítani lehetett a fajt: gyapjas orrszarvú
(Coelodonta antiquitatis) leleteivel van
dolgunk.
A következő év decemberében körülbelül 10 négyzetméteres területen sikerült tisztázni a csontmaradványok elterjedését. Ekkor kerültek
Élet

és

Tudomány



20 1 8 /2



47

elő a két mellső láb egyes részei (felkarcsont, alkarcsontok, lapockacsont, kézközép- és patacsontok),
majd a teljes medencecsont, valamint az állkapocs a teljes fogsorral.
A lapocka és a bordák között elég
váratlanul négy pattintott kőeszköz
is kibukkant, amelyek első pillantásra leginkább az Istállós-kői-barlang
felső rétegének eddig eléggé egyedi
anyagú és kidolgozású eszközeire
emlékeztettek. A régészeti tipológia
szerint nagy méretű retusált (másodlagos leválasztásokkal kidolgo-

Orrszarvúlapocka és kőből pattintott
pengehegy a 2015. évi feltáráson
(GASPARIK MIHÁLY FELVÉTELE)

rom pattintott kőlelet került
elő. Ezek áttetsző obszidiánból készültek és közülük
kettő összeilleszthető volt.
Az obszidián esetében sokkal egyszerűbb a szabad
szemmel való meghatározás, így kijelenthetjük,
hogy a nyersanyag geológiai előfordulása Délkelet-

A péceli gyapjas orrszarvúnak a 2014–2015. évi ásatások során
feltárt maradványai (KATUS MAGDOLNA RAJZA)

zott élű), illetve tompított hegyekről
van szó, melyeket a hagyományos értelmezés szerint a vadászat során
használtak. Az eszközök olyan kőzetből készültek, amelynek a Kárpátmedencében nem ismert természetes
előfordulása. Bár a távoli nyersanyagtípusok makroszkópos meghatározása rengeteg bizonytalanságot rejt magában, megkockáztatjuk, hogy mind
a négy hegy a csokoládékova néven
ismert, felső-jura kori kőzetből készült. A csokoládékova forrásai KisLengyelországban, a Visztula középső folyásánál húzódó Szentkereszthegységben (Góry Świętokrzyskie)
vagy a Krakkó környéki, a jura időszakban keletkezett hegyvidék (Jura
Krakowsko-Częstochowska) északi
részén kereshetők.
Milyen idős?

2017-ben folytattuk a feltárást,
melynek során bordatöredékek és
lábcsontok társaságában újabb há48
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A 2015. évben
előkerült
pengehegyek
(NAGY KATALIN
RAJZA)

Szlovákiára, Viničky (Szöllőske), illetve Brehov (Imbreg) környékére tehető. További eltérés az eddigi kőleletekhez képest, hogy ezek a darabok
másodlagos megmunkálás nélküli
egyszerű pengék voltak, melyeket talán az orrszarvú feldarabolása során
használtak. Bár a csontok tisztítása és
konzerválása még nem fejeződött be,
az egyik bordán kétségkívül kőeszköz által okozott vágásnyomot sikerült találni, ami alátámasztja, hogy a
kőeszközök és a csontok nem véletlenszerűen kerültek egymás mellé.
Az őslénytan és a régészet első és
talán legfontosabb kérdése mindig
a lelet korát firtatja. A klasszikus

őslénytani közelítés szerint bár a
gyapjas orrszarvú már mintegy
5–400 ezer éve megjelent, csak
mintegy 150 ezer éve vált gyakorivá
és hazánkban leginkább a jégkor
utolsó jégkorszakában, a Würm glaciálisban fordult elő. Maradványai
leggyakrabban az Alföldön kerültek elő, mederkotrás hordalékából.
A Tisza természetes és szabályozott
medre ugyanis folyamatosan
fosszíliában igen gazdag rétegekbe vágódik, azokat pusztítja. Sajnos az így előkerült maradványok
tudományos értéke elég csekély, mivel eredeti beágyazó üledékükből
kiszakítva kerülnek napvilágra.

Emiatt sem az üledékek eredeti sorozatában (szakszóval a rétegsorban) elfoglalt helyüket, sem annak földtörténeti korát nem tudjuk megállapítani.
Vén állat volt

Bár a barlangok üledékéből is előkerült időnként egy-két orrszarvúmaradvány, a péceli leletek legnagyobb jelentősége abban áll,
hogy egyazon egyedhez tartozó
csontok kerültek elő, mégpedig
nagyjából a teljes csontváz egyharmada. A maradványokból kiindul-

va nagyon jól rekonstruálható az
egykori állat testfelépítése és az
egyes testrészek egymáshoz viszonyított aránya. Az állkapocs alapján például megállapítható, hogy
igen vén állattal van dolgunk, a
fogsorban ugyanis erősen lekopott
fogak sorakoznak.
Viszonylag fiatal, 50 ezer évnél
nem idősebb szerves eredetű maradványok (csont, agancs, elefántcsont vagy mamutagyar, faszén
stb.) esetében lehetőség van közvetlen keltezésre. Jelenleg több nemGyapjas orrszarvú bordái között
talált kőeszköz
(GASPARIK MIHÁLY FELVÉTELE)

zetközi program is fut,
melyeknek az eredményei
alapján úgy tűnik, a faj
utolsó optimuma a mintegy 30–37 ezer évvel ezelőtti időszakra, a jégkorszakon belül viszonylagosan enyhe, Denekamp
(orosz megfelelője a
Bryansk) interstadiálisnak
nevezett időszakra tehető.
Az ezt követő fokozatos
lehűlés és különösen az
utolsó hidegcsúcs a gyapjas orrszarvú számára
kedvezőtlen feltételeket
teremtett, ebből az időszakból kevés közép-európai adattal rendelkezünk.
A Würm eljegesedés végén, a késő glaciális időszakban egyre fogyatkozó
számban, de előfordulnak
maradványaik, KözépEurópában jellemzően régészeti lelőhelyeken.
Érdekes az egyik legfontosabb magdaléni lelőhely,
a Rajna völgyében található Gönnersdorf esete,
melynek kora a nagy sorozatban elvégzett radiokarbonos mérések tanúsága
szerint 16 300 és 15 100 év
Orrszarvú bordaés lábtőcsontjai, valamint
obszidián pengetöredék
a 2017. évi ásatásból
(MARKÓ ANDRÁS FELVÉTELE)

közé tehető. Az ugyanerről a lelőhelyről származó orrszarvúmaradványokból vett minták azonban
ezeknél mintegy 500 évvel idősebbnek adódtak – lehetséges,
hogy a késő paleolitikum embere
szubfosszilis állapotban talált csontokat vitt be a telepre. Ugyanitt
azonban előkerültek az állat élethű
karcolt ábrázolásai is, tisztán mutatva a település, illetve az egyes maradványok pontos kormeghatározása körül jelentkező nehézségeket.
A régészeti leletek oldaláról tekintve, a péceliekhez legjobban
hasonlító Istállós-kői-barlang felső
kultúrrétegének kora – figyelembe
véve az említett rétegtani problémákat – nagyjából 35 ezer év körüli időszakra tehető. A most feltárt
csontmaradványok közvetlen radiokarbonos mérése előtt tehát az
őslénytani és régészeti adatok nagyjából ugyanazt az időszakot valószínűsítik.
Ősi lakoma nyomai

Az orrszarvú vadászata és feldarabolása egyetlen, régészeti módszerekkel megfogható epizódot képvisel, amelyhez összesen hat kőeszközt találtunk a feltárás során. Véleményünk szerint lényegében a többi
magyarországi barlangi lelőhely –
így az Istállós-kői-barlang – egyegy hasonlóan rövid, talán csak
egy-két éjszakáig tartó emberi megtelepedése során sem maradt hátra
sokkal több eszköz, ám ezekben az
esetekben az évszakonként, évente
vagy esetleg csak néhány évtizedenként ismétlődő emberi jelenlét miatt
sokkal gazdagabb leletegyüttesek
kerültek napvilágra.
A péceli lelet folyamatban levő és
tervezett további vizsgálatai feltehetően fényt vetnek a maradványok radiokarbonos módszerrel
tovább pontosítható korára. S arra is,
vajon a kőeszközökön látható használati nyomok alátámasztják-e, hogy a
különböző forrásterületekről származó kőzetekből készült és régészetileg
eltérő típusba sorolt eszközöket (a
csokoládékova hegyeket és az ob
szid iánpengéket) ténylegesen másmás célokra használták 35 ezer évvel ezelőtt?
M arkó András
Gasparik M ihály
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A KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY 2017-ES GYŐZTESEI

BESZÉLGETÉSEK
A MATEKRÓL
Sorozatunk mai vendégei: Szögi Erik, a Szegedi Madách Imre Magyar–Angol Kéttanítási Nyelvű
Általános Iskolából, aki a negyedikesek között lett első, és felkészítő tanára Kőműves Mihály.
– Mikortól érdekel a matek?
– Már az óvodában is szerettem a
számolós és logikai feladatokat, amikor pedig iskolás lettem a matematika lett a kedvenc tantárgyam.
– Ez volt az első Kalmárod?
– Már harmadikos koromban is elindultam a versenyen. Akkor, megnyertem a megyei fordulót, az országos megmérettetésen pedig negyedik
helyezést értem el. A Kalmáron kívül
másodikos korom óta rendszeresen
részt veszek a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen is. Itt az elmúlt három év
során a megyei első helyet követően
az országos versenyen 6., 9. és 7. helyezést értem el. Az előző tanév óta
három osztálytársammal együtt
már a Bolyai Matematika Csapatversenyen is indulunk. Ott a tavalyi
megyei 2. helyezés után idén megyei elsők lettünk, majd az országoson 8. helyezést értünk el.
– Milyen céllal és hogyan készültél
a Kalmárra?
– A tanító bácsim, Kőműves Mihály
segítségével készültem. Az előző
évek feladatait oldottuk meg, majd
beszéltük át. Sokszor a matematika
órán is külön feladatokat csináltam,
és a szakkörön is folytattuk a felkészülést. Célunk az országos legjobb
10 közé jutás volt.
– Úgy tűnik, ez tökéletesen sikerült.
Szerinted miért te lettél az első, miben voltál a legjobb?
– Nagyon fontos, hogy mindkét nap
jól teljesítettem, mindkét feladatsort
kevés hibával oldottam meg, így az
összesített pontszámom a legmagasabb lett. 2018-ban is indulok a megyei fordulón és bízom benne, hogy
eljutok az országos versenyre is.
– Milyenek voltak a kérdések?
– Érdekes, elgondolkodtató feladatok voltak. A kedvenc feladatom az
első nap 5. feladata, ahol számokat
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kellett behelyezni egy háromszögbe
úgy, hogy az oldalakon ugyanannyi
legyen a szorzatuk. Szeretem az ilyen
típusú feladatokat is. Egyébként a logikai feladatok a kedvenceim.
– Mi a kedvenc időtöltésed, amikor
nem matekpéldákkal foglalkozol?
– Szeretem a kézilabdát. A Pick Szeged U11-es csapatában játszom. Olvasni is szeretek, főként a történelmi
témájú könyvek a kedvenceim.
– Mi a célod a matekkal, vagy ha úgy
tetszik, mi leszel, ha nagy leszel?
– Mindenképpen szeretnék a matematikával kiemelten foglalkozni.
Valószínű, hogy a hatosztályos, szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumba
fogok felvételizni, ahol a matematika kiemelt tantárgynak számít.
A tanár, Kőműves Mihály
– Mióta vesznek részt a Kalmáron a
tanítványai?
– Hét évvel ezelőtt válogattam ki
először diákjaimat. Elég nagy létszámmal indultunk, volt, aki állandó résztvevőm lett, s a hatosztályos
gimibe került, volt, aki tehetségét
más területen kamatoztatta. Az
előző két évben értünk el kiemelkedő eredményeket, főleg Erikkel,
aki az országos döntőben tavalyelőtt 4. lett és egy ponttal maradt le
a dobogóról. Rá egy évre viszont
jelentős fölénnyel megnyerte a versenyt. Tavaly már egy másik tanítványom is bekerült az ország legjobb 20 kalmárosa közé, tehát jó az
irány.
– Miért tartja fontosnak a matematikai tehetséggondozást, illetve az ilyen
versenyeket?
– A tehetséggondozásban nagyon
fontos a tanár-diák kontaktus minősége, fontos, hogy az adott feladat-

végzés közben minél több összefüggésre leljenek rá tanulóink. Szövegértésüket magas szintre kell emelnünk,
miközben élményközpontú kihívások elé állítjuk őket. Betartva a fokozatosság elvét sikerélményhez juttatjuk diákjainkat. Sikerélményt jelenthet egy jó megoldás, több jó elgondolás, egy helyi versenyen való jó
szereplés. Ezután jöhetnek a komolyabb kihívások, megmérettetések.
Már a gyerek akar megfelelni, elsősorban önmagának, ő sürgeti a versenyeket, ahol már az általa óhajtott siker közelébe kerülhet. Később az élet
különböző területein is – nagyobb
eséllyel – megállja a helyét, s megtalálja a számára legkedvezőbb döntést
egy adott helyzetben, mert gondolkodása logikus és szerteágazó lesz,
munkáját kreativitása kíséri. Mindezekre azért van jó esélye, mert
megalapozta a korábbi évek során
szerzett versenyrutin, s megszilárdult benne az örömteli munkavégzés
folyamata.
– Ön szerint miért félnek sokan a
matektól, és mit lehet tenni ez ellen?
– Mindennek alapja a motiváció. A
matek esetében különösen fontos!
Nincs az a gyerek, aki ne forgatná
szívesen az építőkockákat, aki ne
vágna ki örömmel lapokból alakzatokat, aki ne rajzolna nagy kedvvel
alakzatokból virágokat és állatokat, a
számjegyek közti kapcsolatok feltárásához szükséges feladatokat ne végezné el izgatottan. Ha ezek az alapok hiányosak, akkor nehezebb lesz
később az elsajátítás, a befogadás, a sikerélmények elmaradnak – a matek
egyre távolabbi dologgá, elvonttá válik, amit csak az úgynevezett „kockák” értenek meg. Mindenkiben ott
a „kocka-effektus”, csak felszínre
kell hoznunk. Mi, tanárok is egyértelműen nyerünk ezzel!

Nyelv és Élet
Szerkeszti:
Grétsy László
Kardió, paleó

Misi bácsi és Erik

?

KŐMŰVES MIHÁLY
KEDVENC
MATEMATIKA-FELADVÁNYA
4 testvér (akik között nincsenek ikrek) beszélget születésük sorrendjéről. Kettő közülük hazudik, kettő igazat mond.
András: Dávid a legfiatalabb.
Boldizsár: Dávid a legöregebb és Boldizsár a legfiatalabb.
Csilla: Én születtem legkésőbb.
Dávid: Sem legfiatalabb, sem legöregebb nem vagyok.
Melyik két testvér állítása igaz?

Erik egy komplex személyiség, megvan minden adottsága ahhoz, hogy pillanatok alatt átlásson egy adott helyzetet. Ez nála alaptulajdonságként dominál a sportban, a matekban és más tantárgyak esetén is. Imád sportolni,
imádja a kihívásokat, imád nyerni, s
mindezt hideg fejjel teszi. A testi-szellemi tevékenységei olyan egyensúlyt mutatnak, ami ritka manapság. A mi dolgunk, hogy a felsoroltakat időben észrevegyük, és segítsük munkáját, fejlődését, ahogy tőlünk telik.
Amit még fontosnak tartok, az a
differenciálás már az elején. Erik az
élő példa arra, hogy időben végzett
differenciálás esetén felszínre kerülnek a gyöngyszemek.
Trupka Zoltán

Helyesírásunkban kikristályosodott az
az eljárás, hogy a rövidülés útján létrejött
-o végű idegen szavak végén a kiejtést
követve hosszú magánhangzót írunk,
teljes alakjukban viszont rövidet: információ – infó, narkotikum – narkó, reprodukció – repró. Már több mint fél évszázada, hogy szakirodalmunk állást foglalt ebben a kérdésben, így vált precedens értékűvé a fotográfia – foto helyett
az önállósodott fotó szó végi hosszú magánhangzója.
Azóta a hasonló példák folyamatosan
szaporodnak: sztereó, monó, demó, logó,
makró, mikró, promó, retró. A kevéssé ismert zenei szakszó, a bevezetés jelentésű
introdukció rövidülése az intró. A fiatalok
emó stílusa látszólag szintén ide tartozik,
de a már eredetileg is hosszú magánhangzót tartalmazó emócióból származik. A dinoszauruszból a rajzfilmek, a
mesék nyelvében létrejött dinó meglepő
módon már legújabb helyesírási szabályzatunk szójegyzékébe is bekerült. A
meteó pedig egyik televíziónkban a „meteorológiai jelentés” egyedi alakja.
A legújabbak közé tartoznak címbeli
példáink. Eddig mindkettő összetételi előtagként szerepelt, manapság viszont önállósodni kezdenek, és ilyen
szókapcsolatokban szerepelnek: paleó
diéta, étrend, étterem, táplálkozás, illetőleg kardió edzés, gyakorlat, mozgás, torna. Az utóbbi olyan mozgásformák
elnevezése, amelyek oxigénigényesek, így szapora légzéssel és pulzusszámmal járnak.
A paleo- alapjelentése: ős, ősi, régi;
leginkább a paleolit kor, kultúra kifejezésből ismerős. Sokan nem is sejtik,
hogy divatos táplálkozási formaként
a régi, ősi ételkészítési eljárásokra, illetve természetes alapanyagokra utalnak a vele alkotott szókapcsolatok.
Végül egy nem lényegtelen helyesírási
észrevétel: a kardió és a paleó esetében minőségjelzőként jogos a különírás, ám
gyakran látjuk őket egybeírva is, rövid
magánhangzóval.
Zimányi Árpád
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T H U R Z Ó G YÖ R G Y J E L E N T Ő S E B B V Á R A I

AZ UTAZÓ NÁDOR
UDVARAI

Árva vára

A XVII. századi királyi Magyarországon a főúri udvar mint fogalom
Litva

sokszínű, összetett jelenség, egyfajta szimbólum volt. Szolgált
hatalmi eszközként, a politikai érvényesülés és a reprezentáció
színtereként, a hatalom megjelenítésének helyeként, a művészetpártolás, a mecenatúra és a kultúra központjaként. Más megközelítésből a főúri udvar leírható különálló épületegyüttesként,
így meghatározott tárgyi környezetként, illetve szabályozottan

A

működő, szervezett társadalomként is.

legrangosabb magyar csalá
dok hatalmas birtoktestekkel
rendelkeztek, melyek köz
pontjai között az adott földesúr szinte
folyamatosan utazott, olykor családjá
val együtt. Ezen életmód a nagymére
tű birtokok gazdasági egyben tartását
szolgálta, emellett a különböző vá
rak, kastélyok funkciókban elkülöní
tettek lehettek. Így volt például a
Thurzó család esetében, a bethlen
falvi ágból származó Thurzó György
nádor (1567–1616) irataiból, illetve tit
kára, Závodszky György 1586–1624
között vezetett naplófeljegyzéseiből ki

derül, hogy a főúr legtöbbet Árva,
Nagybiccse, és Litva (Zsolnalitva) várai
között utazott. A várak különféle funkci
ókat töltöttek be.
Árva 1527-ben került királyi ado
mányként Thurzó Elek birtokába, a
polgárháborús idők azonban megne
hezítették a szerzemény valódi elfog
lalását. Később a pártoskodó főurak
között többször is gazdát cserélt. Tar
tósan 1556-tól nyugodtak meg az Ár
va és a hozzá tartozó birtokrészek,
valamint a jövedelmek körüli ügyek:
ekkor Thurzó Ferenc kezére jutott, s rajta
keresztül fiára, Thurzó Györgyre szállt. A

A nagybiccsei kastély
és az esküvői palota
(A SZERZŐ FELVÉTELEI)

vár mai állapota szerint „közép
ső vár”-nak nevezett részei ke
letkeztek a család építkezései
nyomán, így ezen helyiségek,
illetve a „felső vár” szolgált szá
mukra lakhelyül. Árva vára
Thurzó György családja számá
ra nem volt elsődleges központ,
a második feleségével, Czobor
Erzsébettel folytatott levelezés
bizonyítja, hogy az asszony
gyermekeivel Biccsén tartózkodott.
Ezt a különböző kezek által tett fel
jegyzések is alátámasztják, emellett
azonban a nádor gyakran utazott Ár
vára, egy ízben keserű hangvételű le
vélben számol be az ott talált elhanya
golt állapotokról feleségének (1604):
„… itt én jó egészségben volnék, de az átkozott udvarbíró csak egy cseppnyire sem
készült hozzá, és nem is teljesítette be
semmiben az én rendeleteimet és parancsolatimat. Ma is az gonosz emberen
enmagam pálczát törtem el. Annyi
gondviseletlenség volt az várban, hogy
harmadnapi élés nem volt benne. Az Isten adta, hogy feljöttem volt, soha kön�nyebben nem veszett volna egy vár, mint
az, ha az ellenség reá jött volna…”
Thurzó György talán éppen ezért,
családja védelmében, az állandóan fel
merülhető katonai fenyegetéseket el
kerülendő alakította ki a biccsei kas
télyt központjának, kiegészítve repre

zentációs és (nádorként) kormányzati
központi funkciókkal. Biccse magas
hegyektől övezve, de egy elnyúltabb
sík, a család rangjához méltó társasági
események és a szükséges előkészüle
tek lebonyolítására alkalmas területen
fekszik. Katonai funkcióval nem bírt,
a közeli Litva (Zsolnalitva) vára, egy
bevehetetlennek tűnő erőd védte. A
családi levelezésben több adat is talál
ható arra vonatkozóan, hogy a foly
ton változó háborús helyzetek miatt
a válságos időkben Czobor Erzsébet
gyermekeivel ide költözött át, és ide
menekítették értékeket is. Thurzó
György egy ízben így utasította fele
ségét (1604): „Az gonosz hírek között
egyebet nem írhatok, hanem hogy vigyázásban levén, az mi oly állandó és főmarha vagyon, vigyék Létavára, ugy
hogy ha szükség mutattya, magad édes
szivem gyermekeinkkel késedelem nélkül felmehess.”

Biccsét, a család minden
napi életének helyszínét szin
tén Thurzó Ferenc vásárolta
meg 1563-ban. A mulató
kastély és a tulajdonképpeni
udvar kiépítése 1571-ben
kezdődött. Magát a késő-re
neszánsz épületet Johannes
Kilian de Syroth itáliai szár
mazású mester tervezte
négyszögletes alaprajzúra.
Thurzó György 1585-től
folytatta a rezidencia kiépíté
sét, melynek során mintául
szolgálhatott számára Ernő főherceg
udvara, melyet ottani szolgálatai révén
jól ismert, valamint az utazásai, külö
nösképp 1597-es velencei tartózkodása:
a város építészei stílusa és ornamentikai
elemei visszatükröződnek az 1601-ben
az eredeti épülettömböt kiegészítendő
emelt esküvői palota stukkó és sgraffito
díszeiben.
Biccse idővel, ahogy Thurzó György
politikai karrierje emelkedett, egyre
jelentősebb lett, mígnem 1606-tól
mint a nádor udvara, az ország egyik
meghatározó politikai és társadalmi
reprezentációs színterévé vált. Mint
kulturális tér is jelentős volt, számos
humanista tudós és evangélikus pré
dikátor fordult itt meg. A család tá
mogatott peregrinus diákokat, akik
által gyarapodott a könyvtár, s előke
lő ifjúk neveltetésének színhelyeként
is szolgált.
Bódai Dalma
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

 Birikiné Nyéki Andrea (Tarnaörs, birikineandi@gmail.com) – Jó reggelt! – December 30-án a gyöngyösi Sárhegyen megtorpant egy időre
teljesítménytúránk. Ilyen látványban ritkán van része az embernek. Az abasári templom csúcsa néha átszúrta a gomolygó ködtengert.
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 Tardos Zoltán (Budapest, zoltan.tardos@tyrolit.hu) – Kihívás – Bakonynána mellett

„Tükör által homályosan látunk,
kezdetben részekben van bennünk
az ismeret, ám a feloszló ragyogásból szintről-szintre bontakoznak ki
lehetőségeink, hogy képességünk
szerint kerüljünk szembe feladatainkkal.” Az európai kultúra
alaptézisei közé sorolt Pál
apostol-idézetet némiképp módosítottam, tekintsék számos
értelmezése egyikének. Útmutatás a teljesítménytúrához,
amelynek mindnyájan résztvevői vagyunk. Bátorítás, a sejtések bizonytalansága felismeréseket rejt. Vladimir Nabokov emlékezései közt kiegészítést találtam hozzá: „… a nagy örömök és a
siker pillanataiban van esélye a halandónak átlesni önnön határai felett, kipillantani a múlt tornyából.
És bár a ködfátylon keresztül nem
sok látszik, az embert megérinti az
üdvözült érzés, hogy jó irányba néz.”
H. J.

 Dr. Felszeghy Szabolcs (Debrecen, szabolcs.felszeghy@gmail.com) – Tükörképben

Ferencz Gabriella (Pécs,

galagonya.bokor@gmail.com) – Hová? 

 Horváth Miklós (Butyka, hmika@vilaglex.hu)
– Átkelő – Az érpatak télen
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LogIQs
www.mensa.hu

Fejtörő rovatunk feladványai Olvasóink általános
feladatmegoldó képességét teszik próbára.
A kérdések tetszőleges sorrendben oldhatók

Az előző számunkban megjelent fejtörők
megoldásai
1. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás:
a) 3018
b) 211 181

meg, nem épülnek egymásra, mindegyik más és
más készség fejlesztésére vagy tesztelésére
alkalmas. Jó töprengést, briliáns ötleteket, eredményes gondolkodást kívánunk!
1. fejtörő – Benked Anett feladványa

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa
Megoldás: 36
(A dominóban lévő síkidom csúcsainak számát a benne lévő
csillag ágainak számával megszorozva kapjuk az alsó számot.)
3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa
Megoldás:
Az intelligenciát.

Mennyi időt mutat a képen lévő, fordított számlapú és ellenkező
irányba járó óra?

2. fejtörő – Károlyi Zsuzsa feladványa

(A számokból a hozzájuk képileg hasonló betűkre
asszociálva a következő kérdést olvashatjuk ki:
„Mit mér a Mensa HugarIQa tesztje?”)

3. fejtörő – Feleki Zoltán feladványa

SÓLYA
CSUKLYA

FOGLYUK

?
GOMBLYUK
HELY

Melyik két alakzat illeszthető össze egyenlő oldalú háromszöggé?
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SZABLYA

1. EREKLYE

2. MÁGLYA

3. BOGLYA

4. FOGOLY

A számmal jelölt szavak közül melyik illik a többi közé?

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Fogják meg, tolvaj!

Mit tesz az ember, ha azt látja, hogy a közelében éppen ellopják valakinek a táskáját?
Nos, ez jórészt attól függ, hogy röviddel azelőtt megkérdezték-e tőle, hogy mennyi az
idő…
Bár ez a válasz teljesen abszurdnak tűnik,
valójában nem is olyan képtelenség, ha megismerjük annak a terepkísérletnek a logikáját,
melyet Nicolas Guéguen és munkatársai végeztek Franciaország egy városában, mégpedig egy bár teraszán. A kutatók a „láb az ajtórésben” technika hatásosságát kívánták tesztelni egy, a szokásostól eltérő helyzetben. A
„láb az ajtórésben” technika lényege az, hogy
ha szeretnénk megnövelni annak esélyét,
hogy az emberek eleget tegyenek egy nagyobb kérésnek, melynek teljesítése áldozattal
jár (például némi pénzt kell adni valakinek),
akkor érdemes egy kisebb kéréssel előkészíteni a terepet. Ez a gyakorlatban úgy fest, hogy
a „kéregető” megszólít egy ismeretlent az utcán, és először csak megkérdezi, mennyi az
idő – ez a kisebb kérés. Amikor a megszólított
személy megtette azt az apró szívességet,
hogy megmondta, hány óra van, a kéregető
előáll a nagyobb kéréssel, nevezetesen, hogy
szüksége lenne egy kis aprópénzre. Kísérletek bizonyítják,
hogy ha a kéregető először megtudakolja a pontos időt,
sokkal többen adnak neki pénzt, mintha mindjárt a pénzkéréssel indítana. Vajon ez a furcsa, szinte érzékelhetetlen
kapcsolat, mely a könnyű kérés teljesítésekor létrejön a két
ember között, más téren is érezteti hatását?
Guéguen és munkatársainak kísérletében a kutatók
egyik segítője, egy 20 év körüli férfi (az „áldozat”) leült
egy szabad asztalhoz a bár teraszán, mégpedig ott, ahol a
közelben valaki más is egyedül ült a maga asztalánál. Táskáját maga mellé tette a földre. Az esetek felében az „áldozat” megkérdezte a másik asztalnál ülőt, hány óra van,
majd amikor választ kapott, megköszönte, és a táskát hátrahagyva bement a bárba. Ekkor lépett színre a kutatók
másik beépített embere, a „tolvaj”. Tíz másodpercen át
alaposan körülkémlelt, majd felvette a földről a táskát és
elindult vele kifelé. Ezt a kis bűnügyi színjátékot összesen
76-szor játszotta el a két férfi – természetesen különböző,
gyanútlan kísérleti alanyok előtt –, a különbség csak az
volt, hogy az esetek felében a pontos idő megtudakolása
kimaradt a forgatókönyvből. A pszichológusok természe-

Eszem-iszom (SZŰCS ÉDUA RAJZA)

tesen azt figyelték, hogy a szemtanú, a másik asztalnál ülő
kívülálló hogyan reagál a lopásra, megpróbálja-e valamilyen módon – szóbeli figyelmeztetéssel vagy akár fizikai
közbelépéssel – megakadályozni, hogy a tolvaj elvigye a
táskát. Nos, amikor az „áldozat” korábban megkérdezte a
pontos időt a közelben ülőtől, az az esetek 84 százalékában
megpróbált valamit tenni a lopás megakadályozására. Ellenben amikor a kezdeti kis kérés elmaradt, akkor a szemtanúknak mindössze 47,4 százaléka lépett közbe.
A különbség óriási, és ismét bebizonyosodott, hogy egy jelentéktelen, apró kérés teljesítése alapvetően megváltoztatja
két ember viszonyát. Guéguen és munkatársai szerint ha valaki apró szívességet tesz egy másik embernek, például megmondja, mennyi az idő, valamiképpen felelősségérzet alakul
ki benne az illető iránt. Ezért, ha rövid idő múlva úgy alakul
a helyzet, hogy tehet érte még valamit, jóval nagyobb a valószínűsége, hogy valóban cselekedni is fog. Ezért ha valaki ismeretlenek között valamilyen apró gesztussal felveszi a kapcsolatot a többiekkel, akkor könnyen lehet, hogy azonnal védelmezőket és testőröket szerez magának.
M annhardt András
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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
A bosszú evolúciós gyökere

mikor az ember valakit szenved
A
ni lát, általában kényelmetlenül
érzi magát és segíteni szeretne. Ez az

érzés azonban visszájára fordulhat.
Amikor tudjuk, hogy valaki anti
szociális módon viselkedett, akkor
nem vagyunk együttérzőek még
akkor sem, ha tudjuk, bántják az il
letőt. Korábbi tanulmányokból tud
juk, hogy az elkövető fájdalmát
megtorlásként értékeljük, és annak
eszközeként, hogy a helytelen visel
kedést büntessük meg, és együttér

Árulkodó hajtás
a térképen

írt adtunk arról (ÉT/2017/48),
H
hogy a londoni Christie’s aukciós
ház decemberi árverésén nagyjából
egymillió dollár körüli áron találhat
majd új tulajdonosára egy ötszáztíz
éves térkép: a lotaringiai koz
mo
gráfus, Martin Waldseemüller 1507ben készült földgömbjén először
tűnt fel a szerző által javasolt Amerika név. A földgömb cikkelyeit
tartalmazó, rendkívül ritka nyoma
tért – a tizenkét évvel korábban
ugyanitt már eladott példány után –
most is rekordárat reméltek az árve
résen. Közbeszólt azonban a mo
dern technika, mert a szenzációs
lelet képei bejárták a világsajtót.
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zés helyett inkább elhatárolódunk az
elkövetőtől. Mostanáig nem sokat
tudtunk a fenti viselkedés evolúciós
gyökeréről.
Nemrégiben a Max Planck Institu
te (Németország) társas neurológia
és evolúciós antropológia terüle
tén dolgozó munkatársai feltárták,
mely életkorban fejleszti ki az em
ber azt a motivációt, hogy végig
nézze valakinek a – saját perspektí
vából – megérdemelt büntetését, és
hogy vajon létezik-e ez a motiváció
legközelebbi rokonainknál, a csim
pánzoknál.

A gyerekek viselkedésének vizs
gálatához a kutatók bábszínházat
alkalmaztak, melyben két, külön
bözőképp viselkedő karakter tűnt
fel. Az egyik, a barátságos karak
ter, mindig visszaadta a gyerekek
kedvenc játékát, a másik, aki nem
volt együttműködő, megtartotta a
játékot magának. Egy további báb
a büntetésvégrehajtó szerepét ját
szotta, és úgy csinált, mintha pál
cával ütlegelte volna a másik kettőt.
A fiatal közönség, mely 4-6 éves
gyerekekből állt, eldönthette, hogy
akarja-e nézni a büntetést, ebben az
esetben egy érmével kellett fizetnie,
vagy inkább nem nézi, és matricára
költi az érméket.
A barátságos báb esetében a gye
rekek többnyire visszautasították,
hogy megnézzék, hogyan szenved.
Az antiszociális báb esetében azon
ban a hat éves gyerekek elutasították
a matricát, és arra költötték az érmé
iket, hogy tanúi lehessenek annak, a
büntetés elegendő volt-e. Arckifeje
zésük azt mutatta, hogy örömet is
éreztek, amikor szenvedni látták a
bábot. A négy és öt éves gyerekek
nem mutattak ilyen viselkedést.
A kutatók csimpánzok esetében
hasonló jelenséget figyeltek meg. A
csimpánzok viselkedése, melynek
során az antiszociális attitűdöt bün
tették meg, a Max Planck Institute
lipcsei állatkertbeli egységében volt

Mivel rendkívül ritka és értékes da
rabról van szó, egyesekben termé
szetszerűleg felébredt a kíváncsiság,
másokban a kétkedés, ami arra ser
kentette őket, hogy alaposan meg
nézzék, miről is van szó.
Az amerikai szakértői csoport első
dolga az volt, hogy a most aukció
ra bocsátott nyomat digitális fotóját
összehasonlították az 1871 óta is
mert, és ma a minnesotai James Ford
Bell Könyvtárban őrzött eredetié
vel. Ez utóbbi fametszetes papírlap
egy későbbi hajtás nyomával maradt
fenn, és a Christie’s felvételein éppen
ezen a helyen és éppen ekkora hal
vány vonal volt látható...
Mivel a térképet ötszáz éve egy
fába metszett nyomódúcról sok
szorosították, forráson, a nyomó

formán nem lehetett semmiféle
hajtásnyom. Így ez a felfedezés
nyomban megkérdőjelezte a lon
doni nyomat eredetiségét. A még
alaposabb vizsgálatok azután to
vábbi gyanús jeleket is találtak:

tanulmányozható az állatgondozók
segítségével, akik két szerepet öl
töttek magukra: együttműködő és
antiszociális. Egyikük rendszeresen
etette a csimpánzokat, másikuk el
vette az élelmüket. Egy harmadik
személy tettette, hogy megveri őket
egy bottal. Úgy, mint a gyerekek
esetében is, jelentős számú csim
pánz tett erőfeszítést, hogy szem
tanúja lehessen, ahogy büntetésből
ütlegelik az antiszociális gondozót.
Ehhez egy szomszédos szobába ve
zető nehéz ajtót kellett kinyitniuk,
ahonnan láthatták az eseményt.
Amikor ugyanez történt a barátsá
gos gondozóval, akkor nem akar
ták látni az eseményt, és amikor
kényszerítették őket, hogy nézzék,
erősen tiltakoztak.
„Az eredményeink azt mutatták, hogy
a hat éves gyerekek, sőt, a csimpánzok
is, meg akarják bosszulni az antiszociális viselkedést, és késztetést éreznek, hogy
nézzék a bosszút. Itt ered az ilyesféle viselkedés evolúciós gyökere, mely kulcsfontosságú tulajdonság ahhoz, hogy az élőlények közösségben élhessenek” – mondta
Natacha Mendes, a tanulmány egyik
vezető szerzője. „Nem állíthatjuk határozottan, hogy a gyerekek és a csimpánzok
bosszút éreztek. Mindazonáltal a viselkedésük tisztán megmutatja, hogy a hat
éves gyerekek és a csimpánzok szívesen
nézik meg, hogyan bűnhődik csoportjuk
nem együttműködő tagja” – tette hozzá
végül Nikolaus Steinbeis, a tanulmány
másik szerzője.
(Max Planck Institute for Human
Cognitive and Brain Sciences)
egy helyen például a nyomdafes
ték világosan a régi papírra utó
lag került, ragasztóanyag felet
ti rétegként látszódott. Vagyis
egy régi könyvből eltávolított
papírra, utólag nyomtattak, min
den valószínűség szerint egy fo
tomechanikai úton előállított
nyomóformáról. Nem tudni, mi
kor és milyen céllal készítették az
utánzatot az ismeretlen alkotók,
mindenesetre a pofonegyszerű
nyomdászati eljárás – vagy éppen
rafinált trükk – majdnem bejött.
A jó nevű londoni aukciósház a
botrány első szelére mindeneset
re szép csendesen visszavonta a
korábban óriási sajtóvisszhangot
kiváltó tételt.
Török Zsolt Győző

Vírusok ellen
nanorészecskék

jelenleg használatos vírusellenes
A
szerek hatása korlátozott, mivel
rendszerint csak egyetlen vírus, vagy

erősen kötődik a vírushoz, és meg is
semmisíti azt. Ehhez svájci, olaszor
szági, franciaországi, és csehországi
vírusszakértőkkel és biokémikusokkal
működtek együtt.
„Ismertük a HSPG-hez kötődő vírusokat, melyekhez a nanorészecskéknek kötődni kell, és a nanorészecskék szerkezetét,
de nem értettük, hogy a nanorészecskék
miért viselkednek annyira különbözően

legfeljebb egy víruscsoport ellen
használhatók. Létezik néhány széles
spektrumú vírusellenes szer, amely
megelőzi, hogy a vírusok belépjenek
az egészséges sejtbe, de
ezeket általában folyama
tosan kell szedni a fertő
zés megakadályozása ér
dekében, és komoly koc
kázat az, hogy a vírusok
rezisztenciát fejlesztenek
ki ellenük.
Egy kutatócsoport, a
Illinois Egyetem (Chica
go, USA) vegyész mun
katársának, Petr Kralnak
vezetésével, olyan új ví
rusellenes nanorészecskét
tervezett, mely többfé
le vírushoz képes kö
Molekuláris dinamikai modell, melyen látható, hogyan
tődni, így például a
kötődik a nanorészecske a humán papillomavírus
herpeszvírushoz, humán
külső rétegéhez. (KÉP: PETR KRAL)
papillómavírushoz, res
pirator ikus syncytialis vírushoz, mind a kötés erősségét, mind azt illetően,
Dengue-vírushoz. Eltérően más szé hogy meggátolják a vírus belépését a sejtbe”
les spektrumú vírusellenes szerektől, – mondta Kral.
Kral és kutatócsoportja kifinomult
melyek csupán azt gátolják meg,
hogy a vírus az egészséges sejtekbe szimulációkon keresztül oldotta meg
lépjen, az új fejlesztésű nanorészecske a fenti kérdést, és visszajelzett a kí
meg is semmisíti a kórokozókat – sérletező kutatóknak, hol finomítsák
derül ki a tanulmányból, mely a a részecske tervét. Komputeres mo
Nature Materials című folyóiratban dellezési technikákat használtak ah
hoz, hogy a különböző célvírusok és
jelent meg.
Az új nanorészecskék egy, a sej nanorészecskék szerkezetét pontosan
tek felszínén található fehérjét, a előállítsák, atomnyi pontosságban. A
heparin-szulfát proteoglikán fehér vírusokon és nanorészecskéken belüli
jét utánozzák (HSPG). A vírusok egyes atomcsoportok közötti kölcsön
jelentős része, így a HIV-vírus is, hatás mély megértése lehetővé tette,
azáltal lép be az egészséges sejtbe és hogy megbecsüljék a két részecske
fertőzi meg, hogy a sejt felszínén a között formálódó egyes kötések erős
HSPG-khez kötődik. Azok a létező ségét és tartósságát, sőt, azt is megjó
gyógyszerek, melyek a HSPG-kötést solhatták, idővel hogyan fog változni
utánozzák, és ezzel megkötik a ví a kötés, és képes lesz-e megsemmisíte
rust, megakadályozzák ugyan, hogy ni a vírust.
a vírus kötődjön a sejthez, de a kö
A kutatócsoport végső tervváltoza
tés ereje viszonylag gyenge. Ezek a tában a nanorészecske visszafordítha
korábbi gyógyszerek nem képesek tatlanul képes kötődni a vírusokhoz,
a vírust megsemmisíteni, és a vírus és halálos változásokat okoz bennük,
újra aktiválódhat, amikor a gyógy de nem hat az egészséges szövetekre és
szer koncentrációja csökken.
sejtekre. Az új nanorészecske in vitro
Kral és kollégáik, köztük Lela kísérletekben hatásos volt több vírus
Vukovic, a a Texas Egyetem (El ellen is. Kral azt reméli, kutatásuk
Paso, USA) vegyésze, a tanulmány eredményeképp hatékony és biztonsá
egyik szerzője olyan vírusellenes gos vírusellenes szer készül majd, mely
nanorészecskét akartak tervezni, mely életeket menthet.
szintén a HSPG utánzásán alapul, ám
(University of Illinois at Chicago)
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ÉT-ETOLÓGIA
Mandrill-higiénia

z állatokat érő természeti kihívá
A
sok közül a paraziták és vérszívók
támadása viszonylag ritkán kelti fel a

figyelmet a sokkal látványosabb, drá
mai eseményekhez, például a ragado
zók jelentette veszélyhez képest. Pedig
számos faj viselkedése jól észlelhetően
idomult az élősködők jelentette kelle
metlenségek elkerülésének érdeké
ben – vadlovaknál megfigyelhető,
hogy pihenőhelyül széljárta területe
ket választanak a böglyök távoltar
tásához, a rénszarvasok pedig a szú
nyoghadak elől a magasabban fekvő
területekre húzódnak nyaranta. Af
rikai patások esetében azt találták,
hogy a helyhű fajok belső paraziták
által sokkal inkább fertőzöttek, mint a
nomád, kóborló növényevők. A jelen
séget az okozhatja, hogy ha az állatok
rendszeresen ugyanott legelnek, kön�
Mozgásba hozható-e
a kíváncsiság?

alogh László professzor a Tehetsé
B
gek Magyarországa program Szak
mai Tanácsadó Testületének a tagja. A

tehetségsegítés egyik vezető kutatója
ként Az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjai című könyvében arról ír,
hol lát problémákat a hazai tehetség
gondozásban. Erről kérdeztük.
– Miközben le kell szögeznünk, hogy a
tehetséggondozás sok területén a köz
vetlen élbolyban haladunk, sok a gond a
tehetségek felderítésével. A tehetségígé
retek keresése még esetlegesnek tűnik,
nem elég rendszerszerű. Sok középiskola
szerencsére már jó úton jár, elég csak az
Arany János Tehetséggondozó Prog
ramban részt vevő nagy hagyományú
gimnáziumokra gondolni. De mind
a mai napig az a legjellemzőbb, hogy
ha egy gyermek jól teljesít, akkor őrá a
pedagógusok azonnal lecsapnak mint
tehetségígéretre. Ám a visszahúzódóbb,
versenyzésre még nem vagy egyáltalán
nem kapható fiatalok körében nem ke
resik tudatosan az ígéreteseket.
– Például az alulteljesítők körében?
– A körükben megbúvó tehetségek
után nemigen mennek a szakemberek.
Célszerű lenne a tanórákon kívüli te
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nyen visszafertőződhetnek
a bélrendszerükből kikerülő
parazitákkal.
Az itt ismertetett tanul
mányban francia és német
kutatók azt kívánták el
dönteni, vajon az afrikai
őserdei környezetben élő
mandrillok területhaszná
latára a higiéniai szempon
tok is hatással lehetnek-e.
A vizsgálatban szerep
lő mandrillokat Gabonban követték
nyomon. E majmok nagyobb csopor
tokban élnek, a megfigyelt egyedek
igen nagy, majdnem 900 hektáros
területen mozogtak, naponta átla
gosan két és fél kilométeres távo
kat téve meg. A kutatók arra vol
tak kíváncsiak, hogy a mandrillok
helyválasztását milyen szempontok
fogják döntően befolyásolni – egyegy adott helyszín újbóli felkeresé
sét ugyanis annak táplálékbősége,
a környéken élő ragadozók, illetve,
cikkünk témájának megfelelően, a
parazitákkal való szennyezettsége is
meghatározhatja.

A kutatók mikroszkó
pos vizsgálattal kiderítet
ték, hogy a mandrillok
ürüléke egy-egy adott
helyszínen mennyi bél
féregpetét tartalmazott.
Megállapították, hogy
a paraziták fertőzőké
pessége az ürítést követő
5-21 napos periódusban a
legmagasabb. Ehhez ké
pest vizsgálták azt, vajon
a mandrillok milyen valószínűséggel,
illetve mennyi idő múlva térnek vis�
sza az adott területre. A tanulmány
legérdekesebb eredménye az volt,
hogy a majmok újbóli felbukkanása
egy korábbi táplálkozó helyen évszakfüggő volt. Az esős évszakban sokkal
rövidebb időközönként látogattak el
ugyanazon területekre, míg a száraz
évszakban csak ritkán bukkantak fel
pár héten belül ugyanott. A jelenség jól
magyarázható azzal, hogy amikor na
ponta zuhog a csapadék, a parazitave
szély sokkal hamarabb elmúlik, mint
az esőben szegény hónapokban.
Pongrácz Péter

hetségkereső programokba minél több
gyereket bevonni, a „rosszabb” tanulók
közül is. Az ilyen kereső programok so
rán a pedagógus, kilépve a tantervi ke
retekből, korábban fel nem tárt képes
ségeket hozhatna felszínre azáltal, hogy
felkelti az érdeklődésüket különféle
tudásterületek iránt, s mintegy moz
gásba hozza a kíváncsiságukat. Ez nem
kizárólag az iskola feladata! Szerepük
lehet e munkában a Tehetségpontok
nak éppúgy, mint a különféle, iskolán
kívüli szakembereknek. Sőt, tágabban
is értelmezhetjük a tehetségsegítésbe
bevonható felnőttek körét. A szülők tu
dását, szellemi kapacitását például alig
használjuk ki ma még, pedig egy-egy
általuk tartott foglalkozás különleges
erővel hathat a gyerekekre.
– Csak a középiskolában tapasztalható ilyen fehér folt?
– Sajnos nem, a felsőoktatásban is akad
javítanivaló. Amikor egy fiatal össze
gyűjti a felvételihez szükséges pontszá
mát és bekerül az egyetemre, akkor ott
nincsen, aki számon tartsa, hogy mit
teljesített már a felsőoktatási tanulmá
nyait megelőzően. Mindezt önkritiku
san mondom, hiszen én is egyetemen,
Debrecenben oktatok: alig akad, aki
odafigyeljen az OKTV és egyéb ver
senyeredményekre. Mintha minden

egyetemi oktató úgy gondolná: majd
meglátom, az én kurzusomon miként
teljesít a hallgató, s az alapján eldöntöm,
az illető tehetséges-e vagy sem. Tehet
ség-portfoliót kellene gyűjtenie a fiatal
nak, aminek el kellene kezdődnie már
az óvodában, s az alapfokú oktatástól a
felsőfokig végig kellene, hogy kísérje a
tanulmányait. Vannak már erre próbál
kozások, de széles körben elfogadott,
általános rendszert még nem sikerült
kialakítanunk.
– Ehhez is hozzásegíthetnének az
egyéni tehetségfejlesztő programok?
– Egyebek mellett igen, de segíthet
nének azokon az intellektuális tehet
ségterületeken is, amelyekkel az iskolai
tanulmányai során viszonylag későn ta
lálkozik csak egy fiatal. Gondolhatunk
itt például a biológiára vagy a kémiára.
Nem szabad elkövetni azt a hibát, hogy
– mondjuk egy matematika tagozatos
általános iskolai osztályban – idejekorán
ráállítja a tanár a legjobban tanulókat a
matematika „sínjére”, mielőtt kiderül
hetne, hogy fizikában vagy földrajzban
még kiemelkedőbb teljesítményre len
nének képesek. A túl korán kijelölt út
akár kártékony lehet a tehetségígéretek
haladása szempontjából, mert az utóla
gos váltás nehéz feladat.
Gózon Ákos

KERESZTREJTVÉNY
Múlt heti rejtvényünkben egy búvár barlangkutató szerepelt, az
e heti rejtvény főszereplője pedig egy régész barlangkutató (vízszintes 1.), aki a Hunyad megyei barlangokban csigatelepeket
tárt fel, majd a tordosi őstelep ásatásával foglalkozott. Igazi hírnévre egy barlangrendszer (függőeleges 11.) feltérképezésével
tett szert. Jó fejtést kívánunk!
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. Az 1-es számunkban elkezdődő 11 hetes rejtvényciklusunk végére a négyzetek betűi – helyes sorrendbe rakva
− egy 200 éve született vegyész nevét adják ki. A név megfejtői között az Élet és Tudomány negyedéves előfizetését
sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A régész barlangkutató neve. 11. Filc. 12. Női
név, viselőjét Odinak is becézik. 13. Grand ...; a négy legnagyobb
nemzetközi teniszverseny neve. 15. Mára három kisebb részre
osztódott tó a Turáni-alföldön. 16. Numero, röv. 18. Dédelgetett
vágy. 20. ...-de-France; történelmi vidék a Szajna mellékén. 21.
Zeneszerző, karmester, zongoraművész, pedagógus (Ernő, 1877–
1960). 24. Motorbelső! 25. Becézett Oszkár. 26. A Pisti a vérzivatarban című Örkény-darab jósnője. 28. Kertvég! 29. Ártó szándékkal
alapjaiban gyengít. 32. Olaszország NOB-jele. 34. Szép Ernő egy
Heine-vers ihlette mesedrámája. 35. Vaságy közepe! 36. Üzlet.
38. Város Dunaföldvárral szemközt. 40. Reszelt gyümölccsel
ízesített (rétes, pite). 42. Lapszél.
FÜGGŐLEGES: 2. Oersted, röv. 3. Record management services
(állománykezelő rendszer), röv. 4. Görög eredetű női név. 5. Annak
aljához. 6. A sorsolásban kettő is van! 7. Fennkölt vers. 8. A
Noszty fiú! 9. Kocsmázás. 10. Versenyszerűen futó, ugró, súlyt

lökő stb. 11. Ennek feltérképezésével tett szert igazi hírnévre
a barlangkutató. 14. Összeillesztéssel, ragasztással komponált
képzőművészeti alkotás. 17. Író- és rajzolóeszköz. 19. ... Fair
Lady; Frederick Loewe musicalje. 22. Hertz, röv. 23. Füzetből
tépik. 27. ... vino veritas; borban az igazság. 30. A lantán vegyjele. 31. Lázár Ervin mesebeli nyula. 33. Gyümölcs, ritka női
név is. 37. Esetleg. 39. Trombita, zenei rövidítésként. 41. Síkság
szélei! 43. Gróf, röv.
Múlt heti rejtvényünk megfejtése: Plózer István, Hévízi-tó forrásbarlangja.
VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

TELC nemzetközi és államilag elismert
nyelvvizsgák 7 nyelvből 4 szinten
Következő vizsgaidőpont:

2018. február 24.
Jelentkezési határidő: 2018. január 22.
A vizsga előtt felkészítő tanfolyamok
indulnak, melyekről a www.telc.hu
honlapon tájékozódhat.

Megjelent
a Természet Világa
januári száma
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
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ÉT-IR ÁNY TŰ
Fogolysorsok
Mások mellett Gyóni
Géza, Rákosi Mátyás,
Nagy Imre fogolysorsain keresztül, fotókkal,
tárgyakkal, hadifogságban készült műalkotások reprodukciójával
mutatja be az első világháborús hadifogság körülményeit, a
magyarországi hadifogolytáborokat a Budapesti Történeti
Múzeum Vármúzeumában nyílt Hadifogoly magyarok
a nagy háborúban – Emberi sorsok Szibériától Szardíniáig című vándorkiállítás.
A tárlat célja, hogy teljes képet adjon az első világháborús hadifogságról: a fogságba esésről, a hadifoglyokkal
szemben elkövetett háborús bűnökről, de emellett a hétköznapi életet is bemutatják, a posta működésétől a járványok terjedésén át a temetkezésig és a vallási életig.
A január 28-ig látható tárlaton elsősorban korabeli fotóanyagokat – többségében családi gyűjteményekből származó – eredeti tárgyakat, dokumentumokat állítanak ki,
de ezen felül multimédiás anyagok is vannak, melyekben
a hadifogságot túlélők leszármazottaival készített interjúkat, valamint az ostffyasszonyfai hadifogolytáborról készített riportot láthatnak az érdeklődők. A kiállításnak
mindemellett komoly képzőművészeti része is van, olyan
képzőművészek által képviselve, akik nagy nevek lehettek
volna, ha a hadifogság nem töri derékba karrierjüket.
Ezen művészek tiszteletére az ő hadifogságban készült
műalkotásaik reprodukcióit is kiállítják.

Hétköznapi Arany
Az Arany János emlékév
végére szinte minden oldalról alaposan körbejárta
az irodalomtudomány a
költő életművét. A debreceni Déri Múzeum „De
lelkem Isten megnyitá” – a köztünk élő Arany János tárlata mégis igyekszik valami újat hozni, és a költőt
olyan oldaláról bemutatni, amelyet másként kevéssé fedezhetünk fel.
Arany János sorait már az óvodások, kisiskolások is fújják, hiszen már kicsi gyerekkorban találkoznak verseivel. A költőt tehát korán megismerjük, de megismerjük-e később az embert? A tárlat ezt a célt igyekszik elérni, felelve olyan a kérdésekre, mint: az alkotó milyen
volt mint családapa, barát, tanító, hivatalnok vagy akadémikus?
Arany János döntései, és így egész élete azt mutatja meg,
hogy hová vezet, ha valaki szorgalmasan és lelkiismeretesen dolgozik, ha valaki a keresztutakhoz érve mindig a
nehezebbet választja, ha valaki vállalja másokért, népe,
nemzete iránti felelősségből azt az utat, amit Arany.
A február 28-ig látogatható kiállítás – miközben tükröt tart a látogatónak –megrajzolja Arany személyiségét.
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Fél évszázad munkája
Korniss Péter a kortárs magyar fotográfia egyik meghatározó alkotója, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas és
Pulitzer-emlékdíjas fotográfus. Munkásságának középpontjában az eltűnőben
lévő erdélyi és magyarországi paraszti életmód dokumentarista ábrázolása áll.
Folyamatos emlékezet
című kiállítása a Magyar
Nemzeti Galériában azokra a sorozatokra koncentrál,
amelyek az egész életmű legfontosabb szellemi ívét adják.
Korniss Péter 1937-ben született Kolozsváron. 1961-től
1991-ig a Nők Lapja képes újság munkatársa, majd szabadúszó fotográfus. Hírnevét több évtizedes dokumentarista munkájával alapozta meg. Tizenhat ország múzeumaiban és galériáiban állított ki. 1977-től három
éven át a World Press Photo zsűrije, 1983-tól pedig a
W. Eugene Smith Memorial Fund nemzetközi tanácsadó testület tagja. 1999-ben fotográfusként elsőként
Kossuth-díjat kapott.
A Magyar Nemzeti Galériában látható kiállítása fél évszázadot fog át, s elénk tárja a társadalmi változásokra
nyitott, azokat folyamatosan elemző, majd abból saját
képi világát megteremtő fotográfus pályáját. A hagyományos paraszti kultúrától elindulva fokozatosan a globalizálódott világ s a vendégmunkás lét kerül figyelme
középpontjába.
A tárlat meghosszabbítva február 11-ig várja a látogatókat.

Szűk átjárók
Idén februárban tíz év
után először jelentkezett kiállítással Péntek
Orsolya képzőművészíró, akinek első regényét, a nagy sikert aratott Az Andalúz lányait
követően most jelent meg Dorka könyve címmel a második kötete.
A Nyitott Műhely után ezúttal az RS9 színházban és a
hozzá tartozó Vallai kertben nyílt meg a festői univerzumát írói világával párhuzamosan építő művész második,
Sotoportego című tárlata, ahol a művész Velence- és
Portugál-sorozatát láthatjuk. A 2019. január 9-ig nyitva
tartó kiállítás címe Velencére utal: a sotoportego azokat
a szűk átjárókat jelenti a helyiek nyelvén, amelyeken a
vízre épült város épülettömbjei alatt közlekedni lehet.
Ezek az átjárók adott esetben egy teljesen más arculatú
városrészbe vezetnek, átvitt értelemben pedig a világ folyamatos változására utalnak.

KÖV E T K E Z Ő S Z Á M U N K B Ó L
A csillagok között
a fekete lyuk a király

A fiatal galaxisokban gyors ütemben
alakulnak ki a fényesen ragyogó csillagok, azonban a galaxisfejlődés bizonyos szakaszában a csillagkeletkezés
végül befejeződik. Egy új tanulmány
szerint a galaxisok középpontjában lévő nagy tömegű fekete lyukak határozzák meg, hogy ez a szakasz milyen
hamar következik be.
Agyrázkódás, bélflóra
és a szklerózis multiplex

A szklerózis multiplex a központi
idegrendszer idegsejtjeinek hosszú
nyúlványait burkoló velőshüvelyek
szétesésével és a központi idegrendszer gyulladásával járó betegség. Az elemzések szerint a 11 és 20
éves kor között bekövetkező agyrázkódás fokozza a szklerózis multiplex későbbi kialakulásának valószínűségét.
A só előjöveteli helyei

A kősó egyike a hétköznapjainkban
leggyakrabban előforduló ásványoknak, amelyet gyakorlatilag átalakítás
nélkül, eredeti formájában hasznosítunk: megeszünk. A kőeszközök
pattintásához szükséges tűzkő után
valószínűleg a kősó volt a második
ásványi nyersanyag, amellyel már az
őskorban kereskedtek.
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A hátlapon

Trencsén vára
Thurzó György (1657–1616) nádor
halálát követően 5 évvel fia, Imre
(1598–1621) is elhunyt, így a család
bethlenfalvi ága magszakadás következtében fiágon kihalt. A felhalmozott mesés vagyon a nádor
két feleségétől született 7 lánya között öröklődött, így maga Árva
vára is. Mikor már a második feleség, Czobor Erzsébet (?–1626) sem
élt, a lányok a közös birtok élére
elsőként Illésházy Gáspárt nevezték ki, aki Thurzó Ilona férje volt.
Az Illésházy család birtokolta ekkor Trencsén várát, amely korábban, I. Ferdinád és Szapolyai János
küzdelmei során Thurzó Elek zálogbirtokként tulajdonába is jutott.
1594-től előbb szintén zálogbirtokként, majd 1600-tól tényleges tulajdonként Illésházy István kezébe
került, aki 1568-tól Trencsén vármegyei főispán is volt. A Thurzó
családdal unokaöccse, a már említett Gáspár került házasság révén
rokonságba.
Az Illésházyak várbirtokosságuk
alatt számos javítást és építkezést
folytattak a harcok során megrongálódott várban, olasz építészeket
hívtak, és új védelmi erődöt emeltek, emellett modernizálták az
épületeket, a magas gótikus tetőket síktetőre cserélték a reneszánsz
kor ízlésének megfelelően.
A vár ma Trencsén városának szívéből közelíthető meg, a Várhegy
mészkőszirtjén emelkedik a Vág
völgye fölött. Az évszázadok során történt számos átépítés következtében több építészeti stílus elemeit is magán viseli, terei ezt bemutató múzeumi kiállításoknak
adnak helyet.
Kép és szöveg:

Bódai Dalma
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Trencséni vár

Adószámunk: 19002457-2-42

