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Kedves Olvasónk!
zépkori éghajlat-ingadozások összefüggései, avagy mi-
ért tűntek el nyomtalanul a vikingek Grönlandról? 
Második díj: Oláh László (ELTE TTK Fizika Dok-

tori Iskola. Részecskefizika és csillagászat program) 
Szerkezetvizsgálat kozmikus részecskékkel  
Harmadik díj: Jankovics M. Éva (ELTE TTK Földtudo-

mányi Doktori Iskola, Földtan-geofizika doktori program) 
Magma feláramlás nyomon követése lépésről lépésre 

Valóság kategória:
Első díj: Szarka Evelin (Pécsi Tudományegyetem – 

Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori 
Iskola) Amerika „trójai falova”? Az Európai Unió és 
Kuba bilateriális kapcsolatainak dinamikája
Második díj: Németh Ákos (Pécsi Tudományegye-

tem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi 
Doktori Iskola) Kelet népe nyugaton 
Harmadik díj: Wettstein Domonkos (BME Építés-

mérnöki Kar, Csonka Pál Doktori Iskola) Párhuzamos 
vidékek

A pályázat kiírói ezúton köszönik valamennyi pályázó 
munkáját. A díjátadásra február végén kerül sor.

Szerkesztőség

Megszületett a Doktoranduszok Országos Szövetsége és a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat közös cikkismer-
tető pályázatának végeredménye. 

Élet és Tudomány kategória:
Első díj: Baricza Eszter (Semmelweis Egyetem Moleku-

láris Orvostudományok Doktori Iskola) A dohányzás sze-
repének vizsgálata a krónikus ízületi gyulladásban 
Második díj: Schamberger Anita  (ELTE TTK Biológia 

Doktori Iskola,  Klasszikus és molekuláris genetika prog-
ram) Kis molekulák nagy hatással: hogyan szabályozzák a 
génkifejeződést a mikroRNS-ek?
Harmadik díj: Gulyás Enikő (Eszterházy Károly Főis-

kola Neveléstudományi Doktori Iskola) Irodalom + cso-
port + beszélgetés = biblioterápia!? 

Természet Világa kategória:
Első díj: Farkas Alexandra (ELTE TTK Fizika Doktori 

Iskola. Statisztikus fizika, biológiai fizika, kvantumrend-
szerek fizikája doktori program) A viking kaland és a kö-



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

A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS

Válasz: G 

ERŐSÍTÉS

Válasz: N
A nap négy lehetséges 
helyen van, így a 
két virágnak három 
hely marad, melyek 
háromféleképpen 
helyezhetők el.
Így összesen 12 lehetőség 
van, tehát az N hiányzik az 
alternatívák közül.

HAJRÁ

Válasz: 23
A tagok és a tetoválások 
száma megegyezik, 
tehát az összes tetoválás 
négyzetszám. 370 és 840 
közötti négyzetszámok: 
400, 441, 484, 529, 576, 
625, 676, 729, 784. Ezek 
közül csupán az 529-nek a 
gyöke, a 23 prímszám, így 
nevükhöz méltóan a tagok 
száma is prím.
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Melyik háromszög kerül a kérdQjel helyére? 

Milyen szám illik a kérdQjel helyre?

H Á R O M

Balázs SMS-t küldött anyjának, ám annak telefonja nem m_ködött 
rendesen, így csak számok érkeztek:

547526966 798538388

Mi a legvalószín_bb hely, ahonnan Balázs az SMS-t küldte?

Nyomda, Uszoda, Bank, Kórház, Lóversenytér
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 Hahn István 
centenáriuma

Az ELTE, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia és a Non Omnis 
Moriar Alapítvány 2013. március 
22-én és 23-án kétnapos nemzetkö-
zi ókori vallástörténeti konferencián 
emlékezik meg Hahn Istvánról. A 
konferencián a görög, római, zsi-
dó és kora keresztény vallástörténet 
világszerte elismert kutatói vesznek 
részt, és negyedszer adják át egy ne-
ves külföldi szakembernek, ezúttal 
Gideon Bohak vallástörténésznek a 
Hahn István professzori címet.

Hahn István, az ELTE legendás 
ókortörténész professzora idén len-
ne 100 éves. Generációk számára 
jelentettek meghatározó élményt 
nagyszerű görög és Róma előadásai. 
Az ELTE legnagyobb előadótermé-
be már kezdés előtt negyed órával 

lehetetlen volt bejutni, mert még a 
földön és az ablakpárkányokon is 
hallgatók ültek. Nemcsak hatalmas 
tudása és lebilincselő előadókészsé-
ge okozta ezt a népszerűséget, ha-
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nem remek humora is. Nem csoda, 
hogy volt hallgatói hosszan tudják 
sorolni olykor ironikus, máskor 
egyszerűen szellemes megfogal-
mazásait, és vándoranekdoták tu-
catjai fűződnek nevéhez. Persze a 
hatást nemcsak az váltotta ki, amit 
mondott, hanem az is, ahogyan. 
„Julius Caesar testét huszonhárom 
tőrdöfés érte, de ezek közül csak 
egy bizonyult halálosnak. Igaz, a 
többi sem használt neki” – jegyezte 
meg például Kr. e. 44. március idu-
sának elemzésekor.

Hahn István igazi tanár volt. 
1948–1951 között középiskolák-
ban, 1951–1957 között pedagógiai 
főiskolákon tanított, majd 1957–
től nyugalomba vonulásáig az 
ELTE Ókortörténeti Tanszékén 
tanított. A tanszéket 1963-tól húsz 
éven át vezette. A hazai ókorku-
tatás legtöbb vezető személyisége 
hallgatója, majd kollégája volt. Le-
nyűgözően széleskörű tudása ma-
gyarázza, hogy tanítványai között 
egyaránt vannak hebraisták, szír 
filológusok, görög és római tör-
ténelemmel, vallástörténettel fog-
lalkozók, sőt Pannonia-kutatók is. 
Huszonhat élő és holt nyelven ér-
tett, köztük olyan, beavatatlanok 
számára ismeretlen sémi nyelven, 
mint a mandeus. 332 tanulmánya 
és könyve jelent meg magyarul, 
németül, franciául és több más 
nyelven, amiket természetesen ő 
írt, vagyis nem mással fordíttatott 
le. Nemzetközi konferenciákon is 
a legnagyobb természetességgel 
használta a mindenkori előadó 
nyelvét.

A magyar olvasók elsősorban a 
nagyközönség számára írt könyve-
iből ismerték meg. Ezek közé tarto-
zott Az időszámítás története (1960); 
Az ókor története (1967); Istenek és né-
pek (1968); Karthágó (Máté György-
gyel, Bp., 1972); Világtörténet képek-
ben (I. 1972); Róma istenei (1975); 
Hitvilág és történelem. Tanulmányok 
az ókori vallások köréből (Bp., 1982); 
Naptári rendszerek és az időszámítás 
(1983; 1998); Álomfejtés és társadalmi 
valóság. Artemidorus Daldianus mint 
társadalomtörténeti forrás (1985). Több 
kötete németül is napvilágot látott. 
Az ELTE Gólyavár épületében fel-
vett Gólyavári esték az egész ország, 
a történelem iránt amúgy kevéssé 
érdeklődő nézők előtt is ismertté és 
kedveltté tették.

Tudományos eredményei közül 
1950 előtt hebraisztikai munkás-
sága váltott ki nemzetközi elisme-
rést, később inkább a görög és a 
római történelem, valamint vallás-
történet állt kutatásainak homlok-
terében. Legjelentősebb teljesítmé-
nyei közé tartozott az alexandriai 
Appianosz római köztársaságról 
írt művének fordítása, kommen-
tálása, és több mint egy tucat ide-
gen nyelvű tanulmányban történő 
elemzése. A XIX. században és a 
XX. század elején Appianoszt nem 
tartották nagyra, másokat másoló 
szerzőt láttak benne. Hahn István 
azonban bizonyította, hogy na-
gyon is önálló nézőpontból láttat-
ta a birodalom történetét, és ókori 
történetíróknál szokatlan módon, 
érvényesítette a gazdaságtörténeti 
szempontokat is. Utolsó jelentős 
munkája Flavius Josephus Apión 
ellen című munkájának fordítása 
és kommentálása volt. Az ókori 
antiszemitizmus állításait cáfoló 
irat mai olvasója meglepődve döb-
benhet rá, hogy a mű nem sokat 
veszített aktualitásából.

(A 10 órakor kezdődő rendezvény 
színhelye az ELTE Kari Tanácsterme, 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.)

NÉMETH GYÖRGY

 Fekete hó

Balatonalmádi környékére szo-
katlan „csapadék” hullott 2013. 
január 23-án: a havas tájat mák-
szerűen borította be egy ízeltlá-
búfaj sok-sok egyede.

A történelmi Magyarországon 
számtalan különleges eső esett, ami-
kor az égből nemcsak víz záporo-
zott. Az emberek ezt általában baljós 
események előhírnökének tekintet-
ték, és nem fogadták örömmel – a 
világvége jelének, de mindenkép-
pen sorsfordító események előfu-
tárának vélték. A krónikák lapjain 
kívül megbízhatóbb forrásokban is 
találhatunk tudósításokat az efféle 
meghökkentő meteorológiai törté-
nésekről. Előfordul kőeső, féregeső, 
sőt az igazán baljós véreső is, amely 
után általában háború bekövetkezé-
sétől tartottak.

A törökök ellen vívott felszabadító 
háború előtt 1672. november 20-án 
Eperjesen (Prešov) és Zólyomlipcsén 
(Slovenská Lupca) dokumentáltak 
féregesőt. Eperjes környékén a hóval 
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Hahn István Gorsiumban, 1976 

(NÉMETH GYÖRGY FELVÉTELE)
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növényvédelem hasznos „szolgája”).
Lárváik ugyancsak ragadozók, ám 

a virág helyett inkább a növények 
tövében, a talajszinten vadásznak. 
A téli hideg hónapokra sziklák re-
pedéseiben vagy a talaj hézagaiban, 
lyukaiban, kövek alatt, fák tövében 
rejtőznek, de már kora tavasszal 
előbújnak zsákmány után kutatva. 
Megint más az a tömeges és hirtelen 
megjelenésük télvíz idején a havon, 
amely után e lárvák a „hóféreg” 
vagy a „hóbogár” népi nevet kap-
ták. Általában a hideg, fagyos he-
teket követő enyhébb, hóolvadással 
járó napokban gyakori ez a jelenség, 
ugyanis rejtekükből a felszínre ke-
rülnek az olvadó hólével, s annak ki-

sebb-nagyobb pocsolyáiban gyűlnek 
össze. Innen kapja fel aztán tömege-
sen egy-egy erősebb szél a lárvákat, s 
szórja szét a környéken.   

Jóllehet az eperjesi és a zólyomlipcsei 
féregesőt megörökítő rajzokon 
nehéz kivenni a fajt, annyi bi-
zonyos, hogy a „fekete férgek” 
lágybogárlárvák voltak. Nem így 
az almádi tájat minap beborító „fér-
gek”. Noha a Cantharis-fajokhoz 
hasonlóan ezek is ízeltlábúak, nem 
bogárfajok lárváiról van szó, ha-
nem az ősi rovarbélyegeket muta-
tó ugróvillások (Collembola) közé 
tartozó Podura aqautica-faj izgő-
mozgó egyedeiről.  Mint magyar 
neve – vízi ugróvillás – is mutatja, 
életmódja vízhez vagy víz közelhez 
kötött. Tömegesen láthatók kisebb 
állóvizek, s főleg árkok, pocsolyák 
felszínén vagy akár a jégfoltokon. 

borított földekre fura testű s kétféle 
nagyságú férgek hullottak. A na-
gyobbak sárgák, a kisebbek feketék 
voltak, s utóbbiak a nagyokat felfal-
ták. Ugyanabban a röplapban a Besz-
tercebánya melletti Zólyomlipcséről 
hasonló jelenséget írnak le: férgek 
lepték be a havas tájat. Már a kora-
beli híradás is megjegyzi, hogy a két 
hely egymástól nagy távolságra van. 

Egy másik közlés szerint 1749 janu-
árjában, Svédországban mutatkozott 
hasonló „féregeső” néhány község-
ben: a rovarok közül többet egy tó 
havas jegén is lehetett látni, oda bizo-
nyára a szél hordta az apró állatokat.

S ismét egy minket érintő példa: 
a Hunyad megyei Brádon 1898. 

február 4-én egy hóvihar után ész-
lelték a „féregesőt”. De vajon mi is 
ez a különleges eső, milyen biológiai 
alapja van? 

Tavasszal a virágzó fákon és bok-
rokon igen gyakori a közönséges 
lágybogár (Cantharis fusca) és roko-
na, a suszterbogár (Cantharis rustica). 
A két bogárfaj populációi némely 
esztendőben feltűnően nagy egyed-
számban mutatkoznak. A kifejlett 
rovarok mintegy 12–16 milliméter 
hosszúak, karcsú testük puha tapin-
tatú (innen az elnevezésük), fekete 
színű és szürke pihés szőrrel borí-
tott; fonalas csápjuk a tövén vörös, 
egyébként ugyancsak fekete. Teljes 
átalakulással fejlődnek, az áprilisban 
kirajzó kifejlett bogár a virágokon 
táplálkozik, de ott a nektár és pollen 
után kutató más rovarokra vadászik 
mindkét lágybogárfaj (ennélfogva a 

Sajátos mozgásszervük, az ugróvil-
la a negyedik potrohszelvény hasi 
oldalán található; erről elrugasz-
kodva, rugószerűen pattannak föl, 
változtatják helyüket. Mivel csapat-
ba összeverődve figyelhetők meg, 
apró és szapora ugrásaikkal egy 
folyton sercegő, mozgó masszának 
látszanak. A lilásszürke, az idősebb 
rovarok kékes színű teste mindössze 
1–1,2 milliméter hosszú, ugyanak-
kor tömzsi és a szelvényeknek meg-
felelően redőzött. Leginkább való-
ban a férgekre hasonlítanak, mint-
sem a rovarokra. Három pár rövid 
lábukkal – és szárnyak hiányában 
– csak lassan és kisebb távolságot 
képesek megtenni. 

Bár a vízi ugróvillás élete a vízhez 
vagy annak közelségéhez kötött, víz 
alá nem merül. Ebből adódóan a téli 
hirtelen felmelegedésből származó 
hóolvadék téli nyugalmukat megza-
varja, s igyekeznek a felszínre törni, 
ott – hasonlóan a lágybogár lárvái-
hoz – tömegekbe verődve sütkérez-
nek a hólé felszínén. Hogy „féreg-
esőként” hulljanak alá, elég egy kö-
zepes erősségű szélfúvás, amely fel-
kapja apró testüket. A hóval borított 
felszínen landoló rovarokat nevezi a 
nép találóan hóbolhának, utalva ug-
róképességükre.

A Balaton északi partján, a Bakony 
lábánál a szél gyakran tapasztalha-
tó, így nem véletlen, hogy a Podura 
aquatica egyedeiből álló fekete hó je-
lenségét régebben is itt írták le több-
ször. 

HAGEN ANDRÁS

A hóbolha Balatonalmádiban  (FOTÓ: NOVÁK LÁSZLÓ)
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Ezt az itatást, amelyet locsolás né-
ven ismerünk, kezdettől fogva 
biztosítani igyekeztünk, igyek-

szünk a dús virágok, ízletes zöldségek 
és gyümölcsök reménye okán. Már az 
ókorban is nagy szerepe volt a hajdani 
híres civilizációk kialakulásában az ön-
tözésnek. Egyebek között ennek kö-
szönheti korai virágzását Babilónia, 
Egyiptom, India és Kína is. A civilizá-
ció bölcsőjeként ismert „termékeny fél-
hold” Palesztinától a Tigris és az Eufrá-
tesz vízgyűjtő területéig terjed. E fo-
lyók völgyében alakult ki az első ismert 
öntözőhálózat 7–8000 évvel ezelőtt. 

A padisah kutat ásatott
A magyarországi múltat vizsgálva, a 
kolostorkertek öntözéséről értesülhe-

Ö N TÖ Z N I  S Z Ü K S É G E S !

CSEBERREL, 
VEDERREL...

Régóta tudjuk már, hogy a növények élete, virágzása, termésérle-

lése igencsak összefügg a fejlWdésük során felhasznált víz mennyi-
ségével. Szerencsés esetben ez a víz – természetes úton – csapa-

dék formájában elegendW mennyiségben jelen van. Csakhogy a 
trópusokon kívül ezt nem igazán találják meg zöld kedvenceink. 

Itatni kell Wket! 

tünk először. Az idők folyamán mind 
több forrás erősíti meg az öntözés el-
terjedését hazánkban. Például Mátyás 
király nemcsak zöldségeket hozatott 
Itáliából, hanem az ottani öntözőmes-
tereket is meghívta udvarába. Evlia 
Cselebi török világutazó Magyaror-
szágról szóló XVII. századi feljegyzé-
seiben többször is említi az öntözéses 
eljárásokat és a csodálatos komáromi 
vízkiemelő szerkezetet. A szerémségi 
tájra vonatkozóan például ezt írja: „…
Ez a falu vízszegény síkságon van, ezért a 
padisah a rájáknak napszámot fizetett s 
kutat ásatott velük és hajógerendákból hen-
gerkerekeket készíttetett; vödrökkel húzták 
fel a vizet.” 

A komáromi vár leírásánál pedig ez 
olvasható: „A pasa palotája külső falának 
tövében egészséges vizű csorgó van. Alulról 
a Duna folyóból ebbe a három mináret ma-
gasságú sziklán levő csorgóba az építőmes-

ter igazi mesterséggel hajtotta fel a vizet, 
úgy, hogy az ész elbámul rajta. … A külö-
nösség abban van, hogy ez a víz nyikorgó 
kerekek által megy fel.”

Lippay János szintén ez idő tájt megje-
lent, Posoni kert című kertészeti szak-
könyvében külön fejezetet szentel az 
önözésnek. „Ha az eső meg nem felel a 
kertész kévánságának, az ő serénysége által, 
öntözéssel köll megseghiteni a’ nedvességet 
alkalmatos hólnapokban, napokban, 
órágban.” Leírja, hogy ügyelni kell az 
öntözés idejére, így nyáron, délben, 
amikor erősen süt a nap, bizony ártal-
mas dolog az öntözés, „mindazonáltal 
az fövenyes földön, igen hasznos” is lehet. 
Télen, ha szükséges, legjobb, ha nap-
kelte után két órával kerítünk rá sort, 
nyáron pedig napnyugtakor, „hogy télbe 
az étszakai hideggel meg ne fagyon a’ föld: 
nyárba pedig, hogy az reggeli öntözés által, 
az nappali heüség meg ne süsse: és mind a’ 

MENNYI VÍZ SZÜKSÉGES  
A TERMÉSFEJLVDÉSHEZ?
1 kg kukoricához    900 l
1 kg rizshez 3000 l
1 kg búzához  1300 l
1 szem almához      70 l
1 termetes tökhöz  8000 l

MILYEN MÉLYRVL VESZI 
FEL A VIZET A TALAJBÓL?
a tölgy          30 m
a lucerna       több mint 10 m
a kukorica   2,4 m
a gyümölcsfák  1 m
a búza   0,4 m

Öntözés ábrázolása Bogsch János Házi 

kertész… cím_, 1796ban megjelent m_vében 

Mohácsi vízhordónQk. Plakát és Aprónyomtatvány gy_jtemény, Magyar MezQgazdasági Múzeum. 



ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y    2013/7   199

káposztáskertbe palántázták el. Az 
egészséges, tömött káposztafejekből 
készül a savanyú káposzta, amelyről 
Lippay János és később Diószegi Sámu-
el is megjegyzi, hogy a magyarság 
nemzeti címere ez a készítmény. 

Ha már a magyarság nemzeti címe-
rénél tartunk, a paprika is igazán meg-
érdemelhette volna ezt a címet, de – 
nyilvánvalóan amerikai eredete s kései 
elterjedése okán – mindössze a manap-
ság használatos nemzeti fűszerségig 
vitte. Bálint Sándor néprajztudós, a 
szegedi paprikások kutatója részletekbe 
menően jegyezte le a hagyományos 
magyarországi paprikatermesztés csín-
ját-bínját. A palántázás sikerének fon-
tos záloga a kis növények megfelelő 
időben történő ültetése a kellően ned-
ves földbe. Esős idő esetén a palántázás 
gyorsan halad, de száraz időben a lo-
csolás igencsak meglassítja a munkála-
tokat, mivel minden egyes előkészített 

lyukat külön-külön be kell locsolni. A 
locsoláshoz szükséges vizet tető nélküli 
hordóban: a kancahordóban szállítot-
ták a helyszínre, amiből a vízmerő 
cserpákkal vették ki a vizet. A cserpák 
egy hosszú rúdra erősített vödör, mely-
nek kiöntőcsőre a kíméletes és jobban 
irányítható locsolást biztosította. 
Ahogy a szükség kívánta, úgy használ-
ták a rózsás vagy épp rózsa nélküli lo-
csolót az egyes munkafázisoknál. A 
palántázásra előkészített lyukba csu-
pasz locsolóval, a gyenge, fiatal palán-
tákra az enyhe permetet adó rózsás lo-
csolóval kellett a vizet kijuttatni. 

kettő, a’ magokat ki ne égesse.” Ne öntöz-
zünk se túl lassan, se túl hirtelen, s e cél-
ra „arra való öntöző kannát tarcson az em-
ber, vagy rézbül, vagy batokbúl [bádogból], 
vagy fábúl, vagy cserepbúl; kibül egy vagy 
két araszni cséve ki-álllyon. Annak végén 
egy gomb, a’kinn sok apró likacskák legye-
nek, kiken ki-öntsék az vizet apronként, 
mint az kedves esőt, egyaránt essék minden 
felé”. Ha ilyesmi edényünk nincsen, 
természetesen egy farosta is megteszi. 
A fiatalabb vetemény kevéssel is beéri, 
a fölnőtt „többet kéván, s-többet- is 
ihatik… Azokat pedig, a’kik immár meg 
vénhedtek, és az óság bántya őket: ritka, és 
mértékletes öntözéssel táplállyák, hogy üdő 
előtt meg ne fojtsák.” Legjobb az össze-
gyűjtött esővíz, ezt követi a folyóvíz. 
Álló és poshadt vízzel ne öntözzünk, 
mivel bűze is ártalmas, és férgeket ne-
vel. Csodálatosképpen nevelkedik a fű 
– írja –, ha kevés tejet tesznek a vízbe, 
vagy folyóvízben nevelkedett rákok 
főzővizével öntözik meg azt, de termé-
szetesen ez a víz sót nem tartalmazhat. 
Az egyes növények termesztési útmu-
tatójában a növények egyedi igényeit is 
megismerhetjük, Lippay szerint például 
a rózsa a napi kétszeri langyos vizes ön-
tözéstől virul a legszebben.     

 Erre a korszakra hazánk területén 
már jellemző a rizstermesztés, az a tö-
rökök fogyasztási szokásai miatt vált 
fontossá. Az árasztásos öntözési tech-
nikát igénylő termesztési mód mind-
máig fontos része az öntözéses gazdál-
kodásnak.

Kancahordó
Kedvenc növényeink közül külön ki-
emelendő a hagyma és a káposzta, 
mindkettő sajátságos termesztési isme-
reteket követel. Magyarországon e két 
zöldségféle igen előkelő helyet vívott 
ki magának a népszerűségi listán, s ezt 
nem kis mértékben a megfelelő locso-
lási módszereknek köszönhetik. Az el-
ső évben palántát nevelnek a magból, 
ezt ültetik ki, hogy a növény a hagy-
magumót, a káposztafejet megérlel-
hesse. A káposztamagot – amint azt a 
napjainkig szokásos gyakorlattal meg-
egyezően már a XVII. században 
Lippay János és a XVIII. században Bél 
Mátyás leírta – tél végén, kora tavasz-
szal vetették el jól trágyázott, kellően 
öntözött és a kártevőktől óvott belső 
kertben vagy a külső kert elkülönített 
ágyásában, s miután hat levele fejlő-
dött, az ugyancsak jól megtrágyázott 

TÉLEN JÓ KUTAT ÁSNI
„Amint lerakták a kútgy_r_ket, rohantunk 
AszófQre kútásóért. Akkor még élt ez a ritka 
mesterség. Télen szerettek kutat ásni, mert 
akkor jó meleg van a földben. … Két nap 
alatt letisztult a víz, kristálytiszta lett. Har-
minc veder felhúzása után látni lehetett, 
amint három helyrQl bugyog a forrás, és 
csörgedezik csobogva. … Jött az ács is, és 
a föld felett levQ kútgy_r_ fölé gyorsan ösz-
szeeszkábált két tartóoszlopot összekötQ 
gerendát, melyen nagy facsiga függött, és 
egy könnyebb bádogvederrel máris lehetett 
felhúzni a pompás íz_ vizet. Aznap egész 
nap vizet ittunk. Összeszedtem a rét virá-
gait, és az összes korsókat, köcsögöket te-
leraktam virággal. Minden edényt megtöl-
töttem, locsoltunk, lubickoltunk. …És ön-
töztünk, öntöztünk végkimerülésig. Tizenöt 
méter mélyrQl kellett felhúzni tízkilós, vízzel 
telt vedret. Kezdetben nekem nem ment a 
teli veder, de késQbb belejöttem.” (Részlet  
B. Kéry Ilona: Kertem cím_ könyvébQl az  
1943-as állapotról)

Bolgárkerék. Emlékm_ Halásztelken.

A bolgárkertészek által használatos öntözés 
lapáttal. Eredeti Fényképek Gy_jteménye, 

Magyar MezQgazdasági Múzeum. 
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Főiskolán. Az öntözött növénykultúrák 
füveshere, gyep, keveréktakarmányok, 
cukorrépa, kukorica, lucerna, szója, ta-
karmánykáposzta és vöröshere voltak. 
A XX. század első felében jelent meg az 
altalajöntözés mint új öntözési mód. 

A gyümölcsösök öntözése több céllal 
történhet. Legnagyobb jelentősége a víz-
pótló öntözésnek van. Ezenkívül fontos 
a fagyvédő, a frissítő és az úgynevezett 
színező öntözés, amely a gyümölcsnek 
tetszetős külsőt kölcsönöz. Elsősorban az 
alma, körte és a bogyós gyümölcsűek 
(málna, szamóca, ribiszke) öntözése fon-
tos. Az első hazai gyümölcsöntöző telep 
Gyomán létesült, 1933-ban. 

Fontos fejezet volt az öntözésben a 
Keleti Főcsatorna üzembe helyezése 
1956-ban.

Az 1970-es évektől kerültek kiépítés-
re a felszín alatti csőhálózatú telepek, és 
megjelent a kertészetekben a leghaté-
konyabb vízfelhasználást biztosító cse-
pegtető öntözési mód.

Az öntözés lényege, hogy a növény a 
számára szükséges tápanyagot vízben 
oldott formában a talajból – lehetőleg a 
számára legoptimálisabb ritmusban – 
felvehesse. A víz kijuttatása az egysze-
rűtől a fejlett technikai megoldásig szá-
mos variációt mutat. Öntözhetünk 
kannával, vödörrel, árasztással, lapát-
tal, tömlővel, hajóval, artézi kútról, bá-
dogcsatornás, csöves eljárással, felszín 
alatti csőhálózatú, gépi áttelepítésű 
szárnyvezetékkel felszerelt öntözőtelep 
segítségével vagy csepegtetve.

Csöbörrúd és füles
A hagyományos technikák alkalmazá-
sa idején a kútról az öntözés helyszínéig 
el kellett juttatni a vizet. A füles ved-

A XVIII. század végétől, XIX. szá-
zad elejétől a különféle, gazdasági ta-
nácsokat is népszerűsítő kalendáriu-
mok hasznos segítséget nyújtottak a 
gazdálkodók számára. Ez idő tájt jelent 
meg például Rumy Károly György 
Folyvást tartó mezei és kerti kalendárioma 
1832-ben, melyben június hónapra írja: 
„Az öntözés ebben és a’ két következő hól-
napokban egy legfőbb foglalatosság. – Az 
esővíz, folyóvíz és a’ meghígitott ganéj lév 
hasznosabb a’ kútvíznél, jól lehet a’ kútvíz 
is jó az öntözésre, ha az legalább 24 óráig, 
hordóban vagy kádban napfényre ki van té-
ve.” Júliusban a biztonság kedvéért 
megint megerősíthetjük magunkat 
ennek fontosságában; „Az öntözéssel és 
gyomlálással ezen hólnapban folyvást és 
szorgalmasan foglalatoskodni kell.” Né-
methy József Mezei, házi és kerti 
kalendárja pedig 1835-ben köti a lel-
kekre, hogy locsolni a meleg napokon 
nagyon fontos!

Kerékkel, lapáttal
A XIX. század második felének külön 
említésre méltó formája a bolgárkerté-
szek egyedi öntözéses módszere. Az 
1870-es évektől jelentek meg hazánk-
ban a magas szintű kertészeti kultúrát 
közvetítő bolgárkertészcsoportok. Fő 
terményeik voltak a paprika, a paradi-
csom, a fejes saláta és az uborka. Éven-
te 8–10-szer öntöztek. Alacsony gátak-
kal kialakított kalitkaágyásokba rövid 
időre vizet engedtek, majd kapával 
megnyitották a következő töltést, és a 
munkát így folytatták ágyásról ágyás-
ra. Az öntözővizet a vízpartra épített 
bolgárkerék szolgáltatta. Emellett a la-
pátozó öntözést is alkalmazták. A bol-
gárkertészek módszereinek magyaror-
szági meghonosítása a hazai paraszti 
gazdálkodásra is serkentőleg hatott, 
több helyen (Gyula, Békés, Szentes, 
Hódmezővásárhely) intenzív primőr-
termelő kultúrák keletkeztek. 

A bolgárkertészek megjelenésével 
szinte egy időben, 1879-ben kezdődött 
el az Alföld szervezett öntözésének idő-
szaka, Kvassay Jenő munkásságának 
köszönhetően. A XIX–XX. század 
fordulójától egyre-másra létesültek 
újabb öntözőtelepek. A hosszabb ideig 
tartó aszályos időszakok mindig ser-
kentőleg hatottak az öntözés fejlesztésé-
re. Jelentősebb öntözőtelepek működ-
tek Ma gyar kim lén, Moson ma gyar ó-
vá rott, Mária li ge ten, valamint a szar-
vasi Tessedik Középfokú Gazdasági 

rek, csebrek szállítására szolgált a 
csöbörrúd vagy vízhordó rúd. A 
csöbörrúd egyesével és párosával hasz-
nálható, mintegy 2 méter hosszú fa-
rúd, amellyel ketten cipelhettek na-
gyobb kétfülű dézsát, csebret. Két fő 
formai változata ismeretes. Az egyes 
rúd közepére rövid vasláncot csatolnak 
a végén erős pálcával ellátva, amelyet a 
dézsa két fülén átdugnak. A 
csöbörrúddal felemelt dézsát, sajtárt 
úgy viszik, hogy a rudat előbb a vál-
lukra helyezik. A dézsa füleibe helye-
zett pálca volt a hámfa vagy füles. A 
kettős rúdhoz egy közpálca tartozott, 
amelyet a cseber két fülén átdugnak, 
majd végeit a rudak közepén található 
furatokba illesztik vagy a rudakra fek-
tetik. Két kézzel fölemelik és kézben 
tartva szállítják. Kettes rúd, kétkézrúd, 
ketten hordó rúd néven ismeretes. A 
csöbörrúddal vitt 20–30, sőt 40–50 li-
teres nagyméretű faedényekben főleg 
ivóvizet hordtak a kútról vagy a folyó-
ból a jószágnak, illetve öntözővizet a 
szőlőkbe, veteményeskertekbe.

A többi öntözőeszköz nem igényel 
különösebb magyarázatot. A hajós ön-
tözésről talán annyit érdemes tudnunk, 
hogy érdekes kísérlete és rövid gyakor-
lata volt az öntözésnek az 1930-as 
évektől az 1950-es évekig. Az öntöző-
hajó a csatornában haladva annak vizét 
mindkét oldalon 100-100 méternyi tá-
volságra juttatta ki.   

NAGY ÁGOTA

(A témához kapcsolódik a Magyar MezQgaz-
dasági Múzeum öntözésrQl szóló idQszaki kiál-
lítása, Az éltetQ víz címmel, amely 2013. már-
cius 3-ig tekinthetQ meg a budapesti Vajda hu-
nyad várban – A szerk.) 

ÖntözQhajó, 1950es évek. Eredeti 
Fényképek Gy_jteménye, Magyar 

MezQgazdasági Múzeum 
(PAPP TIBOR FELVÉTELEI ÉS REPRODUKCIÓI)
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Jut eszembe...
VÁGTAT, MINT A MESZES

…a vihar elől. Ma már nem nagyon tudják, ki volt a 
meszes és miért vágtatott a vihar elől. Mielőtt eltévedné-
nek a töprenkedés erdejében, elárulom, a meszes egy 
fontos foglalkozás volt egykoron. El is mondom miért, 
de előbb családi neveink érdekességéről beszélek.

Sikerült rátalálnom, hogy az ország telefonkönyvei 
szerint leggyakoribb családnevünk a Nagy. Őket követi 
a Kovács, Tót, Szabó, Horvát, Kis, Varga, Molnár, Német, 
Farkas. Ezek szerint az első tízből négy mesterségre utal, 
három nemzetiségre (népre), kettő alkatra, egy pedig ál-
latra (ősi totemállat, tulajdonság?). A sor végén áll a Su-
nyi (3), a Buta (2), és a Túzok egy találattal.

Most három olyan mesterségről beszélek, melyek közül 
kettő nem szerepel családneveink között, a harmadikról 
pedig csak legújabb kori adatok vannak. Az bizonyos, 
hogy a középkorban mindhárom mesterséget űzték. 

Mi hiányzott magas Déva várából, hogy a tizenkét kő-
művesnek csak harmadszorra sikerült felépíteni? Hát a 
mész, meg egy asszony.

No, félre a tréfával, a mész, mint kötőanyag a római 
kor óta ismert, az építő-áldozatokat úgy 6000-7000 év-
vel ezelőtt már gyakorolták. A meszes azért vágtat a vi-
har elől, mert az eső tönkreteszi rakományát, az égetett 
meszet. A meszes szó 1150-ben szerepel először írott for-
rásainkban, mai jelentése égetett meszet áruló fuvaros. 
Azt mondják, a mész előállítása az első tudatosan folyta-
tott kémiai folyamat. A mészkövet – kalcium-karboná-
tot – a mészégetők – ez külön mesterség – jókora ke-
mencéikben közel 1000 Celsius-fokra hevítik. Ekkor a 
kőzetből eltávozik a szén-dioxid, visszamarad a kalci-
um-oxid, az égetett mész. Ez víz hozzáadásával kal -
cium-hidroxiddá, oltott mésszé változik. Az oltott mész 
megköti a levegő szén-dioxidját, így visszaalakul mész-
kővé.

Isten tudja, hány kisgyerek halt meg, mert a meszesgö-
dör szélén kíváncsiskodott. Gyerekkoromban az építke-
zések a meszesgödör kiásásával kezdődtek és annak be-
temetésével fejeződtek be.

Az égetett meszet fuvarozó szekereket gyékénnyel ta-
karták be, hiszen még a hajnali harmat is ártott a szállít-
mánynak. Meszet égetni meg csak ott lehetett, ahol 
mészkő is volt, és fából is sok akadt, vagyis hegyes, erdős 
vidéken. Hát, vágtathattak a meszesek, amíg a Bükkből 
Kecskemétre értek!

Nem szerepel családneveink között a miskárolás sem.  
A miskárolás szokása Morvaországból érkezett hozzánk 
a XVIII. század közepén a belterjes disznótartás elterje-
désével. Kiképzett emberek járták Középkelet-Európát, 
hogy a kényes műtétet, az emsék magtalanítását elvé-
gezzék. A negyvenes évek elején magam is láttam ilyet. 
A visító cocát oldalára fektették, majd hasának oldalát 
borotvával felnyitották olyan tenyérnyi hosszan. Egy ol-
lóval elvágtak benne valamit (a petevezetéket) és kivet-

ték a petefészket. Végül a sebet vékony madzaggal be-
varrták. Amint elengedték, menekült szegény állat az 
óljába. Pár nap múlva már kutya baja sem volt. A kanok, 
kosok heréléséhez nem kellett szakember, azt a pásztor 
végezte bicskájával és körmével vagy fogával. A szegedi 
múzeum egyik csodásan faragott gamós botján fény-
képszerűen jelenik meg a bárányherélés.

1959 óta miskárolást már csak állatorvosok végezhet-
nek, a miskárolók szakmája kihalt.

A fésű ősi, több ezer éves szavunk. Most nem fodrá-
szattörténeti tárcát írok, hanem egy ugyancsak kihalt 
mesterségre emlékezem.

A fésűket csontból, vagy szaruból készítették. Mivel 
nőknél a haj a viselet egyik éke, a kontyfésűk kivitelezé-
se is gyakran művészi.

A kidobásra ítélt, a mészárosok számára mit sem érő 
marha-, kos-, kecskeszarvakat kiszárították, majd eltá-
volították a csont szarvcsapról a szarut. Az így lehúzott 
szaru a tülök, melyet széles karikákra fűrészeltek, szét-
nyitottak, majd felhevítve lapos lemezzé alakítottak. 
Ebből az alapanyagból reszelték ki a formát, fűrészelték 
ki a fogazatot, majd fényezték, díszítették. Különösen 
változatosak voltak a kontyfésűk, de nekem legjobban a 
már csak fényképen látható görbe fésű tetszik. Ez a hosz-
szú hajú pásztorok, öregek viselete volt, a tarkón szorí-
totta rendbe a loboncot.

Azt azért ne felejtsük, hogy sokféle eszköz készült egy-
kor szaruból, a gombtól tülökig, az íjak borítójától tü-
körkeretekig. A negyvenes évek végén még kiabált a fé-
sűs a vásárban: „Emberek, emberek, szarufésűt vegye-
nek. Most vegyenek, most vegyenek, holnapra már sza-
runk se lesz”.

Aztán elment egy ott bóklászó rendőr vendégeként. 
Nem is lehet szarufésűt venni.

 TROGMAYER OTTÓ

MészégetQ kemence (FORRÁS: WWW.UGOD.HU)
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Bene vitéz nevét lelőhelyéről, a 
Ladánybene területén fekvő 
Benepusztáról kapta, ahol 

1834-ben egy csontvázas temetke-
zésre és annak igen érdekes mellék-
leteire bukkantak pásztorok. A lele-
teket Pest megye alispánja gyűjtötte 
össze, majd juttatta el a Magyar 

Nemzeti Múzeum-
nak. A veretes övvel 
és lószerszámmal el-
temetett férfi mellett 
volt szablyája is, amit 
azonban a pásztorok 

összetörtek és darabjait csiholóvasnak 
használták. A leletegyüttes etnikai és 
korszakbeli meghatározása, mint 
számos más népvándorlás kori nép 
esetében, a sírba helyezett érmeknek 
volt köszönhető. A mintegy har-
minc-negyven érem I. Berengár itá-
liai király (888-915), majd császár 
(915-924) verete volt, amely alapján 
Jankovich azt a következtetést vonta 
le, hogy a vitéz I. Berengár védelmé-
ben járta meg Itáliát. Az érmeket 
azonban nem pénzként használta, 
majd tették mellé a sírba, hanem át-
lyukasztva ékszerként viselte az el-
hunyt harcos, akinek nevét és életét 
ugyan nem ismerjük, mégis vele 
kezdődött el a korszak kutatása.

Honfoglaló korpusz 
A benepusztai sír előkerülése és köz-
zététele óta eltelt 178 év alatt a sír-
ban nyugvó vitéz harcostársainak, 
valamint azok családtagjainak te-
metkezései sorra kerültek elő a Kár-
pát-medencében. Mellékleteik a 
honfoglaló magyarság különleges 
anyagi kultúrájáról, valamint kap-
csolatairól tanúskodnak. Tudomá-
nyos igényű közreadásuk azonban 

B E N E  É S  T Á R S A I  E M L É K E I N E K  N YO M Á B A N

EGY MAGYAR VITÉZ
A magyar honfoglaláskor régészeti emlékeinek kutatása 1835-ben vadassi Jankovich Miklósnak a 

Magyar Tudós Társaság Évkönyvében megjelent tanulmányával kezdWdött, melynek címe heen tük-
rözi a kor tudományának felfogását: „Egy magyar hWsnek, – hihetWleg Bene vitéznek, – ki még a’ 
tizedik század’ elején, Solt fejedelemmel, I. Berengár császárnak diadalmas védelmében 

Olaszországban jelen volt, újonnan felfedezett tetemeirWl, ’s öltözetének ékességeirWl”. 

alig több mint a teljes anyag negye-
de esetében történt meg. Ugyan az 
1960-as évektől egyre inkább töre-
kedtek a magyar régészek az újon-
nan előkerült X. századi temetkezé-
sek bemutatására és tudományos 
közreadására, addig a korábban mú-
zeumokba, köz- és magángyűjte-
ményekbe jutott leletekről hiányos, 
illetve sokszor ellentmondásos ada-
tok, vagy egyáltalán semmi sem áll 
a kutatók rendelkezésére. Ugyanak-
kor a Hampel József, majd Fettich 
Nándor és kortársaik által közölt le-
letek, sírok és temetők esetében az 
új kritikai feldolgozás egyre elen-
gedhetetlenebbé vált, melynek okát 
a korszak munkamódszereiben ke-
reshetjük. Ugyanis tanulmányaik-
ban, könyveikben a lelőhelyekről, 
sírokról, valamint azok mellékletei-
ről mindössze néhány fontosabb 
adat található. Az előkerült tárgyak 
rajzai, fényképei hiányosak és nehe-
zen használhatóak.

Az 1960-as évektől már nem csu-
pán az újonnan előkerült honfogla-
lás kori temetkezések és leletek ala-
pos közreadására törekedtek a kor-
szak magyar kutatói, felmerült a ré-
gi anyag kritikai újraközlésének 
igénye is. A végeredmény egy olyan 
vállalkozás lett, amely több évtizede 
tart, és amelynek eredményei a szak-
ma által csak Honfoglaló korpusznak 
nevezett kötetek. A Magyarország 10. 
és 11. századi sír- és kincsleletei című 
kötetekben egy-egy területi egység 
– megye vagy tájegység – összes 
X–XI. századi régészeti és numiz-
matikai emléke felvételre kerül, akár 
régi, akár újonnan előkerült leletről 
van szó.

A korpusz kötetei az OTKA támo-
gatásának köszönhetően készültek és 
készülnek el, mely kutatói pályázat-
ban részvevőként a történelmi Ko-
márom és Esztergom vármegye 
X-XI. századi régészeti és numizma-
tikai emlékanyagának összegyűjté-

K84159

Jankovich Miklós Hampel József 
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tén terült el és így az itt előkerült le-
letanyag részben a szlovák közgyűj-
teményekbe jutott. 

A leletekre vonatkozó források há-
rom fő csoportra oszthatók. Az első-
be a múzeumokban őrzött leletek 
sorolhatók, a másodikba az iroda-
lomban található adatok, míg a har-
madikba a levél- és adattárakban őr-
zött iratok, levelezések, rajzok vagy 
fényképek.

Kétségtelenül a múzeumokban, 
köz- és magángyűjteményekben őr-
zött leletek felvétele és lerajzolása adja 

sére és kritikai közreadására vállal-
koztunk Nevizánszky Gáborral, a 
Szlovák Tudományos Akadémia 
nyitrai Régészeti Intézetének mun-
katársával. 

Árulkodó levél
Mint más korpuszköteteknél, így a 
Komárom és Esztergom megyei kö-
tet elkészítésénél is többféle gyűjte-
ményekben kellett kutatásokat vé-
geznünk. Helyzetünket nehezítette, 
hogy mindkét megyének egy része a 
Felvidéken, a mai Szlovákia terüle-

a kötetek gerincét. A benepusztai sír 
közlését követően sorra kerültek elő a 
korszak temetkezései, emlékei, me-
lyek nagy része ajándékozással, vétel-
lel a Magyar Nemzeti Múzeumba, 
majd a későbbiekben a vidéki múzeu-
mokba jutott. Az itt őrzött leletekben 
sajnos a történelem viharai sokszor 
súlyos károkat okoztak. Itt siethetnek 
segítségünkre az irodalmi adatok, 
mivel a korábbi publikációkban a 
megsemmisült tárgyakról leírások ol-
vashatók, illetve gyakran azok rajza, 
fényképe is megtalálható. Az iroda-
lomban előforduló ellentmondások 
feloldásánál lehetnek segítségünkre a 
levél- és adattári források. Ugyanis a 
hivatalos akták, a levelezések, vala-
mint a leltárkönyvi bejegyzések – mi-
ként az alábbi példa is mutatja – fon-
tos információkat tartalmazhatnak.

1877-ben a Magyar Nemzeti Múze-
um egy igen érdekes X. századi 
leletegyüttessel gazdagodott, amely a 
Komárom-Esztergom megyei Nesz-
mély község meleges-hegyi részén ke-
rült elő. A szőlőtelepítéshez végzett ta-
lajforgatásnál talált sír mellékletei kö-
zött számos érdekes lelet volt. A Nem-
zeti Múzeumba I. Berengár császár két 
átlyukasztott, vélhetően ruhára vart 
dénárja mellett kikerekedő végű ezüst 
karperec, két övveretként közölt levél-
díszes aranyozott ezüst ékszer, vala-
mint lószerszámok jutottak. Ugyan 
Hampel József közölte őket műveiben, 
mégis számos ellentmondás és problé-
ma vetődött fel ezekkel kapcsolatban. 
A kengyelpár mellett két különböző 
típusba tartozó zabla került a múze-
umba, ezért felmerült annak lehetősé-
ge, hogy a leletek több sír mellékletei. 
A Nemzeti Múzeum leltárkönyvének 
bejegyzése, és az azon alapuló Hampel-
féle közlés e kérdés eldöntésében nem 
segíthet. Ám a Neszmély meleges-he-
gyi sír esetében a leletekkel együtt egy 
levél is érkezett a Magyar Nemzeti 
Múzeum igazgatóságához, amelyben 
Wenninger Mátyás intéző részletesen 
beszámol az előkerülés körülményeiről 
és a talált tárgyakról: „…Neszmély falu 
tövében délkelet felé emelkedő hegyen léte-
zik egy vár, régi torony alaku rom, mely 
alatt a Neszmély Szt. Miklósi közlekedő 
mély út vonul el; ugyan e várhegy magasla-
tán délkelet felé mintegy 300 ölnyi távol-
ságban kezdődik a hírneves Meleges szőlő-
hegy… Ezen meleges szőlőhegy első 10 
holdnyi részletét, mely 1845–1848ik évek-

A Neszmély melegeshegyi nQi sír mellékletei Hampel könyvében 
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A különféle érmeknek azonban 
eltérő volt a szerepük a birodalom 
határain belül és kívűl egyaránt. 
Míg a solidusokat magas értékük 
miatt inkább a külkereskedelemben 
használták, vagy ajándékként, fize-
tésként és zsoldként jutottak a Bi-
zánc vezető rétegét alkotó polgári 
és katonai hivatalokat betöltő sze-
mélyekhez, addig a mindennapi 
életben ezüst-miliarésionnal, illetve 
réz-follisokkal fizettek a bizánciak. 
Ezért figyelemreméltó meg je le né-
sük és használatuk a birodalom ha-
tárain kívűl, mivel Bizánc gazdasá-
gi és egyéb kapcsolatairól sokat el-

ben a régi szőlőkkel határos lege-
lőkbe ültettetett, bírja jelenleg a 
Főtisztelendő klosterneuburgi ka-
nonokrend. Ezen szőlőrészlet kö-
zepe táján, f. é. april havában tör-
tént földforgatás közben követke-
ző régi tárgyakra akadtunk: 1. egy 
ló és egy ember csontváza 2. egy 
pár zabla 3. egy pár kengyelvasra 
4. egy kés alaku vas darabkára 5. 
egy ezüst karpereczre 6. két vé-
kony ezüst magyar pénzre, mely 
ugy látszik ékszernek használta-
tott, mert három helyen van az át-
lyukasztva. 7. két darab levél-
alaku rézgomb és egy darab kétfe-
lé törött gyöngyházgombra… 
Ezen ló és ugy látszik női hulla 
vázai egyedül és együtt fordultak 
elő a többi részekkel együtt a fent 
nevezett szőlőrészletben; tehát 
tény, hogy az temető hely nem 
volt.”  A levél egyértelműen 
tisztázta tehát, hogy magá-
nyos sírt bolygattak meg a 
Meleges-hegyen.

Az érmek
A honfoglaláskor emlékanyagának 
azonosítását Jankovich Miklós a 
benepusztai sírban talált I. Berengár dé-
nároknak köszönhetően tudta elvégez-
ni. A nyugat-európai dénárok mellett 
azonban muszlim ezüstök, valamint a 
Bizánci Birodalom különféle anyagú 
pénzei egyaránt előfordulnak a Kárpát-
medence X. századi emlékanyagában.  
A koraközépkori Nyugat-Európa 
ezüstre épülő pénzrendszerével szem-
ben Bizáncban megtalálhatóak egy-
aránt az aranyból, ezüstből és rézből 
vert érmek, melyek egy többszintű 
pénzrendszernek az emlékei. 

árulnak a IX-XI. században. 
A kutatás során több, koráb-
ban ismeretlen érmet, leletet 
sikerült találni és meghatá-
rozni, melyek új adatokkal 
szolgáltak a bizánci érem-
forgalomhoz. 

A Kárpát-medencéből is-
mert bizánci érmek azon-
ban sajátos képet mutatnak 
a bizánci-magyar kapcsola-
tokról a X. század első felé-
ben. Bölcs Leó uralkodása 
alatt, majd a 920-as évek 
kezdetéig ugyanis csak réz-
pénzek fordulnak elő és 
csak ekkortól kezdődik az 
aranyérmek megjelenése, 
melyek közül kiugróan 
nagy számban VII. Bi bor-
ban született Konstantin és 
II. Romanos solidusai je-
lentkeznek. Ezen utóbbi je-
lenség magyarázatául szol-
gálhat, hogy ezek az érmek 
vagy a 945 utáni évpénzek 

tanúi, vagy azon ajándékok emlé-
kei, melyeket Gyula és Bulcsu kap-
hattak Bizáncban a császári udvar-
ban tett látogatásukkor. 

Míg azonban a rézérmeket a biro-
dalom területén megfordult keres-
kedők és zsoldosok hozhatták haza, 
addig az aranyak megjelenése jelzi, 
hogy a magyarság a bolgár és egyéb 
háborúk miatt egyre inkább kezdett 
felértékelődni a bizánci kormányzat 
szemében és ezért a vezető réteg 
megnyerését próbálták elérni a kü-
lönféle ajándékok mellett az arany-
solidusokkal.

PROHÁSZKA PÉTER
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

A kincs nyomában

Na, végre megjelent! Sóhajtanak fel 
azok a vájt fülűek, akik figyelemmel 
kísérik kis hazánk kultúrtörténeti ese-
ményeit. A XX. század egyik legjelen-
tősebb antik leletegyüttesének sorsa 
filmvászonra kívánkozik. A történet-
ben van tiltott ásatás, gyilkosság, érté-
kes műtárgyak kicsempészése, maffia, 
orgazdaság, egyszóval minden, mi 
szem, szájnak ingere a moziban. A tör-
ténetnek egyetlen szépséghibája az, 
hogy igaz. Sajnos esetünkben is az tör-
tént, hogy a kincstalálók kezén a lelet 
egy része eltűnt. Így volt ez a nagyszent-
miklósi, a nagyszéksósi, a kunbábonyi 
aranyak esetében is, miért lenne a pol-
gárdi kivétel?

A történet 1980-ban kezdődött és még 
ma sem zárult le.  A kincs áldozata, 
Sümegh József a ma ismerteknél valószí-
nűleg több tárgyra bukkant, nem tudni, 
hogy ezek hol lappanganak.

A szép kivitelű könyvecske tanulmá-
nyait kitűnő szakértők írták. Visy Zsolt 
professzor bevezető gondolataiban az 

előzményeket foglalta 
össze, majd a 15 tárgy 
részletes bemutatását vé-
gezte el.

A 14 ezüstből készült 
tárgy összsúlya 61 785 
gramm. Az étkészlet da-
rabjait hatalmas bronz-
üstben rejtették el. 

Hajdú Éva kormány-
megbízott a perek törté-
netéről szól. Ezt a részt 

kis tanulmány követi a provincia római 
kori kis településeinek szerepéről, majd 
Nagy Mihály, Tóth Endre, Mráv Zsolt 
az asztali készlet ismert darabjainak ké-
szítési helyéről és koráról való ismeretei-
ket foglalták össze. A tanulmányok so-
rát néhai Mócsy András professzor 
gondolatai zárják a római kori Panno-
nia törzsi arisztokráciájáról. Végezetül 
Nádorfi Gabriella előzetes jelentését ol-
vashatjuk egy szabadbattyáni ásatásról, 
melynek során a kincs gazdájának vélt 
épületegyüttesét kutatják.

A könyv számomra meggyőzően bi-
zonyítja, hogy a kincs IV. századi tulaj-
donosa, az előkelő és gazdag Seuso 
Pannoniában élt, és értéktárgyait a 
IV-V. század fordulójához közeli idő-
ben rejtette el.

Külön öröm, hogy a teljes szöveg an-
golul is közreadódik, hiszen így széleskö-
rű ismeretséget nyerhetnek a külhoni ér-
deklődők is. (A Seuso-kincs és Pannonia. 
The Sevso treasure and Pannonia. Pécs. 
PTE Régészet Tanszék; GeniaNet Kiadó, 
2012, 138 oldal, 4900 forint)

TROGMAYER OTTÓ

A különös főbűn
 
A Typotex Kiadó már lassan befejezi 
a hét főbűnt tárgyaló olasz könyvsoro-
zat közreadását. A kevélység, fösvény-
ség, bujaság, irigység, torkosság, harag és 
jóra való restség – a morális közgondol-
kodás nagy témái a középkori világban 
– most egy-egy kötet tárgyai. Ezeket fi-
lozófusok, művelődéstörténészek írják, 
mindegyikben festmények és más mű-
vészeti dokumentumok képei illusztrál-
ják a mondanivalót, a szerzők bőven 
merítenek a szépirodalomból is. Mind-
egyik kötetben szerepet kap a modern 
lélektan is, hiszen ezek az egykori nagy 
vétkek általában az emberi természet ré-
szei, velejárói.

Egykoron talán egyértelműbb volt e 
főbűnök jelentése, napjainkban sokat 
változtak az emberi viszonyok. Ma már 
sok ilyen régi nagy bűn sokat vesztett 
kontúrjaiból, más viselkedésformákhoz 
kapcsolódott.

A sikeres sorozat jellegzetes darabja az 
irigységről szóló. A szerzőnő, Elena 
Pulcini ezt szomorú szenvedélynek mondja 
a könyv alcímében (la passione triste), 
amelyet a magyar fordítás nem egészen 
szerencsés módon a szomorúság szenve-
délyének nevez. Pedig az irigységben 
nem a szomorúság szenvedélyes kultu-
száról van szó, hanem arról, hogy az 
irigy ember önmagát gyötri, magát teszi 
szomorúvá, hiszen általában olyan vágy 
rejlik az irigység önmardosásai mögött, 
amelyet jobbára nem tud megvalósítani 
az ember.

A könyv első része az irigység fogalmi 
jelentéshálóját rajzolja meg. A szerzőnő 
mindenekelőtt nárcisztikus sérelmet lát 
az irigység mögött, valami hiányzik ne-
künk, ami kellene, és ami másoknak 
megvan, és ez önképünket, önértékelé-
sünket zavarja. A freudi fogalom vissza-
tér a modern és a posztmodern irigység 
értelmezésében, hiszen az irigység nagy 
hátrány, elakadás a kor önmegvalósító és 

versengő kultúrájában. Mint már régi fi-
lozófusok is megállapították, az embe-
rek önérzete sokban függ a másokkal 
való összehasonlítástól, amit a modern 
szociálpszichológia is sokat vizsgál, en-
nek az összehasonlításnak során kerül 
negatív oldalára az irigy ember.

Az irigység kapcsolatban áll a félté-
kenységgel, bár az alapképlet itt más, a 
féltékenység olyasmire vonatkozik, ami 
már megvan az embernek, de nagyon 
fél az elvesztésétől. Az irigy-
ség szociális bűn, ez nemcsak 
az összehasonlítás miatt van, 
hanem a belőle származó ag-
resszió miatt. Ártási szándék, 
rosszindulatú kívánságok, 
gonosz tekintet, gyakran 
bántás, támadás ered az irigy-
ségből, nyilván a bűn minősí-
tése és sajátos „megcímzése” 
egyfajta társadalmi érdek, az 
erőszak morális megfékezése. Az irigy-
ség „előállapotainak” vagy kevert for-
máinak megértése is fontos lehetett, így 
a tartós neheztelés, ellenszenv is gyakran 
az irigységhez sorolódik.

Az irigységgel foglalkozott már az 
ókori bölcselet is. Az ártó szem szimbólu-
ma ókori ábrázolásokon is megjelenik, a 
természeti népek között is gyakori a 
szemmel verés hiedelme. Az ókori felfo-
gásban az irigység gyakran reakció a 
gőgre, a kevélységre (nem véletlenül ez is 
főbűn), az athéni demokrácia érdekes ta-
lálmánya a cserépszavazás, ennek segít-
ségével – nyilván a társadalmi béke ked-
véért – száműzhették azokat, akiket a 
többség irigyelt vagy nehezteléssel élt 
meg  (aki a többségnek „szúrta a sze-
mét”…). A görög világ hiedelme szerint 
az istenek is irigyek, a siker és a gőg 
(hübrisz) őket is irigységre késztetheti.

A modern időkben a demokrácia és a 
vele járó egyenlőségelv nem gátja, in-
kább serkentője az irigységnek, hiszen a 
kor középpontba állítja az összehasonlí-
tást az emberek között. A modern em-
ber verseng, rivalizál. A szerző vizsgálja 
az irigy és az irigyelt viszonyát is, ezzel 
rámutat további lélektani elemzés lehető-
ségeire is, ám itt nem megy tovább. 
A könyv érdekes, kellemes olvasmány, 
amely sok tanulsággal szolgál és gondol-
kodásra ösztönöz. (Irigység. A szomorúság 
szenvedélye. 2012. Typotex, Budapest, 216 
oldal, 1800 forint)

BUDA BÉLA
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galmas munkában részt vehettem. 
Hangsúlyoznom kell, hogy ez iga-
zi csapatmunka volt, számíthat-
tunk egymás szakértelmére, ta-
pasztalatára, segítségére és támo-
gatására. Meggyőződésem, hogy 
ez volt a siker kulcsa. A Richter-
ben egyebek mellett arra is lehető-
ségem nyílt, hogy a kutatás mellett 
belekóstoljak a szervezetépítés és – 
irányítás folyamataiba, mint aho-
gyan az oktatást sem adtam fel. A 
korábbi é letemet is meghatározta 
tehát az, hogy célorientáltan, haté-
konyan dolgozzak és ehhez meg-
próbáljam kialakítani a megfelelő 
személyi és szervezeti feltételeket. 
Mivel a gyógyszerkutatás is inter-
diszciplináris alapokon nyugszik, 
így nem áll tőlem távol ez a szem-
lélet, ami itt az MTA TTK felépí-
téséből adódik.
– Tavaly megjelent egy tanulmánya a 
Nature Reviews Drug Discoveryben 
a gyógyszerjelölt molekulák optimá-
lásáról. A cikkben a specifikus köl-
csönhatások kialakításának, illetve 
az azok javítását célzó stratégiáknak 
kiemelt szerepet tulajdonítanak a 
gyógyszerkémiai munka hatékony-
ságában. Nagyon profán a hason-
lat, ha azt mondom: most is vala-
mi hasonló metódusra van szükség, 

csak éppen a mikroméretek helyett 
nagyban?
– Bizonyos áttételekkel használ-
hatjuk ezt a hasonlatot. Igen, itt is 
rendkívül fontosak a kölcsönha-
tások. Az emberek között, az em-
ber, az anyag és a környezet kö-
zött, a kutatási témák között, s 
nyilván az is meghatározó, hogy 
jó kiindulópontot, jó „vezérmole-
kulát” válasszunk… 
– De a Richterben azért az anyagi 
feltételek nyilván sokkal jobbak voltak. 
– Ez vitathatatlan, a TTK költ-
ségvetése például jóval alatta ma-
rad az üzleti szféráénak. De a cé-
lok is mások, például nagyon más 
az időfaktor szerepe a célkitűzé-
sekben. A versenyszférában na-
gyon pontosan be kellett lőni az 
eredményességet. Eredményesen 
akarunk kutatni a TTK-ban is, 
de a céljaink hosszabb távra szól-
nak. Itt a felfedező kutatásokon 
van a hangsúly, amelyek, ha való-
ban világszínvonalúak, már a ku-
tatóközpontban új alkalmazáso-
kat találnak. A működési modell 
azért hasonló lehet. Ha sikerül az 
egyes kutatócsoportokkal mér-
legre tenni az eddig elért eredmé-
nyeket, más nézőpontból felvetni 
az esetleges gátló tényezőket, ak-

– Hasonlítsuk össze, mennyiben is 
különböznek ezek a bizonyos „szé-
kek”? A sikeres gyógyszerkutatóé, 
aki a Richter eredeti kémiai kuta-
tásának szakmai irányítását cserélte 
fel az MTA legnagyobb kutatóinté-
zetének főigazgatói posztjára.
– Persze, nagyon más a két fel-
adatkör, de azért vannak hasonló-
ságok is. Ott kell kezdenem, hogy 
a Műszaki Egyetem elvégzése után 
három évet töltöttem a Chinoin-
ban, majd a Richterben – egy 
nagy csapat tagjaként – végigjár-
hattam azt az utat, amely a gyógy-
szerkutatás során az ötlettől elvezet 
egészen a befejezésig, azaz egy ha-
tásos gyógyszer kifejlesztéséig. 
Ilyen termék a Richter eredeti 
gyógyszere az antipszichotikus ha-
tású cariprazin-molekula, amit 
hamarosan az Egyesült Államok-
ban fognak törzskönyvezni. A 
Richter molekulája hatásosnak bi-
zonyult mind skizofréniában, 
mind pedig a bipoláris mániában 
szenvedő betegekben, várhatóan 
jövőre kerül forgalomba az Egye-
sült Államokban, majd azt követő-
en Európában. Ez egy valódi si-
kertörténet, és ritka szerencsés 
embernek érzem magam, hogy 
ebben a nagy kihívásokkal teli iz-
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EMBER, ANYAG, KÖRNYEZET
Kesere György Miklós irodájában – a régi, 
richteresben – kényelmes, nagy forgószék 
volt. Ez a mostani – az MTA TTK fWigazgatói 
széke – sem különbözik, legalábbis kinézet-
ben. De nem lehet összehasonlítani a két 
széket – mondja mosolyogva érdeklWdésem-
re, alig néhány héttel a kinevezése után. De 
ez természetes is, hiszen a cél és a felada-
tok meghatározzák az „infrastruktúrát”, – és 
persze itt nem csak a székekrWl van szó.
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fiam még csak tizenkét éves, 
ikerfiaim pedig 16 évesek. Mind-
annyian a Baár-Madas Reformá-
tus Gimnáziumba járnak. Az ik-
rek közül egyikük matematika 
tagozatos osztályba, a másik bio-
lógia tagozatosba. Tehát erős ben-
nük a természettudományos ér-
deklődés, bár a humán tárgyak is 
közel állnak hozzájuk, a legkisebb 
pedig a művészet felé indult, kö-
szönhetően elsősorban édesanyjá-
nak, Molnár Krisztina Rita köl-
tő, műfordítónak. De szeretjük a 
zenét, a kirándulást, a sportot is, 
szerencsére sokféle impulzust 
kapnak a fiúk.
– Ön például miért a kémiát válasz-
totta annak idején?
– Én a Berzsenyi Gimnáziumba 
jártam és legjobban a kémia érde-
kelt. Igaz, a szüleim gyógyszeré-

szek, tehát innen is fújhatott egy 
kis hátszél, így jelentkeztem a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem ve-
gyész szakára. Aztán volt egy kis 
elbizonytalanodás bennem, hogy 
valóban jól választottam-e. De 
amikor elkezdtem az egyetemet, 
nem túlzás, szinte katarzist éltem 
át. Addig a kémia egy kicsit el-
vont volt számomra. Az egyete-
men pedig percről percre az de-
rült ki, hogy mennyire komplex, 
hogy áthatja életünk minden 
részletét. Ez benne a csodálatos.

MONTSKÓ ÉVA

nyezettudományi Intézet, En zi-
mo ló giai Intézet, Kognitív Ideg-
tudományi és Pszichológiai Inté-
zet, Molekuláris Farmakológiai 
Intézet, Műszaki Fizikai és 
Anyag tudományi Intézet, vala-
mint a Szerves Kémiai Intézet – 
jelenleg öt telephelyen van és 650 
kutatót foglalkoztat. Ami közös 
bennük, hogy interdiszciplináris 
kutatások folynak mindegyik-
ben, amelyek végeredményben az 
ember, az anyag és a környezet 
dimenziójában helyezhetők el. 
Ezeket a kutatásokat fogja nagy-
ban segíteni az új, világszínvona-
lú infrastruktúrát jelentő MTA 
Q2 kutatóépület, amely várható-
an az idei év végére készül el a 
lágymányosi egyetemi kampu-
szon. Egyébként minden intéze-
tünkben vannak kiváló, nemzet-

közi hírű kutatók és – szerencsére 
– reményteljes fiatalok is. Az 
utánpótlás kardinális kérdés, sze-
retnénk az Akadémia Lendület 
programjával párhuzamosan saját 
kezdeményezésekkel is előre lépni 
e téren, például új posztdoktori 
állások meghirdetésével.
– Lesz elég jelentkező? A természettu-
dományi szakok – főként a fizika, ké-
mia – nem túl népszerűek az egyetemre 
jelentkezők körében. Az Ön gyermekei 
például választottak már pályát?
– A végleges pályaválasztás még 
korai lenne számukra, a legkisebb 

kor a kutatási folyamatot és az ezt 
támogató működést optimálni le-
het, így a kutatások hatékonysága 
növekedhet.
– Hogyan jutott eszébe, hogy meg-
pályázza a főigazgatói állást? 
– Megmondom őszintén, hogy 
nem magamtól jutott az eszembe. 
Jól megvoltam a Richterben, de 
az Akadémia elnökének felkérése 
a pályázat megírására kivételes 
megtiszteltetésként ért. Olyan 
ember vagyok, aki keresi az új ki-
hívásokat, és egy ilyen levélre 
egyszerűen nem lehet másképpen 
reagálni – legalábbis annak, aki 
elkötelezettnek érzi magát a ku-
tatás és a magyar tudomány iránt 
– mint hogy végiggondolja, hogy 
mit, hogyan lehetne tenni, hogy 
jobban menjenek a dolgok. Első-
ként a Richter vezérigazgatóját, 
Bogsch Eriket kerestem meg, aki-
vel személyesen is jó kapcsolatban 
vagyok. Ő biztosított a támoga-
tásáról, hogy írjam meg a pályá-
zatot, majd a bírálóbizottság mér-
legeli, mennyire jók az elképzelé-
seim.
Az előzményekhez tartozik 

még, hogy a 2011-es akadémiai 
közgyűlésen – ahol doktori kép-
viselőként vettem részt – Pálinkás 
elnök úr tartott egy fontos beszé-
det. A hazai tudományosság fele-
lősségéről, a kutatóintézet-átala-
kítás szükségességéről, a tudo-
mány képviselőinek a nemzet 
iránti elkötelezettségéről – még 
ha ez így fellengzősnek is hang-
zik, de ez a beszéd hiteles és meg-
győző volt. Ekkor vált számomra 
nyilvánvalóvá, hogy az én nem-
zedékemnek, a negyvenes éveik-
ben járóknak, lehet és van tenni-
valója nem csak a tudományos 
kutatásban, hanem a tudomány 
szervezetének megújításában is. 
Hát így született meg a pályáza-
tom. 
– Néhány hete tölti be a hiva ta  lát. 
Sikerült már megismerni azt a hatalmas 
hálózatot, amit a Természettudományi 
Kutatóközpont képvisel?
– Minden igyekezetem ellenére 
egyelőre az irodám néhány száz 
méteres körzetéig jutottam el, 
ami egyáltalán nem meglepő, hi-
szen a hat intézet – Anyag és Kör-

Egy ígéretes a cariprazin
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A z endoplazmás retikulum 
felelős például a fehérjék 
végleges formába öntésé-

ért (tekeredéséért), a zsírok terme-
lésének számos lépéséért, de a vér-
cukorszint fenntartásáért is; benne 
található ugyanis azon reakció, 
amely a komplex szénhidrátokból 

(glikogénből) keletkező 
g lü kó z- 6 - fo sz fátb ó l 
sza bad cukrot (glükózt) 
állít elő. A glü kóz ter-
melés és ezáltal a vércu-
korszint fenntartása egy 

itt található enzim, a glükóz-6-
foszfatáz rendszer segítségével tör-
ténik, ugyanis ez felelős a gliko-
génbontás és glü kóz ter me lés utolsó 
közös lépésének katalíziséért, a 
glükóz-6-foszfát lebontásáért, mely 
során glükóz és foszfát keletkezik. 
A glükóz ezután egy szállító fehér-

G L I KO G É N L E B O N T Á S  T E R E L V Ú TO N

AZ ÖNEMÉSZTVDÉS
Az emlWssejtek számos sejtszervecskével rendelkeznek, melyek mindegyike sajátos feladatokat lát 
el. Az egyik legnagyobb sejtszervecske az endoplazmás retikulum membránnal körülvett hálózata, 

mely sajátos összetételének köszönhetWen tölti be létfontosságú szerepét egy sejt életében.

jén keresztül kijut az en do plaz más 
retikulumból, majd a sejtből is, és a 
vérpályába kerülve eme li a szerve-
zet vércukorszintjét, azt mindig az 
optimális tartományban tartva.

Amennyiben ezen sejt szer vecs ké-
nek a glükóztermelő funkciója ká-
rosodik, például a rendszert alkotó 
különböző fehérjék génjeinek mu-
tációi révén, az emberben súlyos 
öröklődő szénhidrát-tárolási beteg-
ség lép fel. Ezt a glikogéntárolási 
betegség I-es típusának (Glycogen 
Storage Disease type I, GSD I) ne-
vezzük, melyet állandóan alacsony 
vércukorszint és az éhezés csökkent 
tűrése jellemez. A lebontatlan gli-
kogén a májban felhalmozódik, 
májmegnagyobbodást okozva. A 
tüneteket a betegekre szintén jel-
lemző növekedési elmaradás sú-
lyosbítja.

Hiba a szénhidrát-tárolásban
Ha ez a sejtszervecske, az endoplazmás 

retikulum nem működik megfelelően, 
akkor amellett, hogy újszülöttkorban 
rögtön súlyos tünetekkel megjelenő 
szénhidrát-tárolási betegséget pro-
dukál, a sejtek szintjén is stresszes ál-
lapothoz vezethet. A sejtek stresszes 
állapota akár sejthalált, akár a sejtek 
túlélő mechanizmusainak aktiváló-
dását is okozhatja. Az egyik ilyen 
sejttúlélést elősegítő út a sejtek ön-
emésztődése, az autofágia, mely so-
rán a sejt saját alkotórészeit „meg-
eszi”, ezáltal a károsodott sejtalko-
tóktól megszabadul, az azokban ta-
lálható tápanyagokat viszont hasz-
nosítani is képes lehet. Ismert 
folyamat, hogy a sejtek a szénhidrát-
raktáraikat is le tudják bontani az 
önemésztés folyamatában, ami logi-
kus lenne az előbb említett szénhid-
rát-tárolási betegségben is, ahol ren-
geteg szénhidrát halmozódott fel, 
viszont annak klasszikus útvonalon 
történő lebontása károsodott. Míg 

az alacsony vércukorszint súlyos, 
életet veszélyeztető állapot az érin-
tett újszülöttekben, később kevéssé 
ismert kompenzációs mechanizmu-
sok javítják a betegségben szenve-
dők glükóz-anyagcseréjét. Feltétele-
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glükoneogenezis AZ ENDOPLAZMÁS RETIKULUM 
GLÜKÓZ-6-FOSZFATÁZ RENDSZERE
A glikogénlebontás vagy glükoneogenezis során keletkezQ 
glükóz-6-foszfát egy membrán transzporteren keresztül beke-
rül az en do plaz más retikulum lumenébe. Az itt található enzim 
(glükóz-6-foszfatáz) lebontja azt, és glükóz, valamint szabad 
foszfát keletkezik a molekulából, melyek ismét más transz por-
tereken keresztül kijutnak a sejtszervecskébQl, majd a sejtbQl 
is. Akár a glükóz-6-foszfát transz por ter, akár a glükóz-6-
foszfatáz enzim károsodik (mutációt szenved az ezeket kódoló 
génszakasz), az a glikogéntárolási betegség I-es típusához 
(GSD I) vezet.
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betegség lefolyását? És végül azt is 
fontos lenne kideríteni, hogy 
protektív hatású-e az önemésztődés 
stimulálása GSD I-ben, vagyis terá-

piás hatásúak-e az 
autofágia aktiválását 
okozó szerek?

Egér és máj
Kísérleteinket a beteg-
ség állat- és sejtes mo-
delljeiben egyaránt 
szeretnénk végrehajta-
ni: a munka egy részét 
olyan egérmodellen 
végezzük, melyben hi-
ányzik az fehérje, 
melynek károsodása a 
humán megbetegedést 
okozza. Ez a génki-
ütött egérmodell kivá-
ló alapot jelenthet a be-
tegség tanulmányozá-

sára, mivel az emberi tünetekhez 
teljesen hasonló a betegség megjele-
nése egéren is. A másik kísérleti 
modellünk a májsejt lesz, melyben a 
betegségben érintett géneket mű-
ködésképtelenné tesszük, ezáltal 
hasonló folyamatok beindulását 
várjuk, mint humán megbetegedés 
esetén. A modelleken az önemész-
tődés jelenlétét, illetve mértékét 
számos autofágiára tipikusan jel-
lemző fehérje megjelenésének vizs-
gálatával állapítjuk meg. Az 
autofágiára jellegzetes, lebontásra 
ítélt anyagot tartalmazó üregecske 
jelenlétét fluoreszcens mikroszkóp-

pal és elektronmikroszkóppal 
vizsgáljuk majd. Az endoplazmás 
retikulumra specifikus stressz-
válasz aktiválódását szintén rá 
jellemző fehérjék jelenlétének 
vizsgálatával állapítjuk meg. 
Amennyiben bizonyítani tudjuk 
az önemésztődés és a stressz je-
lenlétét, megvizsgáljuk majd, 
hogy az önemésztődés folyama-
tának serkentése, illetve gátlása 
milyen hatással van a betegség 
lefolyására. Számos farmakoló-
giai hatóanyag és hormonkeze-
lés teszi lehetővé az autofágia 
szintjének módosítását, de gén-
szinten történő manipulációt is 
tervezünk végrehajtani az ön-
emésztődés mértékének mani-
pulálására. A betegség lefolyását 
az arra tipikus vér-paraméterek 

monitorozásával hajtjuk végre (pl. 
vércukorszint-mérés, a plazma ko-
leszterol- és trigliceridszintjének 
vizsgálata, melyek emelkedése szin-
tén a GSD I-re jellemző), illetve de-
tektáljuk majd a májban, vagy a sej-
tekben felhalmozódott glikogén 
mennyiségét is. A máj és az egér sú-
lya is jó indikátor a betegség súlyos-
ságának mérésére; a betegséget kí-
sérő májmegnagyobbodás és növe-
kedési retardáció együttesen nagy 
máj-testtömeg arányt eredményez, 
mely kedvező lefolyás esetén javuló 
tendenciát mutathat. Amennyiben 
azt találjuk, hogy az önemésztődés 
serkentése kedvezően hat a GSD I 
lefolyására, olyan – esetlegesen 
gyógyszerként is alkalmazható – 
hatóanyagokat tesztelünk modellje-
inken, melyek az önemésztődés út-
vonalába avatkoznak be és fokoz-
zák azok aktivitását, tehát javítják a 
betegség prognózisát is.

Megértés és gyógyítás
Összegezve tehát, vizsgálataink so-
rán a GSD I kórélettanát új aspek-
tusból tanulmányozzuk, mely által 
mélyebb betekintést nyerhetünk a 
betegségben lejátszódó folyamatok-
ra és a jellemző glikogén-anyagcse-
rére és glükóz egyensúlyra. Szeret-
nénk továbbá kimutatni azt is, hogy 
az önemésztődés aktiválódásának 
külsőleg történő befolyásolása (pl. 
gyógyszerekkel) a betegség lefolyá-
sát is enyhítheti. Munkánk követ-
kezményeként a szóban forgó szén-

zésünk szerint az önemésztődés 
képes lehet kompenzálni a 
klasszikus glikogén lebontás el-
maradásáért, és javíthatja a be-
tegség lefolyását.

Kísérleteink során ezt az alter-
natív glikogénbontási lehetősé-
get szeretnénk vizsgálni az em-
lített glikogéntárolási betegség-
ben, vagyis azt, hogy valóban 
megjelenik-e az endoplazmás 
retikulumra lokalizálódó stressz-
válasz, valamint az önemésztő-
dés aktiválódása a betegségben. 
Feltételezésünk szerint a GSD I 
endoplazmás retikulum-stresszel 
járhat, amely a betegekre állandóan 
jellemző éhezéses állapottal együtt 
önemésztődést idézhet elő. Az ön-
emésztődés ismerten endoplazmás 
retikulum-stresszhez kapcsolódó 
mechanizmus, melynek makromoleku-
lák, például a glikogén emésztésében is 
szerepe lehet. Hipotézisünk szerint ez a 
folyamat a betegség lefolyását enyhíti a 

felhalmozódott glikogén lebontásával és 
az ebből felszabadított glükóz termelésé-
vel, a glükóz ugyanis a vérpályába kerül-
ve javítja a vércukorszintet és a glikogén 
lebontásával javíthatja a károsodott glü-
kóz-anyagcserét. 

Kutatásaink során a következő 
kérdések érdekelnek minket. Kí-
váncsiak vagyunk arra, részt vesz-e 
az autofágia a GSD I kórtörténeté-
ben? Megfigyelhetők-e a stressz je-
lenségei GSD I-ben, illetve a 
glükóz-6-foszfatáz-rendszer kísér-
letes befolyásolása során? Meg sze-
retnénk tudni, hogy befolyásolja-e 
az önemésztődés manipulálása a 

GSD I szövettani képe a májban

A csillaggal jelölt egéren jól látható a glikogén tárolási 

betegségben szenvedQ egér növekedésbeli elmaradása
KOEBERL DD ÉS MUNKATÁRSAI  

(MOL THER 15:1253-8, 2007) NYOMÁN.
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szer hiányos működése során aktivá-
lódnak. Az enzim inaktivitása elmé-
letileg a vércukorszint teljes hiányá-

val járna együtt, a gyakorlat 
azonban nem ezt mutatja; 
meg szeretnénk tehát vizs-
gálni, hogy ezek a betegek 
hogyan tudják javítani a 
vércukorszintjüket és végül 
– igaz, gyakori szénhidrát-
táplálás mellett – hogyan 
képesek egy elfogadható 
vércukorszintet fenntartani. 
Emellett az autofágia-
kutatás területén is fontos új 
eredmények várhatóak, kü-
lönösen az önemésztődés 
anyagcserében betöltött sze-
repével kapcsolatban. Az 
önemésztődés szerepe a 
nagy molekulák, például a 
zsírok és a glikogén lebontá-
sában ismert, általában 
azonban a folyamatot szinte 
soha nem veszik számításba 
mint lényeges tényezőt az 
anyagcserében. A GSD 
I-ben betöltött szerepének 
bizonyítása kapcsán mi ezt a 

gondolkodásmódot is szeretnénk be-
folyásolni.

Másrészt, a kísérleti eredmények 
gyakorlati hasznosítása a GSD 
I-ben szenvedő betegek jobb ellátá-
sához, terápiájához kapcsolódhat. 
Kutatásaink a betegség gyógyszeres 
kezeléséhez új támadási célpontokat 
azonosíthatnak, mely autofágia in-
duktorok a betegség teljesen új te-
rápiás megközelítését jelenthetik. A 
kutatásokból származó eredmények 
hosszú távon akár a GSD I betegek 
életminőség-javulásához is hozzájá-
rulhatnak.

MARGITTAI ÉVA

hidrát-anyagcsere betegség terápiá-
ja más megközelítésbe kerülhet, és 
a jövőben új terápiás szerek kifej-

lesztését is eredményezheti. A vár-
ható eredményeink tehát két aspek-
tusból járulhatnak hozzá az eddigi, 
ehhez a témához kapcsolódó kuta-
tásokhoz. Egyrészt a várt eredmé-
nyek fontos hozzájárulást jelenthet-
nek a betegség biológiájának és kór-
élettanának megértéséhez. Az ered-
mények tudományos, elméleti hoza-
déka egyrészt abban állhat, hogy a 
glikogén tárolási betegség I-es típu-
sában jellemző szénhidrát-anyagcse-
re jobb megértéséhez vezethet, külö-
nös tekintettel azokra a lehetséges 
kompenzációs mechanizmusokra, 
melyek a glükóz-6-foszfatáz rend-

Az édesgyökér

A hüvelyesek családjába tartozó édes-
gyökér (népies nevén édesfa, cukorkó-
ró, mézgyökér) már az ókorban is hasz-
nos gyógynövénynek számított.

Az igazi édesgyökér ánizsra emlékez-
tető ízű és illatú gyógynövény. Gyökere 
cseranyagot, zsírt, gyantát, glikozidát, 
keményítőt, cukrokat és kevés illóolajat 
tartalmaz. 

A gyökértömeg mintegy 24%-át egy 
különösen édes, vízoldható glikozid, a 
glicirrizin teszi ki. Ez a vegyület növeli a 
szervezet immunrendszere által termelt 
antivirális anyagok szintjét. Ezért alkal-
mazható a légzőszervi betegségek gyó-
gyításában, hatóanyaga ugyanis hatásos 
a légzőszerveket megtámadó vírusokkal 
szemben, ezáltal csillapítja a köhögést, a 
torokfájást és fellazítja a légutak nyálka-
hártyájára tapadt váladékot.  

Egyike azon gyógynövényeknek, 
amelyeket az Amerikai Nemzeti Rák-
kutató intézet elsőként vizsgált kísérleti 
élelmiszerprogramjában. Állatokon 
végzett laboratóriumi kísérletek alapján 
azt feltételezik, hogy az édesgyökér rák 
elleni hatással rendelkezhet. Különösen 
figyelemre méltó a vastagbél- és az em-
lőrák megelőzésében betöltött szerepe. 

Egy újabban elvégzett kísérlet szerint 
az édesgyökér képes a verőerek falát 
karbantartani, ezért alkalmas lehet a 
szívbetegség megelőzésére. A kutatók 
azt találták, hogy napi 100 mg édesgyö-
kér elég volt ahhoz, hogy a kísérleti ala-
nyok szervezetében a minimálisra 
csökkentsék az érszűkületért felelős 
LDL koleszterin károsító hatását. Ezt az 
édesgyökér egy másik aktív hatóanya-
ga, a glabridin teszi lehetővé. A leg-
újabb kutatások azt támasztják alá, 
hogy ez a flavonoid csökkenti a zsigeri 
zsírok mennyiségét, amelyek a belső 
szerveken találhatóak, és a testünk leg-
gyorsabban elérhető, zsírban tárolt 
energiáját jelentik.  

Különböző mellékhatások miatt az 
édesgyökér-kivonatot ténylegesen tar-
talmazó termékeket nem javasolt huza-
mosabb időn át, illetve várandóság 
alatt, magas vérnyomás, veseelégtelen-
ség, májbetegség és káliumhiány esetén 
fogyasztani.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D

AZ ÖNEMÉSZTVDÉS 
MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA
A fenti ábrán elektronmikroszkóppal fényképezett nor-
mál (bal o.) és önemésztQdésben lévQ (jobb o.) sejt lát-
ható. Nyilak jelölik a sejtben képzQdQ üregecskéket, 
melyben a sejt saját alkotórészeit (akár glikogénjét) 
bontják le.

A lenti ábra szintén normál és autofágián éppen át-
esQ sejtet mutat, de fluoreszcens mikroszkóppal 
fényképezve. Itt a zöld fluoreszcens festék eltérQ el-
oszlása mutatja az autofág üregecskék megjelenését 
a jobb oldali sejten (a zöld pontozottság jelzi az üre-
gek megjelenését).
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Egyre több olyan írással találkozunk, amelyek az 
űrfelvételekben rejlő lehetőségeket taglalják. Saj-
nos, ezek egy része a már elavultnak számító 

szenzorok képességeit írja le, mások pedig túlzóak, fan-
tasztikus képességekkel ruházzák fel a megfigyelő mű-
holdakat, mint például 
egy újság szalagcímének 
elolvasása az űrben készí-
tett felvételről, vagy egy 
gyufásdoboz helyzeténk 
meghatározása az úttes-
ten… 

A műholdakat szokás 
munkamagasságuk (föld-
felszínhez viszonyított tá-
volságuk) szerint csopor-
tosítani, így geo sta cio ná-
ri us pályájú (~36 000 km), 
és sark közeli pályájú mű-
holdakról (~600–1000 km) 
beszélünk. Fontos elkülö-
níteni a rendeltetésük sze-
rint különböző műholda-
kat: a földfelszín megfigyelésére 
vagy katonai felderítésre (össze-
foglaló elnevezéssel távérzékelési 
célból) készített műholdakon kívül 
számos más kategória létezik még 
(földi helymeghatározást segítő 
rendszerek, távközlési műholdak, 
meteorológiai műholdak stb.) 

Távérzékelésnek minősül min-
den olyan mérési módszer, amely 
egy felszínrészletet közvetlen fizi-
kai érintkezés nélkül vizsgál. Elő-
nyei közé tartozik, hogy a vizsgáló 
nem avatkozik bele a vizsgált 
rendszer működésébe, nem roncsolja és nem is befolyá-
solja azt, és a megfigyelt objektum sem károsítja az érzé-
kelőt. Ide tartoznak az elektro-optikai megfigyelések, 
így a fényképezés is. Az űrből készített felvételeket (épp 
úgy, mint a légifelvételeket) rengeteg torzító, és a kiér-
tékelési lehetőségeket károsan befolyásoló hatás terheli. 
Ilyen a felvételt készítő rendszer elrajzolásaiból (pl. len-

csetorzítás, kameratest tökéletlensége, szenzor korlátai) 
adódó torzítás, a hordozóeszköz állásából adódó, a fel-
színre merőleges állástól való eltérés, és az érzékelő és a 
megfigyelt felszín közötti közeg káros hatásai.

Éppen az utóbbi okozza a legtöbb nehézséget az 
űrtávérzékelés esetében. A 
műholdról készülő optikai 
felvételek felbontása és kép-
minősége korlátozott.

A topográfiai célú légi és 
űrfelvételek felbontását tere-
pi felbontásban adjuk meg. 
Ez az érték azt fejezi ki, hogy 
milyen szélességű terepi folt 
képződik le egy pixelen. Mű-
holdról fizikai-optikai okok-
ból maximum 10–20 cm te-
repi felbontás érhető el. Hogy 
pontosan mekkora, arról a 
tudósok is vitatkoznak. Bár a 
legnagyobb felbontású kém-
műholdak felvételei nem 
publikusak, következtetni 

tudunk erre, hiszen elméletileg „tö-
kéletesen alkalmas” időjárás és lég-
köri viszonyok esetén sem készíthető 
ennél nagyobb terepi felbontású űr-
fotó még speciális optikai rendsze-
rekkel sem. Ráadásul az eddig nyil-
vánosságra hozott adatok is alátá-
masztják ezt. 

Így egy a földön elhelyezett napi-
lap a legjobb esetben is 4–8 pixelen 
képződne le összesen, ami nem 
bontható fel semmiféle algoritmus-
sal, tehát még azt se tudnánk meg-
mondani, hogy az egy újság, főleg, 

ha beleolvad a környezetébe, nem beszélve arról, ha ta-
karásban van.

Egy emberi arc felismerése már 1 cm terepi felbontás 
esetén is kétséges, általában a tartózkodási hely, a ruhá-
zat és egyéb indirekt azonosítási lehetőségek vezetnek 
csak eredményre. 10 cm terepi pixelméret esetében lehe-
tetlen volna felismerni valakit. Ráadásul ezek az extrém 

A  KO R S Z E R d  F Ö L D M E G F I G Y E L V  M d H O L DA K  F E L B O N T Á S A

AZONOSÍTANI LEHET 
MINKET AZ dRBVL?

Az akció-, valamint benügyi filmek már-már elmaradhatatlan kelléke lett a keresett személyek 
meholdfelvételek segítségével történW lokalizálása. Érdekes, amiként a tulajdonképpen titkosan 
kezelt kémmeholdak megihletik a forgatókönyvírókat. Ideje, hogy tisztába tegyük a tévhiteket, és 

feltárjuk a technológia valódi elWnyeit.

A légkör nem mindig kedvez az _rbQl történQ földmegfigyelésnek

A kémm_holdak felvételeinek legnagyobb elQnye 
elsQsorban az észrevétlen megfigyelés 
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nagyfelbontású, civil szférában meg-
fizethetetlen kémműholdak fekete-
fehér, pankromatikus felvételek ese-
tében produkálják ezt az extrém 
nagy felbontást.

A katonai és kémműholdak azért 
érik el hihetetlen felbontásukat, mert 
kisebb területre fókuszálják őket. 

A legnagyobb felbontású 
meholdak

A jelenleg legnagyobb felbontású pol-
gári műhold, a GeoEye színes felbon-
tása 165 cm (ekkora egy pixel terepi 
átmérője). Ez a műhold 681 000 m 
magasságból fényképezi a földfel-
színt, színes és közeli infravörös fel-
vételeket is készít. Közben pankro-
matikus (fekete-fehér) felvételek is 
készülnek, amelyek a középpontban 
41 cm terepi felbontásúak. A 
WorldView-2 követi a sorban, amelynek 2009-óta elér-
hetőek középpontban 45 cm, a széleken a torzítás  

miatt 52 cm terepi felbontású 
pankromatikus, és 185 cm 

terepi felbontású színes 
és infravörös felvé-

telei. 

 
A WorldView-1 
nagyjából fél méte-
res, míg a QuickBird 
képközéppontban 61 cm, a 
szélek felé 72 cm terepi felbontás-
sal rendelkezik. A legnagyobb fel-
bontású Spot műhold csupán 1,5 mé-
ter terepi felbontással bír. A szí-
nes felvételek természetesen 
rávetíthetőek a nagyobb fel-
bontású fekete-fehérekre, 
így nagyfelbontású, színe-
sen szemlélhető ké-
peket nyerhetünk. 
Az igazsághoz azon-
ban hozzá tartozik, 
hogy az így generált 
nagyfelbontású szí-
nes felvételek nem 
tartalmaznak annyi 
információt a föld-
felszínről, mintha 
valóban ilyen felbontással 
készültek volna. A tudo-
mány számára gyakorlati-
lag nem jelentenek többet, mint a 
másfél méteres terepi felbontású változat pan-
kromatikus felvételekkel történő közös 
elemzését.

Mindez „tökéletes” légköri körülményeknél igaz. A 
légkörben található pára, szmog, részecskék szórják, el-
nyelik a földfelszínről visszaérkező, de a Napból érkező 
sugárzás egy jelentős részét is. Ezek a hatások életlenné, 
a megadott elérhető felbontás értéknél is részletszegé-
nyebbé teszik a felvételeket. Ennek a hatásnak a mértéke 
térben és időben is változik.  Bár a légkör alsó részén ta-
lálható annak legnagyobb tömege a kis tárgytávolságú 
légifényképezés mindig jobb minőségű és részletességű 
fotó-térképeket fog produkálni, mint az űrtávérzékelés. 
Ma már a GoogleEarth szolgáltatása esetében is légifel-
vétel-térképeken szemlélhetjük a nagyobb városokat.

Ahogy már említettük, egy felszíni objektum kita-
karása miatt is láthatatlan lehet a légi és űreszkö-

zök számára, de itt nem csak a fák és magas 
építmények okozhatnak problémát, ha-

nem a felhőzet is. A felhőzet közvet-
lenül eltakarhat felszínrészlete-

ket, máshol pedig a felhők 
árnyéka jelenthet problé-

mát. Amikor ugyan-
is a fényképezett 

térszín egyik 
része árnyékba borul, 

az megvilágítási problémákat 
okoz (különösen nagy távolságból 

készített felvételek esetén). Ezeken a területe-
ken a képérzékelőre érkező fény mennyisége nem 
minden esetben elégséges, így a felvétel részletszegénnyé 
válhat, tovább nehezítve az azonosítási lehetőségeket.

Több olyan esetről tudunk, amikor egy film kedvéért 
egy kólásüvegre, vagy gyufásdobozra történő ráközelí-

Amennyiben egy újságot a földre helyezünk, lefényképezzük, és a képen értelmezett 10 cm 
felbontásra redukáljuk azt, a fent láthatóhoz hasonló eredményt kapunk. Ráadásul ez a 

felbontás a m_holdak esetében színes felvételeknél elképzelhetetlen. Könnyen belátható, 
hogy a fQcím azonosítása is lehetetlen, ráadásul a felvételt jelen esetben nem terheli jelntQs 

páramennyiség és szennyezQdés, ami a légkörben egyébként megtalálható. 

Jelenleg a GeoEye1  
készíti a legnagyobb terepi felbontású  

színes felvételeket
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tést trükkel oldottak meg: valóban űrfelvétellel indultak 
a képsorok, majd repülőgépről különböző magasságból 
fénykép készült ugyan afölött a pont fölött, végül egy 
daruról, és állványról fejezték be a fényképezést. Ez is 
egyfajta képpiramis, de ne felejtsük el, hogy valójában 
csak a piramis első pár kisfelbontású rétege készült mű-
holdról.

Van-e jövője az űrtávérzékelésnek?
A válasz rendkívül egyszerű. Mindig is szükségünk lesz 

űrfelvételekre a gazdasági, közigazgatási, környezetvé-
delmi stratégiai döntések elősegítéséhez, a nyersanyagku-
tatásban és egyéb területeken. Ugyanis képtelenség 
légifelvételekkel olyan gyorsan, ennyire nagy területről 
információkat szerezni. Jó példa erre a japán földrengés, 
amikor a katasztrófa által érintett terület nagysága, és az 
ország néhány fontos repülőterének állapota megkérdőjelez-
hetetlenül műholdas megoldást követelt. Az űrtávérzékelés 
szintén nélkülözhetetlen az esőerdők fogyatkozásának fel-
méréséhez. 

A helyszíni és országos légi felmérések kiértékelési eredmé-
nyei helyi érdekek által befolyásolhatóak. Ráadásul a külön-
böző erdőrezervátumokban alkalmazott eltérő megfigyelési 
módszerek statisztikailag nehezen összehasonlíthatóak. Ez 
esetben a gyorsan, azonos szenzorral, a teljes erdőséget azo-
nos időszakban feltérképező műholdas megoldás bizonyult a 
legpontosabb és legmegbízhatóbb módszernek. Az ismételt 
felmérés rendkívül pontos változáselemzést tesz lehetővé.

 Két világrekord
A légi-térképezés felbontását elsősorban a szenzorok fel-
bontása és érzékenysége, valamint a kiolvasási sebesség 
korlátozza. Utóbbi a felvételek elkészítése között eltelt 
időt jelenti. Amennyiben ez az idő nem elég rövid, a fel-
vételek átfedése nem biztosítható a légifelvétel-térkép 
előállításához, a térkép hiányos lesz. Az érzékenység 
meghatározó az adott repülési magasságon, adott sebes-
ség mellett készíthető éles felvételek szempontjából. 
Ezek a tényezők egyébként a pásztázó elven működő be-
rendezések felbontását még jobban korlátozzák, mint a 
képsorozatokkal dolgozó rendszerekét.

Jelenleg az 5 cm terepi felbontású légitérképezés még köny-
nyedén kivitelezhető, de a legmodernebb légi mérőkamerák 
világszerte csupán 2–3 cm, már nem átfedő felvételek készí-
tésére képesek 200 km/h haladási sebesség fölött. Magyar-
országon kifejlesztésre került egy speciális, akár 5 mm terepi 
felbontású, nagysebességű légifelvétel-térkép előállításra al-
kalmas rendszer, amellyel ez idáig két világrekordot állítot-
tunk fel. BAKÓ GÁBOR

A váratlanul bekövetkezQ, nagy területet érintQ környezeti 
katasztrófák, mint a felvételen látható olajkatasztrófa, igénylik a gyors, 

áttekinthetQ _rfelvételek készítését

Magyar fejlesztés_ Interspect IS4 multispektrális légi mérQkamera

Az Interspect mérQkamera felvételének részlete  
a látható tartományban

Farkasok a veresegyházi medvefarmon, a magyar fejlesztés_ 
Interspect IS4 mérQkamera légifelvételtérképén
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Mit is jelent ez a szó? Az afá-
zia összefoglaló elnevezés, 
azokat a beszédzavarokat 

értjük alatta, amelyet leggyakrabban 
stroke vagy koponyasérüléssel járó 
baleset, esetleg más betegség okoz. 
Különböző életkorban jelentkezhet, 
az afázia nem csak az időskorban 
fordul elő!

A betegség tünetei sokfé-
lék lehetnek. Van olyan be-
teg, aki nem tudja megfo-
galmazni gondolatait, pa-
naszait, kívánságait; egy 
másik pedig rosszul érti, 
amit mondanak neki. 
Gondot okozhat az olva-
sás, írás. Az afázia típusától 
függően különböző mér-
tékben sérülhet a beszéd-
megértés, a spontán be-
széd, az olvasás- és írás-
készség. Előfordulhat az 
emlékezet zavara, furcsa, 
értelmetlen szavak jelen-
nek meg a beszédben, nem 
tudja megismételni a szavakat. Írás-
ban sem tudja kifejezni magát, és 
gyakran olvasni sem tud, vagy nem 
érti meg, amit olvasott.

Mérei Ferenc pszichológus így em-
lékezett vissza erre az állapotra Lé-
lektani napló című művében: Nem vá-
laszoltam, noha szemem nyitva volt, 
mosolyogtam is. Amikor kérdeztek vala-
mit, azt válaszoltam „nem értem”. Va-
lóban nem értettem, noha hallottam, és 
magát a helyzetet áttekintettem, de a 
szavaknak nem volt tartalma, s amikor 
én akartam valamit mondani, a tartal-
makhoz nem voltak szavaim... Csak ok-
mányaim és morfológiai vonásaim sze-
rint voltam azonos önmagammal.”

A beszédzavar mellett a beteg 

rendszerint számos egyéb, a kom-
munikációt és a mindennapi életet 
megnehezítő problémával küzd. 
Ilyen lehet a jobb testfél bénulása, lá-
tótér kiesés, depresszió.

A stroke betegség felismerésére 
sok-sok reklámkampány, plakát 
hívja fel figyelmünket, mindenki is-
meri már kezdeti, jelző tüneteit: a 

száj elferdülése, a felemelt kar leesé-
se, a beszéd furcsasága. A gyors or-
vosi ellátást követően a stroke tünet-
mentesen javulhat, viszont a betegek 
közel egyharmada úgynevezett ma-
radványtünetekkel gyógyul. Bénult 
marad a kéz, a láb, zavart a beszéd. 
Évente hozzávetőleg 10-12 000 olyan 
új beteggel számolhatunk, akik to-
vábbi folyamatos rehabilitációra szo-
rulnak. Gyógytornára, pszichológi-
ai, logopédiai terápiára van szüksé-
gük ahhoz, hogy állapotuk javuljon. 
Ez a rehabilitáció gyakran hosszú 
időt igényel. A beszéd javulásához, 
javításához hónapokig tartó beszéd-
terápia szükséges. Sajnos Magyaror-
szágon az afázia kezelésére nincs 

megfelelő logopédiai hálózat, az 
egészségügyi intézmények nem ké-
pesek a hosszú beszédterápiát finan-
szírozni.  

A fogyatékosság egyes megjelenési 
formái nyilvánvalóak: a mozgáskor-
látozottságra egy kerekes szék, a lá-
tás hiányára a fehér bot, a hallás 
csökkent voltára a hallókészülék az 

első pillanatban felhívja a 
figyelmet. A beszéd fo-
gyatékosságának nincse-
nek ilyen külső, a kom-
munikációs partnert és a 
társadalmat felkészítő jel-
lemzői. Ezért a kommu-
nikáció akadályozottsága 
jelenleg még sem a köz-
tudatban, sem a törvény-
alkotásban, sem a rehabi-

litációban nem szerepel a 
jelentőségének megfelelő 

helyen. Nincsenek ellenőrzött adata-
ink a kommunikációs korlátokkal 
élők számáról, tipológiájáról, életko-
ráról, igényeiről, így a szükséges és 
elégséges ellátás tervezése is kérdé-
ses.

A beszédzavarral élő emberek szá-
mára a rehabilitáció az élhető élet le-
hetőségét jelenti, és a rehabilitáció 
hangsúlyos eleme a logopédiai reha-
bilitáció. Emellett szükség van meg-
felelő munkaerő-piaci képzésekre, 
átképzésekre, védőmunkahelyekre. 
Ennek hiányában az afáziával élő 
ember képtelen visszatérni a társada-
lomba, nem tud munkát vállalni, el-
veszti kapcsolatait.

Mindezeknek a céloknak az eléré-

AZ AFÁZIÁRÓL

A beszéd fogyatékosságának nincsenek 

külsQ jelei (FOTÓ: BRUCE ASHER)

Tavaly az egész világon figyelemfelhívó rendezvényeket szerveztek az afáziáról. New Yorkban június, 

Európa országaiban október volt az „afázia hónapja”. Magyarországon az Afázia – az ÚjrabeszélWk  
Egyesülete október 24-én nyílt napot tartott budapesti klubhelyiségében. E rendezvények célja az, 

hogy mindenki ismerje meg ezt a fogalmat és jelentését.
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séhez elsősorban a társadalmi közvé-
lemény formálására van szükség. Ha 
már megtanultuk a stroke felismeré-
sét, meg kell ismernünk azt is, hogy 
mit tegyen az, aki felgyógyulva a 
betegség akut szakaszából, további 
segítségre szorul. A beszédmegértés, 
a kifejező beszéd, az olvasás-írás za-
varainak, kezelését a logopédusok 
végzik. Az afázia terápiát a diploma 
megszerzése után tanulják meg a lo-
gopédusok. A logopédiai terápia cél-
ja a sérült kommunikáció helyreállí-
tása, az épen maradt készségek se-
gítségével.

Mit tegyen az, aki afáziás emberrel 
beszél? Legyen nagyon türelmes! Las-
san, rövid és jól érthető mondatokban 

beszéljen. Aki jól érti azt, amit mon-
danak neki, de nem tud beszélni, an-
nak igyekezzenek megérteni a mon-
danivalóját jelekből és gesztusokból. 
Néha segít, ha elkezdjük a szót, vagy 
rámutatunk a tárgyra. Ha szavak 
nélkül is, de törekedjünk a kommu-
nikációra, ne mondjunk le a beszélge-
tésről! A siker, még a legkisebb is, to-
vábbi próbálkozásra serkent. Fontos, 
hogy bevonják a  mindennapi tevé-
kenységekbe, a család életébe, és kér-
jék ki a véleményét.

Nincs két egyforma ember, ami jó 
volt az egyiknek, nem biztos, hogy 
beválik a másiknál. Ez a beszéd-
problémák esetében fokozottan igaz. 
Személyiségváltozására is oda kell 

figyelni. A mozgásban és beszédben 
akadályozott ember megfosztva ed-
digi tevékenységeitől, munkájától, 
könnyen depresszióssá is válhat. Ke-
vésbé érdeklődik, könnyen elfárad, 
hajlamos hirtelen hangulatváltozá-
sokra.

A javulásra pontos prognózis sajnos 
nem adható. A tapasztalat azt bizo-
nyítja, hogy a kezdetben gyorsan 
visszafejlődő afázia jó esélyű, ezért 
fontos a minél korábban elkezdett 
terápia, míg a gyors javulás után elő-
fordulhat lassulás.

„A betegség az élet beszűkülését vonja 
maga után, de ilyen beszűkülésnek nem 
kell törvényszerűen  bekövetkeznie. 
Szinte valamennyi páciensem, bármi-
lyen problémájuk legyen is, kinyújtja 
kezét az élet felé – nemcsak körülmé-
nyei ellenére, hanem gyakran éppen kö-
rülményeik miatt és azok segítségével” 
(Idézet Oliver Sacks: Antropológus a 
Marson című könyvének előszavá-
ból.) A megváltozott élethelyzet nem 
csak az afáziás embert érinti. Csa-
ládja is megszenvedi ezt a helyzetet, 
a beteg ápolása, a kieső jövedelem 
pótlása, az ismeretlen, váratlan ne-
hézségek nyomasztóan hatnak a csa-
ládi közösségre. Talán furcsán hang-
zik, hogy a váratlanul sok szabadidőt 
nehéz értelmesen kitölteni, gondol-

junk például a közlekedési 
nehézségekre, az olvasási 
zavarokra. Ebben az élet-
szakaszban óriási segítséget 

adhat a sorstárs közösség, a hasonló 
helyzetben lévő, gyógyult, javuló be-
teg.

Az Afázia – az Újrabeszélők Egye-
sülete feladatának tekinti, hogy a 
felnőtt beszédzavarban szenvedő 
emberek és családjaik számára tájé-
koztatást, tanácsokat adjon az afázi-
ából eredő problémáik megoldására, 
valamint seg ítse a felvilágosító mun-
kát a szűkebb és a tágabb társadalmi 
környezetben. Ennek érdekében 
csatlakoztunk az Afázia Egyesüle-
tek Nemzetközi Szervezetéhez, és 
szerveztük meg az Afázia Nyílt Na-
pot. Szeretnénk, ha egyre ismerteb-
bé válna az afázia fogalma, és egyre 
több beszédzavarral élő ember kapná 
meg a számára szükséges és elégsé-
ges logopédiai rehabilitációt.

krAsznárné erdŐs feliCiA

Ábécé
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KÖNYVTERMÉS 
Albert Valéria rovata
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Középkori történet

Kilenc évszázaddal ezelőtti 
időket idéz föl a német írónő, 
Brigitte Riebe testes regénye. A 
középkort, amikor még 
„csak” tűzzel-vassal irtották 
egymást az emberek, illetve 
egyik részük a másikat vagy 
másnak bélyegzetteket. Egy-
egy korabeli „hívószóra” tö-
meges őrjöngés, egyedi – va-
lós vagy vélt – sérelem és tév-
hit motiválta bosszúvágy ra-
gadott magával sokakat. A fő 
hívószó akkoriban a vallási 
eretnekség volt, nem úgy, 
mint mondjuk a 
közelebbi múltban 
az ideológiai vagy a 
bőrszínen, kulturá-
lis különbségen ala-
puló másféleség, ne-
tán egyszerűen csak 
ellenszenv. Ma már, 
legalábbis kontinen-
sünkön, tűzre-vérre 
ritkán, elszigetelten terjed ki a 
tömeges ellenségeskedés – ta-
lán kimondhatjuk, hogy ez 
némi erkölcsi vagy törvényi-
fegyelmi haladás például a 
középkorhoz képest. Annak 
a kornak éppen ilyen törté-
nelmi tényein alapszik A raj-
nai kolostor – eredeti német cí-
me magyarul: A rajnai próféta-
nő – regény.

A szerzőnő – számos bűn-
ügyi és más témájú regény 
szerzője – maga is búvárko-
dott e múltban, és ebben törté-
nész segítségére is támaszko-
dott. A valóságban is létezett a 
regényben szereplő rajnai ko-
lostor és annak főnöknője, 
Hildegard von Bingen, mint 
ahogy történelmi személy volt 
Barbarossa Frigyes, akinek 
uralkodása és hatalmi huza-
kodása (ki a főbb hatalom a 
világon: a német-római biro-
dalom császára vagy a római 
pápa) korában zajlik a történet. 
A regény a történelmi légkört 
eleveníti meg, s abba illő, a 
korra jellemző alakokat és 
helyzeteket sző történetébe. A 

történet természetesen regény, 
vagyis a tényekből kiinduló 
írói képzelet műve, és nem tör-
ténelemkönyv. Az írónő 
egyébként a Történelmi utószó-
ban, valamint a Költészet és va-
lóság című fejezetben számot 
ad az egyezésekről és eltéré-
sekről. A történet azonban 
van olyan kalandos, vészes és 
véres, mint maga a történelem 
volt az idő tájt. 

Ebben a történetben fősze-
replő a már említett rupertsbergi 
kolostort létrehozó Hildegard 
von Bingen, akinek szentté 
avatása „…a pápai akták között 

elakadt. Ennek ellené-
re 1968-ig szentként 
szerepelt a római nap-
tárban”. Erős hitű és 
magát nem kímélő 
erős egyéniség volt, 
akit szülei Istennek 
szenteltek gyermek-
ként, mert kiskorá-
tól látomásai voltak.  

A vele kapcsolatba került sze-
mélyek közül került ki a többi 
fontosabb szereplő is, így első-
sorban Theresa. Utóbbi átéli 
az eretneküldözést, amelynek 
majdnem áldozata lesz. 

A kor nagy eretneksége a 
Dél-Franciaországban fellé-
pő kathar mozgalom volt – 
nem egyedülálló akkoriban 
–, szellemi rokona a balkáni 
bogumil irányzatnak. Több 
pápa is erőteljes küzdelmet 
hirdetett ellene, s végül az-
zal értek célt 1230 táján, 
hogy leverőik részesülhet-
tek a szentföldi keresztes vi-
tézek lelki kedvezményei-
ben, és nem utolsósorban 
megkapták a szétvert, fegy-
verrel vagy máglyán elpusz-
tított kathárok és támoga-
tóik birtokait. 

Ilyen történelmi háttér előtt 
követhetjük a szövevényes 
egyedi sorsok kockázatos ala-
kulását a regény lapjain. (A 
rajnai kolostor. General Press 
Kiadó. 2012, 477 oldal, 3800 
forint)

N. F.

Barátságos bonobók

A bonobók híresek a csimpánzhoz képest társaságkedvelő és 
önfeláldozó viselkedésükről. Olyannyira vágyakoznak társas 
kapcsolataik bővítésére, hogy akár saját élelmüket is felajánl-
ják egy idegen fajtársuknak, pusztán a megismerkedésért 
cserébe. Az új kapcsolat lehetősége csábítóbb számukra, mint 
az, hogy helyette csoporttársuknak kedveskedjenek. Ha vá-
laszthatnak, csemegéjüket inkább egy idegennek ajánlják fel, 
és nem az ismerősüknek, ami egyedülálló az állatvilágban. 

A vizsgálat a következőképpen zajlott: egy helyiség középső 
részében a tesztalany kapott némi ropogtatnivalót. Ezt egyik 
oldalról, tőle elzártan, csoporttársa, másik oldalról pedig egy 
idegen bonobo figyelte sóváran. Ők csak akkor juthattak be 
a középső rekeszbe és férhettek hozzá a táplálékhoz, ha a 
tesztalany kinyitotta az ajtajukat. Már az is meglepő, hogy az 
állatok java része megosztotta élelmét: 14-ből mindössze há-
rom mutatkozott fukarnak, a többiek kinyitották valame-
lyik oldalrekeszt. És itt következett a második meglepetés: 
kilenc az idegent engedte be először, és csak kettő a csoport-
társát. A falatozók ezután legtöbbször a harmadik társukat is 
beengedték, és – mintha még nem lenne elég a váratlan for-
dulatokból – jellemzően az idegen nyitott ajtót a tesztalany 
csoporttársának. Egy csimpánz soha  nem tenné ki magát 
annak a kockázatnak, hogy ismeretlen fajtársai számbeli fö-
lénybe kerüljenek, mert ezzel igencsak kockáztatná testi ép-
ségét. A bonobók viszont az 51 tesztalkalom alatt egyetlen 
egyszer sem mutattak agressziót. További kísérletek azt iga-
zolták, hogy a táplálékmegosztáshoz nagyon fontos a szociá-
lis kontaktus lehetősége. Ha ezt megvonják az állatoktól, ak-
kor nem osztozkodnak, vagyis ha az adakozót nincs mód 
hátbaveregetni, nincs részéről áldozat sem. 

Ne vádoljuk tehát saját fajunkat kőszívűséggel: az igazság 
az, hogy mi még a barátságos bonobóknál, legközelebbi ro-
konainknál is adakozóbbak vagyunk. Mint ezt a jótékonysá-
gi akciók és tudományos vizsgálatok egyaránt igazolják, az 
emberek akkor is szívesen adományoznak ismeretlenek szá-
mára, ha kilétük homályban marad, és az illetővel soha nem 
találkozhatnak. Az igaz, hogy az anonim felajánlott összeg 
kisebb, mint a névvel címkézett, és ebben azért kicsit emlé-
keztetünk rokonainkra. 

dr. kubinyi enikŐ

ÉT-ETOLÓGIA



ADATOK ÉS TÉNYEK

A helyi személyszállításról – 2. rész: 
metró, trolibusz és HÉV 

A földalattin és a két metróvonalon 2011-ben összessé-
gében 303 millió utazás valósult meg, ami a helyi közös-
ségi közlekedés utasszámának 15%-át jelenti. A metró 
első, Deák Ferenc tér és Örs Vezér tere közötti szakaszát 
1970 áprilisában adták át. (Az építést elrendelő, 1950. évi 
határozat szerint 1954-re kellett volna elkészülnie.) Ér-
dekesség, hogy a forgalomszámlás adatai szerint a 3-as 
metró 2-es vonalat megelőző megépítésére nagyobb 
szükség lett volna, a politikai vezetés azon-
ban az utóbbi vonalnak adott elsőbbséget, 
mivel vonalvezetése – a Duna alatti áthala-
dása – a hidak lebombázása esetén is biz-
tosította volna a két városrész közötti köz-
lekedés lehetőségét. A 3-as vonalat öt sza-
kaszban adták át a forgalomnak, közülük 
az elsőt – Deák Ferenc tér és Nagyvárad 
tér végállomásokkal – 1976 végén. A leg-
többet mozgólépcsőzni a 2-es metró vona-
lán a Moszkva (Széll Kálmán) téren, a 3-as 
vonalon pedig a Kálvin téren kell, előbbi 
38,4 méterrel, utóbbi pedig 28,2 méterrel 
van a földfelszín alatt. (A 4-es metró leg-
mélyebben fekvő állomása a Szent Gellért 
tér lesz, amely 31,0 méterrel található a fel-
szín alatt.) A kettes metróvonal 
építési hossza 12,8, a hármasé 17,7 
kilométer. A főváros metróvona-
lakkal való ellátottsága gyérnek 
tekinthető. A vonalak építési hosz-
sza a földalattival együtt is csupán 
35 kilométer, míg a budapestivel 
hasonló népességszámmal jelle-
mezhető Bécsben 74 kilométer. (A 
császárvárosban az utazások 65%-
a metrószerelvények révén valósult 
meg 2011-ben, Budapesten 22%-
a.) Prágában pedig, ahol Budapest-
hez képest fél millióval kevesebb ember él, 57 metróállo-
mást üzemeltetnek, szemben a budapesti 42-vel. Az épü-
lő 4-es metró első szakaszának – előreláthatólag jövőre 
megvalósuló – átadásával a vonalhálózatunk 7,3 kilomé-
terrel, az állomások száma pedig 10-zel fog gyarapodni. 
Az új vonal a harmadik, záró szakasz átadását követően 
12,7 kilométer hosszúságú lesz, s 16 állomást köt majd 
össze.

Trolibuszokat a közlekedni vágyók 94 milliószor vettek 
igénybe 2011-ben, amellyel részesedésük a közlekedési 
eszközök közül 5%-os volt. Trolibuszokkal három ma-
gyarországi városban közlekedhetünk, Budapesten, Deb-
recenben és Szegeden. A villamosközlekedéshez hasonló-
an az utazások jelentős része ezen járműtípus esetében is a 
fővárosra koncentrálódik: Budapest részesedése a 2011. 
évi országos trolibuszforgalomból 73%-os volt. A 25 tro-
libuszvonalból 15-öt a BKV Zrt., ötöt-ötöt pedig a szege-
di, illetve debreceni közlekedési társaság üzemeltet. A tro-
libusz Budapesten 1933-ban debütált egy ma már nem lé-

tező vonalon, Óbudán. A ma is mű-
ködtetett vonalak közül az elsőt 1949. 
december 21-én adták át, Sztálin 70. 
születésnapján, s ehhez a születésnapi 
tisztelgéshez köthető a budapesti tro-
libusz-vonalak ma is érvényes, 
70-essel kezdődő számozása. Troli-
buszok Szegeden 1979 óta, Debre-
cenben pedig 1985 óta közlekednek, 
a viszonylatok hossza országosan 166 
kilométert tesz ki.

Az első HÉV-vonal 1887-ben nyílt 
meg. 2011-ben a helyiérdekű vasúton 70 millió utazás va-
lósult meg, ami az összteljesítmény 3%-át jelenti. A HÉV-
es utazások 85%-a a főváros közigazgatási határain belül 
valósult meg. A 8 viszonylat hossza 146 kilométer volt 
2011-ben, de miután a viszonylatok közös szakaszokkal is 
rendelkeznek, így az építési hossz ennél rövidebb, 103 ki-
lométer hosszúságú volt.

HERZOG TAMÁS
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MegrendelhetR a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06-80-444-444, fax: 06-1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap 
Üzlet ág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá szemé-
lyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

ElQfizetési ár 2013-ra belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft

* A Budapestre közölt adat a 60-as villamosvonalként üzemeltetett fogaskerek_ forgalmát is 
tartalmazza.

Napi átlagos utasforgalom a többféle tömegközlekedési eszközt üzemeltetQ 
városokban 2011ben (ezer fQ)

Budapest Debrecen Miskolc Szeged

Autóbusz 1503 209 177 187

Villamos* 1078 48 87 30

Metró, földalatti 829 – – –

Trolibusz 188 34 – 35

Helyiérdek_ vasút 165 – – –
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Fekete lyukak mérlegen

Egy nemzetközi kutatócsoport új 
módszert fedezett fel a galaxisok 

magjában meghúzódó szupernagy tö-
megű fekete lyukak tömegének meg-
határozására: a körülötte örvénylő gáz-
felhőben lévő szén-monoxid moleku-
lák sebességének kimérésével lehetőség 

nyílik az eddigieknél sokkal távolabbi 
(és ennek köszönhetően sokkal több) 
fekete lyuk tömegének a megmérésére.

„Eddigi ismereteink szerint szoros ösz-
szefüggés van a galaxisok és a bennük 
megbújó szupernagy tömegű fekete lyukak 
tömege között, ami a feltételezések szerint 
annak tulajdonítható, hogy kialakulásuk 
és fejlődésük egymással szoros kölcsönha-
tásban megy végbe. Ám ezek az ismeretek 
viszonylag kis számú, hozzánk közeli ga-
laxis megfigyelésén alapulnak, ráadásul 
néhány frissebb megfigyelés ellentmondani 
is látszik ennek. Ezért lenne kulcsfontossá-
gú, hogy a méréseket távolabbi galaxisokra 
kiterjesszük, és ezáltal természetszerűleg 
sokkal nagyobb számú galaxist vonjunk be 
a megfigyelésekbe. Eddig háromféle mód-
szert ismertünk erre, de valamennyi lénye-
gében ugyanabban a szűkebb körben volt 
alkalmazható: az új eljárás viszont jócskán 
kiszélesítheti eddigi lehetőségeinket” – ma-
gyarázta Marc Sarzi, a Hertfordshire-i 
Asztrofizikai Kutatóközpont munka-
társa, a felfedezésról a Nature-ben be-
számoló cikk egyik szerzője.

Mint a kutató elmondta, az új mé-
rési eljárás azon alapul, hogy a galaxis 
magjában lévő szupernagy tömegű 

fekete lyuk körül örvénylő gáztöme-
gekben lévő szén-monoxid moleku-
lákat vizsgálják, amelyek jellegzetes 
sugárzást bocsátanak ki a milliméte-
res hullámhosszak tartományában: 
a karakterisztikus emissziós vonalak 
Doppler-eltolódásából meghatározha-
tó a gázmolekulák sebességeloszlása 
a fekete lyuktól való távolság függ-
vényében, ami viszont egyértelmű 
kapcsolatba hozható a központi feke-
te lyuk tömegével. A megfigyelést a 
CARMA (Combined Array for Rese-
arch in Millimeter-wave Astronomy) 
távcsőrendszerrel végezték el.

Igaz ugyan, hogy a CARMA ez-
zel a méréssel elérte teljesítőképes-
sége határát, a csillagászok viszont 
nem is erre, hanem a befejezés előtt 
álló (és már részlegesen működő) új 
ALMA (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array) milliméteres/
szubmilliméteres távcsőrendszerre 
építik további reményeiket, amely-
nek nagyobb felbontóképessége 
újabb, távolabbi galaxisok százait 
vonhatja be a felmérésekbe az új el-
járás segítségével. 

(ScienceDaily) 

lekulacsoportja képes megragadni és 
fémként kiválasztani az oldatban lévő 
aranyatomokat.  Nathan Magarvey, a 
kanadai McMaster Egyetem kutatója 
és munkatársai az eredményről a Nature 
Chemical Biology-ban számoltak be.

A baktérium aranyat kivonó tech-
nológiája meglehetősen szokatlan, ál-
lítja Jim Fredrickson, a richlandi Pacific 
Northwest Nemzeti Laboratórium geo-
mikrobiológusa, a téma elismert szakér-
tője. A vízben oldott aranyvegyületek 
többsége a baktériumok számára mér-
gező, a fémes arany viszont már ártal-
matlan, tehát ha a baktérium egy elekt-
ron átadásával semlegesíti a vegyületben 
lévő aranyionokat, akkor egyúttal mér-

gező hatásukat is elhárítja. Egy másik, 
régebbről ismert, az oldatból fémes ara-
nyat kiválasztó mikroba, a Cupriavidus 
metallidurans ezt a műveletet a sejt belse-
jében végzi el, a D. acidovorans baktéri-
um viszont a sejten kívül képes a szilárd 
és immár ártalmatlan fémes aranyszem-
csék kiülepítésére. „Mintha valamiféle 
védekező mechanizmus működne benne: ez-
által ugyanis megvédi magát a mérgezéstől” 
– tette hozzá Fredrickson.

Magarvey és munkatársai az arany 
kiválasztásában kulcsszerepet játszó ve-
gyületet delftibactinnak nevezték el.  
További vizsgálataik során megállapí-
tották, hogy a delftibactin szerkezetileg 
nagyon hasonló azokhoz a vegyületek-
hez, amelyeknek segíségével más bak-
térium-, gomba- és bizonyos növényfa-
jok vasat, illetőleg egyéb fémeket von-
nak ki oldatokból. Elképzelhető, hogy 
az evolúció során a D. acidovorans egy 
más fajtól vette át ezt az anyagot, amely 
aztán lehetővé tette, hogy a mérgező 
aranyvegyületeket képes legyen ártal-
matlanítani, mondta Magarvey. 

(Science News) 

Aranycsináló mikrobák

Ausztrál kutatók megfejtették a már 
korábban felfedezett „aranycsináló” 

baktériumok működésének titkát: a 
Delftia acidovorans olyan fehérjemoleku-
lát állít elő, amely képes megragadni és 
fémes nanorészecske formájában kiüle-
píteni a folyadékban oldott vegyületek-
ben lévő aranyionokat. A kutatók szerint 
ez a kivételes tulajdonságuk a jövőben 
felhasználható nemcsak újabb aranylelő-
helyek felkutatásában, hanem nagy tö-
megű baktérium munkára fogásával 
akár még az aranybányák kiaknazásában, 
illetve kívánt tulajdonságú arany 
nanorészecskék gyártásában is. 

A mostani eredményt az a felfedezés 
alapozta meg, amelyet még 2006-ban 
tett Frank Reith, az Adelaidei Egyetem 
kutatója, aki egy expedíció során mun-
katársaival a talajban szilárd aranyszem-
cséket bevonó, baktériumok alkotta 
biofilmre bukkant. Most egy másik ku-
tatócsoport megfejtette a D. acidovorans 
trükkjének titkát: a baktérium olyan 
fehérjét választ ki, amelynek egy mo-

Az NGC4526 galaxis belsejében a halványlila 

(hamis színezés_) tartományban örvénylik 
az a h_vös molekuláris gáz, amelyben az új 

eljárással kimérhetQ a szénmonoxid molekulák 
sebessége 
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ﾐ Az év kétéltűje. A Magyar Madárta-
ni és Természetvédelmi Egyesület Kétélt_- és 
HüllQvédelmi Szakosztálya 2013-ban a barna 
ásóbékát választotta az év kétélt_jének. ErrQl 
a békáról, elterjedésérQl viszonylag keveset 
tudunk, mivel rejtQzködQ, éjszakai életet élQ 
állatról van szó. Latin neve Pelobates fuscus, 
hátának sötétbarna foltjairól, függQleges pupil-
lájáról és a hátsó lábain található jellegzetes 
ásósarkantyúról ismerhetQ fel. A hazai vizs-
gálatok szerint inkább sík- és dombvidékeken 
elterjedt, középhegységeinkben ritka, viszont 
parkokban, kertekben, területeken is megta-
lálja otthonát. Nevét onnan kapta, hogy a nap-
palt a talajban tölti: ásósarkantyújával rövid 
idQ alatt fél méter mélyre is könnyen le tudja 
ásni magát. Sötétben indul zsákmányszerzQ 
útjára: rovarokat, pókokat, meztelencsigákat, 
férgeket eszik. Mint minden kétélt_, ez a faj is 
védett. ÉlQ- és szaporodóhelyeinek megsz_-
nése komoly problémát jelent, ugyanis hely-
h_sége és speciális környezeti igényei miatt 
új területeket csak lassan képes kolonizálni. 
Ebihalai fokozottan érzékenyek élQhelyük 
szennyezQdéseire és a ragadozó halak je-
lenlétére. A kifejlett egyedek számára pedig a 
közúti gázolás jelenti a legfQbb veszélyt.
ﾐ PirAmisok szudánbAn. Francia 
régészek 35 kis piramist és más sírokat tártak 
fel az Észak-Szudánban található szedeingai 
nekropoliszban. A kétezer éves építményeket 
2009 és 2012 között fedezték fel. A pirami-
sok a Kusita Királyság idejébQl származnak, 
amely a Kr. e. IX századtól a IV. századig 
virágzott ezen a területen, és a jelek szerint 
nagy hatással volt rá az egyiptomi piramis-
építés. MeglepQ, hogy mekkora itt ezeknek az 
épületeknek a s_r_sége: egy viszonylag kis 
területen, 500 négyzetméteren bukkantak 13 
építményre. A kutatók szerint több száz éven 
át folyt ilyen építkezés, egyre többet és többet 
húztak fel, és ez addig folyt, amíg volt szabad 
hely a nekropoliszban. InnentQl már a régebbi 
sírokat kellett újra felhasználni. A legnagyobb 
feltárt piramis 7 méter széles az alapjainál, a 
legkisebb, amelyben egy gyermeket temettek 
el, 75 centiméteres.
ﾐ WikiPédiA-kisbolygó. A webes 
enciklopédiáról nevezték el a 274301-es jelö-
lés_ kisbolygót, amelyet 2008 augusztusában 
fedeztek fel ukrán csillagászok. KésQbb más 
m_szerekkel is megerQsítették az alig egy-két 
kilométer átmérQj_ égitest létezését, most pe-
dig az Ukrán Wikipédia Társaság egy tagja tett 
javaslatot az elnevezésére – így kering most 
már az _rben is a Wikipédia.

III. Richárd igazi arca

Több mint 500 évvel halála 
után sajtótájékoztatón is-

merhette meg a világ Anglia 
egyik legrosszabb hírű királyá-
nak, III. Richárdnak a tavaly 
felfedezett csontváza, illetve 
koponyája alapján rekonstruált 
„valódi” arcát. A háromdi-
menziós műanyagmodell a ki-
rály koponyájájának részletes 
CT-szkennelésén alapul.

III. Richárd mindössze két 
évig uralkodott, s csupán 32 
éves volt, amikor az 1485-ös 
bosworth-i csatában kapott 
súlyos sérüléseibe belehalt. Te-
temét a feljegyzések szerint a 
közeli Leicester ferences kolos-
torának szerzetesei temették el 
jelöletlen sírba, a kolostor 1530-
as lerombolása után azonban 
még ennek nyomai is eltűntek.

Csontvázának és koponyájának fel-
tételezett maradványait egy leicesteri 
autóparkoló alatti terület régészeti fel-
tárása során fedezték fel tavaly szept-
emberben. Hónapokig tartó vizsgála-
tok után a Leicesteri Egyetem kutatói 
idén februárban jelentették be, hogy 
az elvégzett elemzések (radikarbonos 
kormeghatározás, a csontváz felépíté-
se, továbbá genetikai DNS-elemzések, 
amelyekhez a család ma még élő fér-
fiági leszármazottaitól vettek összeha-
sonlító mintákat) alig hagynak kétsé-
get afelől, hogy valóban III. Richárd 
maradványait tárták fel.

A csontvázról kimutatták, hogy 
valóban gerincferdülése volt, karján 
viszont nem voltak kimutathatók a 
bénaság (vagy erős sorvadás) jelei. Ko-
ponyáján nyolc sérülés nyomait találták 

meg, ezek többsége nem sokkal halála 
előtt keletkezett, feltehetőleg köztük 
van halálának közvetlen kiváltója is. 

A III. Richárd gonosz elvetemült-
ségéről kialakult kép főként William 
Shakespeare hasoncímű tragédiája alap-
ján terjedt el, a mindössze két évig ural-
kodó utolsó Plantegenet királyról tény-
legesen meglehetősen keveset tudunk. 
A róla ismert portrék sem korabeliek, 
hanem később, már a Plantegeneteket 
követő Tudor-ház uralkodása alatt ké-
szültek, nyilván szóbeli leírások és rossz-
indulatúan elfogult megítélés alapján: 
50 év körüli, meglehetősen zord képű, 
ellenszenves férfiút mutatnak.

Az arc rekonstrukcióját most a kopo-
nya CT-szkennelése alapján Caroline 
Wilkinson, a skóciai Dundee Egyetem 
professzora végezte el a III. Richárd 
Társaság megrendelésére.  

„A most bemutatott portré jóval fiatalabb 
és kellemesebb megjelenésű, kevésbé gond-
terhelt, szája sarkában mosoly bujkál” – 
mondta Phil Stone, a társaság elnöke. A 
III. Richárd tárgyilagosabb megítélésért 
küzdő társaság tagjai úgy vélik, a király 
ördögi gonoszságáról szóló legendák fő-
ként Shakespeare drámáján és az őt kö-
vető dinasztia vélekedésén alapulnak.

Leicester város polgármesterének be-
jelentése szerint a király maradványait 
idén nyáron a Leicesteri katedrálisban 
fogják újratemetni, rangját megillető 
királyi szertartással. 

(AFP)

Szembet_nQ hasonlóság: Michael Ibsen 
(jobbra), III. Richárd  egyik még élQ férfi

ági leszármazottja, és a király rekons tru ált 
portréja

III. Richárd ábrázolás a XVI. század végérQl
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AUTÓMEGOSZTÁS

 Amerikában mind többen költöznek a városköz-
ponttól távoli kertvárosi villákból a sűrűbb városi 
szövetben épült társasházi lakásokba. Hasonló folya-
mat figyelhető meg az osztrák fővárosban is. Ennek 

egyik következménye, hogy Bécsben – tekintettel az eddigi sikerre –, tovább bő-
vítik az autómegosztási hálózatot, mivel sokan mondanak le a saját autóról, helyette 
közautóba ülnek. Ám nem a háztartások válság miatti kényszerű önmegtartóz-
tatásáról van szó, hanem a leggazdagabb ipari országokban tapasztalható, hosz-
szú távú tendenciáról. Az autótartás egyre növekvő, nemcsak pénzbeli macerái 

sokakat elvezetett arra a felismerésre, hogy nem érdemes saját 
autóval bajlódni, sokkal kényelmesebb szükség esetén bérelni 
egy olyat, amely az alkalomra leginkább megfelelő.

 A saját autó Amerikában még néhány évtizede is a korlátlan 
szabadságot, a gazdagságot, a társadalmi elismerést, a felnőtté 
válást, és persze a szexet is szimbolizálta. A Bostoni Egyetem 
által fiatalok között végzett felmérés szerint most az autómeg-

osztással lehetőségünk van különféle autók, ezáltal különféle életstílusok és identi-
tások váltogatására. „Mennyivel szimpatikusabb dolog ez, mint egy saját autót birtokolni, 
ami hasonló kötöttséget jelent, mint egy élettárs” – jegyzik meg a közvélemény-kutatók. 

Ma még világátlagban a motorizált utazásokat 70 százalékban autóval teszik 
meg. A rendszeres havi kiadások között – a lakhatás után – a közlekedés a leg-
nagyobb tétel az autóval rendelkező háztartásokban. Most majdnem egymilliárd 
autó van a világon, és egyes előrejelzések szerint ez megduplázódik 2020-ig. A 
növekedés ugyan a harmadik világban még hosszabb ideig eltart, az évszázad 
végére azonban, hasonlóan a népesedés csökkenéséhez, az autók száma is csök-
kenésnek indul. Az OECD-országokban már a statisztikák is ezt jelzik: kevesebb 
a megtett út, rövidebbek a távolságok, és a 65 éven felüliek között többeknek 
van jogosítványa, mint a fiatalabb korosztályokban. A fizetések emelése nélkül is 
lehetne a jövedelmek vásárlóértékét emelni azzal, ha a saját gépkocsi alternatívá-
jaként nálunk is megjelennének autómegosztást kínáló vállalkozások. 

(www.greenfo.hu)

ﾐ nAno-drón. „Fekete lódarázs”, azaz 
Black Hornet a neve annak az apró drónnak, 
amelyet a brit hadsereg múlt év óta használ 
Afganisztánban. A Prox Dynamics projektjében 
kidolgozott apró gép mindössze 16 grammot 
nyom és 10 centi hosszú, de jól állja a terepi 
körülményeket: szeles idQben is hasznát veszik 
a katonák, és már „éles” bevetésben is bizonyí-
tott. Természetesen egy ilyen kis szerkezetet 
nemigen lehet fegyverként használni: annál na-
gyobb segítséget nyújt viszont a felderítésben. 
Mivel nagyfelbontású kamerával van felszerel-
ve, arra használják, hogy fedezékbQl indítva 
kikémleljék a katonák elQtt elterülQ terepet. A 
drónt egy joystick-szer_ eszközzel lehet irányí-
tani, de GPS-pontok megadásával elQre meg-
határozott útvonalakat és repülési programokat 
is képes önállóan végrehajtani. Az általa küldött 
álló- és mozgókép segítségével kereshetik meg 
a katonák az orvlövészek rejtekhelyeit, keres-
hetnek csempészútvonalakat, deríthetnek fel 
biztonságosan akadályokat, épületeket. A kis 
drón hatótávolsága 800 méter, 25 percig képes 
a levegQben maradni, és maximum 25 km/órás 
sebességre képes. Nagy elQnye, hogy apró 
mérete és halk m_ködése miatt szinte észreve-
hetetlenül végzi a feladatát.
ﾐ milyenek A szuPerföldek? Egy-
re több exobolygót fedeznek fel a csillagászok 
– ezek egy csoportját hívják „szuperföldek”nek. 
Ezek kQzetbolygók, de más fejlQdési utat követ-
nek, mint a naprendszerbeli kQzetbolygók. Egy 
tanulmányban most új modellt alkottak ennek 
magyarázatára. A vizsgált szuperföldek tömege 
minden esetben a Földének néhányszorosa 
volt, átmérQjük pedig valamivel nagyobb, mint 
bolygónké – és mindegyik planéta nagyon közel 
kering csillagához. A mérési adatok azt sugall-
ják, hogy ezeknek szilárd magjuk van, vékony 
légkörük metánból, vízbQl és hidrogénbQl áll, az 
egészet pedig egy hidrogénben nagyon gazdag 
burok veszi körül. Az új modell szerint a csillagok 
extrém ultraibolya sugárzása felmelegíti a gáz-
burkot, aminek eredményeként az több bolygó-
sugárnyi távolságig tágul, így a külsQ rétegeikbQl 
nagyon gyorsan szökik a gáz. Az, hogy a gyors 
„párolgás” ellenére a kiterjedt atmoszféra nagy 
része a központi csillagok teljes élettartama alatt 
megmarad, azt jelenti, hogy ezek a bolygók so-
sem fognak a Földhöz hasonlóvá válni, sokkal 
inkább tekinthetQk az Uránusz vagy a Neptu-
nusz megfelelQinek. Ebben az esetben viszont 
a távolabb, a lakhatósági zónában keringQ szu-
perföldek még hatékonyabban tudják megtartani 
a hidrogénbQl álló légkörüket, vagyis ezeken az 
általunk ismert élet feltételei nem állhatnak fenn.
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Zöldítse a flottáját!

Autónként akár tízezer eurós támo-
gatást is kaphatnak az osztrák fő-

város vállalkozói, ha elektromos ha-
szongépjárműre cserélik benzines vagy 
dízeles transzportereiket. A Bécsi Gaz-
dasági Ügynökség összesen egymillió 
eurót fordít a bécsi járműflotta „kizöl-
dítésére”.

A Bécsi Gazdasági Ügynökség egy-
millió euró összértékű pályázatot hir-
detett bécsi kis- és középvállalkozások 
számára elektromos haszongépjármű-
vek beszerzésére. Egy-egy vállalkozás 
autónként tízezer euró támogatást kap-
hat; egy cég maximum három pályáza-
tot nyújthat be. Elsőként egy bécsi ké-
ményseprő mester élt a lehetőséggel, aki 
nyolcfős brigádjával ma már két elekt-
romos autóval rója a várost, és hamaro-
san a harmadik jármű is szolgálatba áll. 

Az elektromos autók egyik nagy elő-
nye, hogy a korábbi üzemanyagköltsé-
gek 70 százalékát lehet megspórolni, 
ráadásul csendesebbek és környezetkí-
mélőbbek benzines vagy dízeles társa-
iknál. 

A pályázat egyik célja is éppen ez: 
csökkenteni a városban a szén-di-
oxid kibocsátást és a zajterhelést, és 
tovább erősíteni Bécsnek, mint él-
hető és környezetbarát városnak az 
imázsát. Ráadásul az elektromos 
autók révén újabb impulzust kap a 
főváros gazdasága is, hiszen ki kell 
hozzájuk építeni a megfelelő infra-
struktúrát a töltőállomásoktól az al-
katrész-utánpótlásig. 

Maga a Bécsi Városháza is elektro-
mos autók tesztelésébe kezdett, és ak-
kus energiaforrású járművekkel látták 
el a köztisztaságiakat, a közterület-
fenntartókat és a Csatornázási Műve-
ket. A tesztüzem során arra keresik a 
választ, mely területeken érdemes az új 
technológiát alkalmazni.

elek lenke
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Tisztelt Olvasóink!
4. számunk címlapját és kenyai belső fotóit Lázár Alpár 

készítette.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A Typotex Kiadó jelentette meg A követek titka cím_ könyvet, s ebbQl 
kérjük az egyik fejezet címét (vízszintes 1. és függQleges 25.). A meg-
fejtQk között a kötet öt példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR hét csütörtö-
ke, 2013. február 21-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 
rejtvényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe állítva – egy 130 éve 
született Kossuth-díjas botanikus, akadémikus nevét adják. E név be-
küldQi között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

VÍZSZINTES: 1. A fejezet címének elsR része. 11. Huszadik századi 
magyar író, költQ, irodalomtudós, 1999-es válogatáskötete az Isten jött 
Thébába. 12. ... tarda; túzok. 13. Század, röv. 14. Isten, angolul. 15. 
Diszkoszt dob. 16. Akadémiai, röv. 17. ... Vilmos; Rossini négyfelvonásos 
operája. 18. Keresztülhajózó. 21. A dúr hangsor elsQ hangja. 22. Így 
szólította feleségét Mikszáth Kálmán. 23. Ókori görög „fi lozófusváros”. 
25. Mennybolt. 26. ... Nadal; spanyol teniszsztár. 29. Drámai szoprán 
énekesnQnk (Sylvia). 31. Csermely. 32. Lángoló. 34. Színezékcsoport. 
35. RangjelzQ elQtag. 36. Francia megyeközpont, püspökségi székhely. 
37. Énekhangra írt kompozíció.

FÜGGPLEGES: 1. Amely helyre. 2. A Zéténnyel rokon férfi név. 3. GyQz-
köd. 4. „KQ” a Bükkben, illetve egy nála alacsonyabb a Gerecsében. 5. 
Juttat, népiesen. 6. ... a köröm alatt; Sára Sándor fi lmje. 7. Kétjegy_ be-
t_ hosszú alakja. 8. Leszármazási vonal. 9. Torkunk része. 10. Trisztán 
és ...; Wagner háromfelvonásos operája. 16. Robbanószerkezet. 17. Az 
illetQtQl. 19. F_csonk, Arany János szavával. 20. Shakespeare királydrá-

máinak egyik címszereplQje. 22. Bizonyít, dokumentál. 24. T_zbe vet. 
25. A fejezet címének második része. 27. Ötven százalékban. 28. 
Nyelvtani fogalom; femininum. 30. Hosszú ideig. 33. ... Hackman; Os-
car-díjas amerikai színész. 35. Angol világos sör. 36. Azerbajdzsán 
NOB-jele. 38. Fa és folyó része. 39. A kén és az ittrium vegyjele.

Az 1. számunkban megjelent rejtvény megfejtése: Nemzetközi rangsorok; 
Országleírások. A megoldást beküldök között A világ számokban – 2012 cí-
m_ évkönyvet (Typotex Kiadó) nyerte: Bánffy Miklós (Leányvár), Havasi 
Tamás (Nyírbátor), Hevér Józsefné (Vác), Juhász János (Békés) és Tóth 
Ignác (Pozsony). A könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

Barkóczi Sándor 
(sandor.barkoczi3@
gmail.com) – Szúrós 
pólyás – cím_ képe 2. 
számunkban, az 54. 
oldalon jelent meg.

Kevesen tarthattak a 
kezükben, és még kevesebben fényképezhettek egy fél-
gesztenyényi parányi „sünmalacot”. De most már százezren 
láthattak, és a jövQben egyre többen. A kivételesen ritka kép 
immár benne van a lapban és az ét-galéria elektronikus ar-
chívumában is. Vajon a megtaláltatásának és a fészekbe 
visszakerülésének történetét hogyan fogja elmesélni felnQtt-
korában ez a süni a saját gyerekeinek? 

(H. J.)

A HÓNAP KÉPE JANUÁR

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 
NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

TELC – A sikeres választás!
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat – TELC Nyelvvizsgaközpont
1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16.
Tel.: 06-1-483-2543 • E-mail: telc@telc.hu

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2012-ben: 

• 2013. április 13.
 (Jelentkezési határidQ: 
 2013. március 11.)

82 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia 
nemzetközi nyelvvizsga.
Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

 

Angol és német
nyelvbQl már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!



Ezüst Gy. Zoltán festőművész 
2012 a maja jóslatok éve volt 
címmel harminc képét állítja ki 
a Cervantes Intézetben Buda-
pesten március elejéig.

Ezüst Gy. Zoltán ezt a sorozatot 
a közép-amerikai törzsi népek 
kultúrája iránti érdeklődése ins-
pirálta. Többször járt a térségben 
tanulmányúton, így Mexikóban, 

a Yucatán-félszigeten, egészen Acapulcóig jutott el, ahol a 
helyi kulturális emlékeket tanulmányozta.  A tanulmány-
utak eredményeként az ősi épületek domborműhatású or-
namentikái nyomán alkotta meg a saját motívumvilágát 
az eredeti formákból mintegy átiratot készítve. A képek 
másik fele figurális, emlékeztet az ott látott alakokra, 
amelyek domborműként 
futnak végig két-három 
rétegben az épületeken. 
Festett nyomatokat ké-
szített, fotótechnikai el-
járással az eredeti orna-
mentikára ráfotózta a sa-
ját figurális motívumát, 
ezzel érzékeltetve a fo-
lyamatosságot. Azt a kö-
zép-amerikai vidéket an-
nak idején lakták, majd elhagyták, de nyomot hagytak, 
jöttek az újabb lakók és a régire építkeztek.

A Biksady Galéria aktuális 
kiállítása Genia Rubin fotó-
inak válogatásából nyújt bete-
kintést az 1930-as évek divat-
világába. A bemutatott fény-
képek többnyire modellek és 
hercegnék legkedveltebb öl-
tözékeit jelenítik meg a XX. 
század első harmadának stí-
lusát alakító legnevesebb di-
vatházak kreációi által. A be-

állításokban és kompozíciók-
ban felfedezhető a korszakban 
hangsúlyossá váló szürrealiz-
mus látványvilága. Az orosz 
származású fotográfus a divat-
fotó műfajába vegyíti ennek a 
művészettörténeti stílusnak az 
esztétikáját, mely által egy olyan 
világba kalauzol bennünket, 
melyet a szépség és elegancia 
bűvköre hat át. A fotók már-
cius 1-ig láthatók.

Tárgyas ragozás – szub-
jektív etnogtráfia címmel 
nyílik tárlat február 22-én a 
Néprajzi Múzeumban. A ta-
nulmányi kiállítás kicsi és sű-
rű mű arról, hogy miként 
rakhatjuk egymás mellé a 

múzeumok tárgyi örökségét a ma múzeumba kerülő 
modern és illékony tárgyakkal, vagyis a múzeumi gyűj-
temény mesél. Ennek különböző korú, megmunkálású, 
anyagú, díszítésű tárgyai, amelyek akár több mint száz 
éve, vagy akár épp tegnap kerültek a gyűjteménybe, 
más-más lehetőséget kínálnak, és más-más összefüggé-
sekre utalnak. 33 tárgy 7 képben - ami egyszerre megle-
pő és szokatlan, mégis nagyon magától értetődő. Klasz-
szikus néprajzi témák, régi és mai tárgyak párbeszéde a 
múltról, a máról, a múzeumról és a kiállításról. 

A tanulmányi kiállítás az oktatási évhez igazodva 
rendhagyó múzeumi szemeszterként is működik, min-
den korosztály számára izgalmas, interaktív múzeumi 
órákkal. Az általános iskolások, középiskolások és egye-
temi hallgatók június 16-ig rendhagyó kiállítási gya-
korlatok keretében ismerhetik meg a szokatlan tárgya-
kat és a kiállítás jelrendszerét.

A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum 
meghosszabbította április 7-ig a Be-
tűk kockajátéka – A párizsi Ma-
gyar Műhely öt évtizede című ki-
állítását. Az 50 éve, 1962 májusában 
létrehozott párizsi Magyar Műhelyt 
bemutató tárlat a folyóirat tevékenysé-
géről, valamint három fő működési 
területéről ad átfogó képet a látoga-

tóknak. 
Az 1956-os forradalom leverése után Nyugat-Európába, 

az akkori szabad országokba 
emigrált fiatal értelmiségiek 
indították el a lapot Párizs-
ban. Habár az első szerkesztői 
névsorban még hatan szere-
peltek, három „ősszerkesztőt” 
szokás emlegetni: Nagy Pált, 
Papp Tibort és Bujdosó Al-
párt. A folyóirat 1990-től Ma-
gyarországon jelenik meg, de 
megtartotta kötődését Párizs-
hoz és Bécshez is. A szerkesztést fokozatosan átvette az if-
jabb generáció, és immár a 159. számnál tart a lap. 

A folyóiratot a vizuális költészeti műveken, képverse-
ken, képzőművészeti alkotásokon, a Magyar Műhely-
találkozókról és performanszokról készült fotókon, il-
letve hanganyagokon és filmeken keresztül mutatja be a 
múzeum.
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ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Régi és új Maja inspiráció

50 év – 159 szám

Szépség és elegancia 
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY

Magyarok a holdkutatásban
Az Amerikai Egyesül Államok és a 
Szovjetunió között számos területen, 
így az űrkutatásban is erős verseny 
folyt az 1990 előtti években. A két 
nagyhatalom közti vetélkedés kiemelt 
területe volt a Hold kutatása. Azóta 
már más a „motorja” égi kísérőnk ku-
tatásának, de az biztos, hogy Holdunk 
felderítése ezzel a versengéssel indult.

A Világhódító 
Az utóbbi években több híradást is 
hallhattunk arról, hogy magyar-török 
régészcsoport kutatja Nagy Szülejmán 
szultán valaha Szigetvár környékén ál-
ló síremléke romjait. A feltárások, kü-
lönböző felmérések azonban nem 
hozták meg a várt eredményt.

Berkenyék – lombikból
Dísznövények sokaságát szaporít-
ják sterilen, lombikban, hogy mi-
nél több egészséges, genetikailag 
azonos utódot hozhassanak létre. 
A mikroszaporítás több szakaszra 
felosztható folyamatában fellépő 
stresszhatások azonban komoly 
befolyásoló tényezők.

KÖVETKEZV SZÁMUNKBÓL

A hátlapon
Einsiedelni Bencés Apátság

Svájc egyik legnagyobb búcsújáró he-
lye Einsiedeln Benedek-rendi kolostora, 
ahova a legendák szerint a IX. században 
a világi hívságoktól Meinrad sulgeni gróf  
visszavonult, hogy tisztelje a csodatevő 
Mária képet. A cellája mellé épített kis 
kápolnát egyre többen kezdték látogatni. 
Meinradot halála után szentté avatták, és 
948-ban felszentelték az addigra oda fel-
épített kolostort, az einsiedelni apát pedig 
– I. Ottó német császártól – birodalmi 
hercegi méltóságot kapott.
A ma látható kolostor Svájc legnagyobb 
barokk épülete, melynek a bejáratnál 
kialakított belső kápolna őrzi a „fekete 
madonnát“, vagyis a Mária-kegyképet. 
Ennek eredetije a Trónoló Madonna 
volt, mely az 1465-ös tűzvészben eltűnt. 
A ma látható képmása hársfából készült 
még a tűzvész után, amely a gyertyák és 
olajmécsesek füstjétől az idők során befe-
ketedett. Ezzel tulajdonképpen véletlenül 
került a fekete Mária-kegyképek sorába.
1798-ban a franciák elfoglalták és feldúl-
ták a kolostort, ezért az apát biztonságos 
helyre akarta helyezni a kegyképet. Ez 
indította el útjára a Madonnát, mely-
nek során megfordult Voralbergben, 
Imstben, a kapucinusok kolostorában, 
Tirolban és Triesztben. Az 1801-es béke-
kötés után az Innsbruck melletti Wilten 
kolostorba került, ahonnan Bludenzbe, 
a St. Peter kolostorba vitték, majd két 
évig rejtegették. Csak 1803-ben tettek 
először előkészületeket annak érdeké-
ben, hogy visszakerülhessen a Madonna 
Einsiedelnbe. Végül szeptember 29-én a 
titokban Svájcba visszavitt kegyképet ün-
nepélyesen keretek között átadták.

Kép és szöveg: B. N. 
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