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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: MOS
Az így kapott szavak: 
HÁMOS és MOST

ERPSÍTÉS

Válasz: O
Az észak–déli irányban lévQ 
ábrák közös tulajdonsága, 
hogy kicsik;
az északnyugat–délkeleti 
irányban lévQ ábrákban közös 
a piros és fehér szín;
az északkelet–délnyugati 
irányban lévQ figurák közös 
tulajdonsága pedig, hogy 
vízszintesen csíkosak.
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Melyik hárombet_s szó
egészíthetQ ki hat másik szóvá

a megadott kezdQbet_kkel?

Melyik dominó illik a kérdQjelekkel ellátott helyre? 

Hogyan folytatódik a sor? 
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 Még több lakható bolygó

Egy, a földi éghajlatmodelle-
ket is figyelembe vevő új szá-
mítógépes szimuláció durván 
megduplázza a vörös törpék (a 
leggyakoribb csillagok a Világ-
egyetemben) körül a lakható 
zónába eső exobolygók számát. 

Az új becslés szerint csak a Tejút-
rendszerben 60 milliárd ilyen boly-
gó létezhet. 

A Chicagói és a Northwestern 
Egyetem kutatóinak az Astrophysical 
Journal Lettersben megjelent ta-
nulmánya a földi éghajlatmodel-
leknek az exobolygók légkörére 
kiterjesztett szimulációjával veszi 
figyelembe a felhőzet hatását a 
bolygó felszínén uralkodó hőmér-
sékleti viszonyokra. Ezek a hatá-
sok alapvetően befolyásolják azt, 
hogy a víz cseppfolyós formában 
előfordulhat-e az exobolygókon, 
ami a lakható zóna legfontosabb 
kritériuma.

A NASA Kepler-missziójának ed-
digi adataira alapozott becslés sze-
rint minden vörös törpe körül leg-
alább egy Föld-szerű bolygó talál-
ható a lakható zónában. A felhőzet 
számításba vétele most ezt a számot 
duplázza meg. „A földi felhőzet be-
folyásolja az éghajlatot: egyfelől emeli, 
másfelől viszont csökkenti a légkör és 
a felszín hőmérsékletét – magyarázta 
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S Dorian Abbot, a Chicagói Egyetem 
geofizikusprofesszora. – A Földet 
érő napfény részleges visszaverése 
hűtő, a Föld felszínéről visszaverődő 
infravörös sugárzás elnyelése viszont 
az üvegházhatás révén fűtő hatású. 
A kettő bonyolult összjátéka biztosítja 
az élet fennmaradását bolygónkon.”

Egy, a Naphoz hasonló csillag 
körül keringő bolygónak nagyság-
rendileg évente egyszer kell napját 
körbejárnia ahhoz, hogy felszínén 
cseppfolyós állapotú víz létezhes-
sen. A Napnál kisebb tömegű és 
hűvösebb vörös törpék esetében a 

csillaghoz közelebb 
esik e zóna határa, 
és egy-két hónap 
alatt kell a bolygó-
nak megkerülnie 
napját ahhoz, hogy 
nagyjából ugyanek-
kora sugárzásmeny-
nyiség érje. Az ilyen 
szorosan közeli pá-
lyán mozgó bolygók 
többnyire kötött ke-
ringést végeznek, 
azaz mindig ugyan-
azt az oldalukat for-
dítják a csillag felé, 
hasonlóan ahhoz, 
ahogy a Hold is ke-
ring a Föld körül. A 
kutatók számításai 
szerint egy kötött ke-

ringést végző bolygó csillag felőli 
oldalán mindig létrejön egy olyan 
tartomány, amelyben a magasban 
a sugárzást erősen visszaverő fel-
hőréteg, alatta pedig viharos lég-
mozgások alakulnak ki. 

A kutatók a földi globális éghaj-
latmodellekre alapozott háromdi-
menziós számítógépes szimulációt 
dolgoztak ki a felhőzet nélkül szá-

mított lakható zóna belső peremé-
nek közelébe eső, kötött keringésű 
exobolygókra. A modell futtatása 
több hónapot vett igénybe a Chi-
cagói Egyetem 216 számítógépből 
álló, közös hálózatba kapcsolt nagy-
teljesítményű rendszerén. 

„Korábbi hasonló modellszámítások 
ennél jóval kezdetlegesebbek voltak, 
többnyire nem vették figyelembe a 
felhőzetet, és csak egyetlen  dimenzi-
óra szorítkoztak – mondta Nicolas 
Cowan (Northwestern Egyetem), a 
cikk egyik társszerzője. – Így viszont 
nem tudtak számot adni sem a globális 

légmozgásokról, sem a légkör ned-
vességtartalmának eloszlásáról.”

Az új szimuláció alapján kide-
rült, hogy amennyiben a bolygó 
felszínén egyáltalán előfordul 
cseppfolyós víz, akkor a légkör-
ben mindenképpen keletkeznek 
vízpárát tartalmazó felhők. Ez 
utóbbiaknak a lakható zóna bel-
ső szélénél jelentős hűtő hatásuk 
van, ami viszont lehetővé teszi, 
hogy a lakható zóna határa kö-
zelebb kerüljön a csillaghoz.

A kutatók szerint a jelenlegi 
tervek alapján 2018-ban üzem-

be álló James Webb-űrtávcsővel 
ez a következtetés ellenőrizhető 
lesz, úgy, hogy pályájának átellenes 
pontjain megmérik a bolygó felszí-
ni hőmérsékletét. Amennyiben egy 
kötött keringésű bolygón nincs ko-
molyabb méretű felhőzet, a legma-
gasabb felszíni hőmérsékletet akkor 
fogják mérni, amikor a távcső a 
bolygó nappali oldalát látja, azaz a 

Fantáziakép egy vörös törpe körül keringQ, felszínén 
cseppfolyós vizet, légkörében számottevQ felhQzetet tartalmazó 

exobolygóról (KÉP: LYNETTE COOK)

Számítógépes szimulációs kép egy vörös törpe körül 
kötött keringést végzQ exobolygóról (kék)  

és a légkörében kialakuló felhQzetrQl (fehér) 
(KÉP: JUN YANG)

A felhQzet bonyolult kettQs (h_tQ és f_tQ) 
hatást gyakorol a Föld éghajlatára
(KÉP: NORMAN KURING/NASA GSFC)
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tatástörténetét. Hargittay Emil, Mo-
nok István és Zvara Edina a nádor 
költészetével és könyvtárával fog-
lalkoztak, hangsúlyozva: a gyűjte-
mény egyedülállósága, hogy kötete-
inek nagy része megvan. Örömmel 
számoltak be arról is, hogy az 1945-
ben Moszkvába jutott könyvek 
közül 977 visszakerül Kismarton-
ba 2013 decemberéig. R. Várkonyi 
Ágnes akadémikus előadásában Es-
terházy Pál modern biográfiájának 
hiányára hívta fel a figyelmet. Mint 
elmondta, jelentősége abban rejlik, 
hogy minden döntő kora újkori 

politikai fordulatot végigélt. Az új 
kutatás szerint kapcsolatban volt a 
Wesselényi-szervezkedés résztve-
vőivel, illetve kimutatható, hogy 
akik azután nem kerültek börtön-
be, később a nádor környezetében 
tűntek fel. Hangsúlyozta, hogy az 
elmaradt nádori fizetéseiért a visz-
szafoglaló háborúk után birtokokat 
kapó Esterházy a német fejedel-
mekkel egyenrangú államférfiként 
áll a történelem színpadán. 1690 
táján azonban valami történt vele: 
a politikai életben háttérbe szorul, 
efelett érzett csalódását az utolsó 
évtizedeiben fokozottan és egyre 
több művészeti formában, képző-
művészeti műfajban megnyilvánuló 
Mária-tisztelete oldja fel.

Az Esterházy-birtokok számadá-
sait vizsgálva Újváry Zsuzsanna rá-
mutatott arra, hogy a nádor – ha-
talmas bevételei ellenére – mekkora 
adósságállományt halmozott fel. 

bolygó pályájának naptávoli pont-
jában van, a leghűvösebbet pedig 
akkor, amikor a sötét oldala esik a 
távcső irányába.

Ha azonban az exobolygó légkö-
rének a csillag felé forduló nappali 
oldalát erősen sugárzás-visszaverő 
felhők uralják, akkor azok elnye-
lik a felszínről visszaverődő infra-
vörös sugárzás java részét, és éppen 
fordított eredményt fogunk kapni. 
Eszerint az éjszakai oldal hőmérsék-
lete lesz magasabb, és a nappali hű-
vösebb, ami annak tulajdonítható, 
hogy a nappali oldalon a felső felhő-
réteg rendkívül hideg, az éjszakain 
viszont magának a felszínnek a hő-
mérsékletét mérhetjük meg. 

A Föld körüli pályán keringő táv-
érzékelő műholdak megfigyelései 
megerősítik, hogy ez a jelenség lé-
tezik. „Ha a világűrből Brazíliát vagy 
Indonéziát infravörös távcsővel figyel-
jük meg, hűvösnek látjuk, mert valójá-
ban a nagy magasságban fekvő, rendkí-
vül hideg felhőréteget észleljük, nem a 
felszíni hőmérsékletet” – magyarázta 
Cowan. 

Amennyiben tehát a James Webb-
űrtávcső egy exobolygó esetében ha-
sonló jelenséget érzékel, úgy az an-
nak bizonyítéka lehet, hogy a bolygó 
légkörében számottevő felhőzet, fel-
színén pedig cseppfolyós víz találha-
tó, összegezte Abbot.
Forrás:news.uchicago.edu/article/2013/07/01/
c loud-model ing-expands-est imate- l i fe-
supporting-planets  

 Reprezentáció 
Esterházy Pál 
udvarában

Esterházy Pál (1635–1713) ná-
dor halálának 300. évfordulója 
alkalmából nagyszabású kon-
ferenciát rendeztek Kőszegen. 
A középpontban a nádor ba-
rokk művészetpártolása állt. 
A XVII. századi magyar főúri 
kultúra kiemelkedő pártfogó-
ja maga is alkotóművész volt, 

mecenatúráját is kreatív módon irá-
nyította, szervezte. 

A nyitóelőadások, megelőlegezve 
a tudományos tanácskozás inter-
diszciplináris jellegét, négy téma-
kör köré csoportosultak. Galavics 
Géza művészettörténész gazdagon 
illusztrált előadásában összefoglal-
ta Esterházy mecenatúrájának több 
évtizedes, hazai és nemzetközi ku-
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A spanyol udvari kamarás mellett 
falvaktól, bíróktól is vett fel kölcsö-
nöket. Kiadásainak csökkentése és 
jövedelmeinek növelése érdekében 
német tisztviselőket alkalmazott, 
feladataikat szigorú utasítások sza-
bályozták. Martí Tibor az arany-
gyapjas rend elnyeréséről tartott 
előadásában kiemelte, hogy amel-
lett, hogy Esterházy Pál a nemzet-
közi elit elismert tagja akart lenni, 
apja, a rendet szintén 45–46 évesen 
elnyerő Esterházy Miklós nyomdo-
kaiba is kívánt lépni a rend meg-
szerzésével. Éppen ezért nem sajnál-
ta az anyagi áldozatokat sem az ügy 
előremozdításáért: egyik feljegyzé-
se szerint 2793 birodalmi aranytal-
lért fordított erre a célra. Emellett 
a madridi császári követtel, Grana 
márkival folytatott levelezése alap-
ján további 530 birodalmi tallért 
fizetett a spanyol államhivatalno-
koknak.

Tóth Gergely előadásában bemu-
tatta, hogy az Esterházy Pál által 
összeállított, fiktív ősöket felvo-
nultató Trophaeum nobilissimae ac 
aniquissimae domus Estorasianae 
(1700) milyen mértékben élt tovább 
a XVIII–XIX. században. A kilenc 
hamis középkori oklevelet forrás-
ként használó művel kapcsolatban 
kiemelte, hogy ekkora léptékű ha-
misítás-koholmány még nem jelent 
meg nyomtatásban. Ám figyelembe 
kell venni az iménti állítás kapcsán, 
hogy a herceg nem történeti forrás-
nak szánta, csupán az utókor kezel-
te azt így.

Buzási Enikő arra a kérdésre ke-
reste a választ, hogy milyen hatá-
sok befolyásolták Esterházy gyűjtési 
gyakorlatát. Megállapította, hogy 
Lipót Vilmos Habsburg főherceg 
gyűjtői szempontjait tartotta szem 
előtt, viszont nem volt rálátása 
Rudolf császár gyűjteményére. A 
Habsburg-gyűjtemények követhe-
tő példák voltak számára, ráadásul 
a korban felértékelődött tettnek 
számított, ha valaki a Habsburg 
Kincstár festményeinek másolata-
ival rendelkezett. Bevett gyakorlat 
volt, hogy például Liechtenstein 
hercege és Schönborn is saját fes-
tőikkel csináltattak másolatokat 
a császári gyűjtemény darabjairól. 
Esterházynak Lipót Vilmos gyűjte-
ményéből voltak másolatai, például 
Tiziano Vénuszáról. 

MITROPULOS ANNA
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– Az űrkutatás elég érdekes és izgalmas 
terület ahhoz, hogy beindítsa egy gye-
rek fantáziáját. Az álmokhoz képest 
okozott-e csalódást az, amit hétköznap 
kell csinálni? 
– Hirn Attila: Általános iskolás ko-
romban még a csillagászat érdekelt 
jobban. A bolygókutató szondák képei 
fogták meg a fantáziámat. Aztán kö-
zépiskolásként részt vettem a Magyar 
Asztronautikai Társaság űrtáboraiban, 
és ott találkoztam először olyan szak-
emberekkel, akik itthon űrkutatással 
foglalkoznak. Akkor döbbentem rá, 
mennyiféle ember dolgozik az űrtevé-
kenység különböző területein itthon is. 
Az egyetemen, amikor diplomamun-
kát kellett készíteni, láttam, hogy van 
űrdozimetriai témájú is. Az MTA 
KFKI Atomenergiai Kutatóintézet-
ben (AEKI; ez ma az Energiatudomá-
nyi Kutatóközpont) Apáthy Istvánék 
csoportjába kerültem mint diploma-
munkás. Az Európai Űrügynökség 
(ESA) diákműholdja, az ESEO volt az 
első, amiben aktívan részt vettem, az-
tán itt ragadtam. Sajnos, egyre több az 
adminisztrációs feladat, ami egy kuta-
tóra hárul. Jó hallani tapasztaltabb kol-
légáktól, hogy ez régebben mennyivel 
kevesebb volt, a munka 80–90%-át 
kutatással és fejlesztéssel tölthették. 

M A G YA R O K  A Z  E U R Ó PA I  d R P R O G R A M O K B A N

FIATAL dRKUTATÓK
Július elején jelent meg a Magyar Közlönyben az a kormányhatáro-

zat, amely szerint a kormány támogatja az Európai drügynökséggel 
fennálló kölcsönös kapcsolat megtartását és esetleges további 

mélyítését. A határozat egyúttal felhívja a nemzeti fejlesztési 

minisztert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az ESA-ba teljes jogú 

tagként való belépésünkrWl. Magyarország tehát be akar kerülni az 
erkutatás élvonalába tartozó szervezetbe – de ez nem jelenti azt, 
hogy eddig ne lettek volna jelenWs eredményeink ezen a területen. 
Március végén például újabb hazai fejlesztése meszer került a 
Nemzetközi drállomás fedélzetére. Az eszköz megalkotásában itt-
honi mehelyekben dolgozó magyar erkutatók vettek részt. Köztük 
volt az a három nagyon aktív és nagyon fiatal szakember, akik 

munkájuk égi és földi vonatkozásiról meséltek.

Nekünk sok időt elvesz az érdemi 
munkától.

A világűrben a műszereknek extrém 
körülmények között kell működniük. 
Különleges követelményeknek kell 
megfelelni és sokszor kompromisszu-
mot kell találni aközött, hogy mi a tu-
dományos cél, milyen eredményt sze-
retnénk elérni, mi az, amit technikailag 
meg lehet valósítani. Ez mindig valami 
újat hoz, mindig egy kicsit más felada-
tot kell megoldani. Ez pedig mindig 
nagyon izgalmas, érdemes csinálni.
– Kocsis Gábor: Gyerekkoromban 
sze-rettem a különleges dolgokat, de 
az űrkutatással csak az egyetemen ta-
lálkoztam. Villamosmérnöknek ta-
nultam, és úgy láttam, vannak az űr-
kutatásnak ilyen vonatkozásai, ame-
lyek elég nagy kihívást is jelentenek. A 
BME Űrkutató Csoportjánál bekap-
csolódtam egy műholdfejlesztési pro-
jektbe, majd a diplomamunkámat is 
abból írtam. Az MSc képzés utolsó fél-
évében kezdtem dolgozni az ESEO-n, 
ami mindhármunkat összeköt. Én az 
energiaellátó rendszert fejlesztő cso-
port hallgatói vezetője voltam.

Szerintem minden terület, amibe be-
lekóstol az ember, tartogat olyan dol-
got, ami pozitív értelemben csalódás, 
meg olyat is, ami negatív értelemben 

az. Ha áramkört fejlesztek, nem szíve-
sen töltöm azzal az időt, hogy pályáza-
tokkal gürcöljek. De ha az emberben 
elég erős a motiváció, az át tudja lendí-
teni ilyen kisebb akadályokon. Van egy 
mondás, hogy csináld azt, amit szeretsz, 
és keress valakit, aki fizet érte. Én ebből 
indultam ki. Azt azért nem árt tudni, 
hogy aki Magyarországon űrkutatással 
foglalkozik, az nem tartozik az agyon-
fizetett kategóriába. Egyikünk számá-
ra sem a pénz volt a fő motiváció. Tulaj-
donképpen nem is volt esélye, hogy csa-
lódjunk, mert belső motiváció készte-
tett bennünket erre a pályára, és úgy 
érzem, ez kitart egész életünkben. 
Alapvetően én ugyanúgy érzek most is, 
mint amikor belekezdtem.
– Zábori Balázs: A gyerekkori álmom 
az volt, hogy űrhajós legyek, aztán úgy 
alakult, hogy fizikusnak mentem. A 
Műszaki Egyetemen kaptam lehetőséget 
arra, hogy az ESA oktatási programjá-
ban részt vehessek a már említett prog-
ramban. Ezen keresztül kerültem kap-
csolatba a KFKI AEKI űrdozimet-riai 
kutatócsoportjával és Hirn Attilával. 
Egyre jobban átláttam, mi az az űrkuta-
tás és innentől kezdve már a tudomá-
nyos háttér motivált. Nagyon sokrétű és 
izgalmas dolognak tartom most is. Alap-
vetően azt látom, hogy itt az egyetemi 

Kocsis Gábor 1983-ban született, a BME 

^rkutató Csoportjának tagja
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– Kocsis Gábor: A BME űrkutató cso-
portjánál, a Bánfalvi Antal által veze-
tett Űrtechnológia Laborban marad-
tam, ahol a diplomamunkámat is csi-
náltam. Most már alkalmazott vagyok 
villamosmérnökként. Jelenleg a mi cso-
portunk is az ESA oktatási programjai-
ban vesz részt, a laborunkhoz kapcsoló-
dó diákcsoportok tevékenységét koor-
dináljuk, és szakmai támogatást nyúj-
tunk számukra a fejlesztésekben. Elég 
nagy munka, mert a műhold energiael-
látó rendszerét fejlesztettük. Amíg az 
ESEO szünetelt, addig a REXUS/
BEXUS nevű programot céloztuk 
meg. Az elmúlt két évben több magyar 
csoport is részt vett ebben. Az egyik a 
TECHDOSE volt, amit Balázsék csi-
náltak, a másik a BioDos kísérlete, amit 
mi készítettünk. Ez egy sztratoszférikus 
ballonon repült, és az UV-sugárzás bio-
lógiai hatását vizsgáltuk uracil-
mintákon. A kísérlet a SOTE űrkutató 
csoportjával együttműködésben ké-
szült. Ugyanúgy hallgatók végzik a fej-
lesztést, a SOTE biztosítja a tudomá-
nyos hátteret, mi pedig a műszakit. 

Van egy új kísérletünk, a Daemon, ami 
szintén a BEXUS-programban egy bal-
lonon fog repülni. Ez a BioDos tovább-
fejlesztése, ezúttal már DNS-sel fogjuk 
vizsgálni az UV-sugárzás hatását. Sze-
retnék tudományosan mélyebb szintre 
menni ebben a témában. Ennek az az új-
donsága, hogy eddig „csak” felvitték a 
biológiai mintát, és amikor lehozták, 
megmérték, mekkora dózist kapott ad-
dig. Most viszont folyamatosan tudjuk 
monitorozni a minták állapotát. Tudo-

másom szerint ilyen in situ mérés még 
nem volt műholdfedélzeten. Ez a távo-
labbi cél, és ehhez a mostani ballon-plat-
form nagyon jó alapot jelent.
– Zábori Balázs: Időm nagy részében 
az ESA oktatási programjával foglalko-
zom. Amikor a diákműhold-program 
szünetelt, kitaláltuk, hogy vegyünk 
részt az ESA programjában, az 
REXUS/BEXUS-ban, ami rakéta és 
ballonkísérleteket jelent. 2011-ben a 
CoCoRAD nevű csapattal elsőként si-
került Magyarországról bejutnunk eb-
be a projektbe. 2012-ben újra bekerül-
tünk, akkor már több magyar csapat is 
volt. Az egyiknek megint én lettem a 
vezetője. Ez a projekt most fog véget 
érni nyáron. Már megvolt a repülés, 
most az adatkiértékelés folyik. Egy má-
sik projektben egy holland egyetemnek 
van egy STRATOS nevű rakétaépítő 
csapata. Őket úgy lehet elképzelni, 
mint a „holland Masat”-osokat. Építet-
tek egy rakétát még 2006-ban, ami re-
pült is és minden rendben volt vele. 
Megépítették ennek a továbbfejlesztett 
változatát, és engem kerestek meg, 
hogy dolgozzak együtt velük. Most kö-
zös munkában fölteszünk rá néhány su-
gárzásmérő eszközt, ami év végén repül 
valahonnan Észak-Európából, a sark-
vidékről. Emellett az űrdozimetriai 
csoport munkáiban veszek részt, 
például a TriTel-műszer eredménye-
inek kiértékelésében. 
– Európai viszonylatban mennyire 
megszokott, hogy egy 23 éves fiatal-
ember komoly nemzetközi progra-
mokban vesz részt? 

szinthez képest néha lényegesen maga-
sabbak a követelmények, viszont sokkal 
többet lehet belőle profitálni. Bejártam 
fél Európát, az Űrügynökség legkülön-
bözőbb bázisaira, kutatóközpontjaiba 
jutottam el és tanulhattam olyan embe-
rektől, akiktől egy egyetemen esélyem 
se lett volna. A hátrányát úgy tudnám 
megfogalmazni, hogy tényleg renge-
teg az adminisztráció, illetve folyama-
tosan kimagasló teljesítményt kell nyúj-
tani ahhoz, hogy valaki folyamatosan 
ott legyen az élvonalban. Cserébe ren-
geteg pozitív dologgal jár, izgalmas, ér-
dekes, új feladatok vannak.
– Min dolgoznak jelenleg?
– Hirn Attila: A kozmikus sugárzás 
dózisának mérése a fő területem. El-
sősorban az intézetben fejlesztett 
TriTel nevű, háromtengelyű szilíci-
um-detektoros teleszkóp fejlesztésé-
be kapcsolódtam bele. Az alapötlet 
Deme Sándor és Pázmándi Tamás 
kollégámtól származik. Akkor in-
dult a műszer fejlesztése, amikor 
idejöttem, és tavalyelőtt ért révbe. 
2012 novemberében feljutott egy 
példánya a Nemzetközi Űrállomás-
ra (ISS), azóta az ESA Columbus- 
moduljában végez méréseket. Az el-
ső adatok kiértékelése már folyik. 
Sikerült a műszerből még egy válto-
zatot elkészíteni, amit egy orosz 
társkutató intézettel közösen fejlesz-
tettünk. Ennek egyik példányát jut-
tatták fel most márciusban az ISS-
re. Várhatóan több évig méri majd a 
kozmikus sugárzás dózisát és vizs-
gálja a sugárzási tér irányfüggését. 

Zábori Balázs 1989-ben született, az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont _rdozimetriai  

kutatócsoportjának tagja, jelenleg MSc-hallgató a BME-n

Hirn Attila 1981-ben született, az MTA Energiatudományi 
Kutatóközpont _rdozimetriai kutatócsoportjának vezetQje
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az első mérési program időbeosztásával 
foglalkozunk az üstökös magján, illetve, 
hogy konkrétan mit fogunk mérni a fel-
színen. Nagyon szerencsés helyzet, hi-
szen ez az első alkalom, hogy egy üstö-
kös magjára ember készítette eszköz 
száll le. Ez tipikusan olyan program, 
mint a nagy űrprogramok, amelyek 
akár több évtizedig is tartanak. Kezdve 
onnan, hogy eszükbe jut a kutatóknak, 
hogy építsenek egy ilyen űrszondát, egé-
szen addig, hogy leszálljon az égitestre, 
adatokat gyűjtsön és kiértékeljék azokat. 
Óriási megtiszteltetésnek tartom, hogy 
ebben részt vehetek ilyen fiatalon. Való-
színűleg alkalmam nyílik arra, hogy a 
leszállást a többi vezető kutatóval együtt, 
élőben követhetem nyomon. 
– Kocsis Gábor: A Rosetta-prog ram-
ban mi is részt veszünk: a leszállóegység 
energiaellátó rendszerét a mi csopor-
tunk fejlesztette.
– Zábori Balázs: Én foglalkozhatok 
az SPM nevű plazmadetektorral, és a 
méréseinek kiértékelésével. Ráadásul 
az SPM tápegységét még az AEKI 
munkatársai fejlesztették, így különö-
sen fontos, hogy eme történelmi repülés 
másik magyar vonatkozású műszere 
továbbra is magyar kézben maradhat.
– Szakmai körökben sok szó esik ar-
ról, milyen előnyei lennének, ha 
hazánk csatlakozna az Európai 
Űrügynökéghez. De vajon milyen jövő-
je lenne a magyar űrkutatásnak ESA-
tagság nélkül?

– Zábori Balázs: Az ESA oktatási 
programjában az számít leginkább, ki 
tehetséges és hozzáértő. Sokkal inkább 
fel akarják karolni a fiatal tehetségeket, 
mint itthon. Tényleg nagyon fiatal vol-
tam, amikor elkezdtem egy diákcsapat 
vezetését. Az elmúlt három évben ren-
geteget tanultam, majdnem többet, 
mint az egyetemi képzés alatt. Egyik 
legnagyobb jelenlegi lehetőségemnek 
tartom, hogy idén becsatlakozhatok a 
Rosetta-programba. Most fogom befe-
jezni a mesterképzésemet, és már olyan 
mélységű tapasztalatot gyűjtöttem ösz-
sze, hogy remélhetőleg alkalmas leszek 
erre a feladatra. Az egyik legfontosabb 
dolognak azt tartom, hogy az ESA ok-
tatási programjában Magyarország na-
gyon jelentős szerepet kezdett betölteni. 
Az ESEO-val, a CoCoRAD-dal és a 
REXUS/BEXUS-szal rendkívül po-
zitív képet alakítottunk ki. Szerintem 
egyrészt nagyon fontos ezt a képet 
fönntartani, másrészt átadni az itthoni 
fiataloknak és az itthoni közvélemény-
nek, hogy lássák, tudjanak róla, hogy a 
fiatal magyarok tehetségesek és ott 
vannak a világ élvonalában az ilyen jel-
legű kutatásokkal. 
– Lassan célegyenesbe ér a Rosetta-
szonda, amely hosszú ideig vizsgál kö-
zelről egy üstököst, sőt leszállóegységet 
enged az égitest magjára. Mivel vesz-
nek részt ebben a programban? 
– Hirn Attila: Néhány éve volt sze-
rencsém bekapcsolódni a Rosetta le-
szállóegységén, a Philae-n a DIM nevű 
pordetektorral kapcsolatos földi refe-
renciatesztek és a repülés alatti teszt-
kampányok kiértékelésébe. Ráadásul a 
detektort egyik kollegám, Péter Attila 
fejlesztette itt az intézetben. Most már 

– Kocsis Gábor: Bővülni biztos 
nem tudna. A legjelentősebb kutató-
csoportok valószínűleg megmarad-
nának, de alighanem csökkenne a 
létszámuk. Megmaradna furcsa, kü-
lönleges tevékenységnek, amiként in-
dult. De ennél jóval több van benne. 
Hogy mik a lehetőségek, azt jól mu-
tatta a közelmúltban Budapesten tar-
tott Space Expo. Számos példát lehe-
tett látni: terménybecslést, térképe-
zést, oktatást, GPS-t, egyebeket. Tu-
dományos szempontból persze nem 
kérdés az űrtevékenység fontossága, 
hiszen eddig is főként ezen a téren 
hozott hasznot. 

Indiában például az írástudatlanság 
felszámolására műholdakat is használ-
nak. Megdöbbenve láttuk egy konfe-
rencia alkalmával, hogy kis falvakban a 
másfél-két méter magas düledező há-
zak tetején is ott a parabolaantenna. Itt-
hon az a cél, hogy az űrkutatás minél 
jobban bekerüljön a köztudatba, alkal-
mazásokba, ehhez pedig minél széle-
sebb bázis kell. Ehhez feltétlenül kell a 
csatlakozás az ESA-hoz. Sarkosan fo-
galmazva: ha azt akarjuk, hogy valódi, 
gazdasági haszna is legyen az ország-
nak az űrtevékenységből, akkor szük-
ség van erre a csatlakozásra. Ha csak 
azt akarjuk, hogy a meglévő néhány 
csoport továbbra is működjön, akkor 
nem szükséges, de Magyarország abból 
nem fog úgy profitálni, ahogy tehetné. 

TRUPKA ZOLTÁN

A TriTel a Nemzetközi 
^rállomás Zvezda-

moduljában m_ködik 
FOTÓ: ENERGIA/ROSCOSMOS/

IMBP

A Rosetta-_rszonda
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R ákoscsaba ősi magyar tele-
pülés, már 1067-ben említik 
egy Árpád-kori alapító ok-

levélben (Százdi Apátság), így ta-
valy ünnepelte 945 éves fennállását. 
A falu a tatárjáráskor ugyan szinte 
teljesen elpusztult, ám IV. Béla a ta-
tárok elvonultával 1267-ben meg-
erősítette az egykori oklevélben 
foglaltakat az Aba nembéli Pued 
(Péter) ispán fia, Artolphus kérésére. 
Itt kerül tehát újra említésre Chaba 
racusa (Csaba rákosa) néven az Or-
szágos Levéltárban ma is megtalál-
ható 7. sorszámú oklevélben. 

Csaba királyfi?
A helybéli lakosság körében tovább-
élő néphagyomány azonban még 
korábbi történelmet sejtet, hiszen az 
itteniek szerint hunok egy csoportja 
túlélte volna Attila bukásának korát, 
egy ideig itt vészelték át a népvándor-
láskor további népeinek ideérkezését 
és a falu legendás vezetőjükről, Csaba 
királyfiról kapta nevét. Ezt a lelki kö-
tődést és hagyományt a falu központ-
jában álló Csaba vezér-szobor és több 
utca- és térnév is bizonyíthatja. 

A középkorban előbb Werbőczy 
István (1535 után), majd több birto-
kost követően a Ráday-család tulaj-
dona volt Rákoscsaba a török idő-
kig. A török hódoltság ezúttal is ko-
moly pusztítást eredményezett az itt 
élők körében és ismét jelentősen le-
csökkent a lakosság lélekszáma. E 
korszakot követően sváb és szlovák 
etnikummal pótolták a részben ki-
pusztult magyar lakosságot. Ugyan -
akkor folyamatosan költöztek be 
más vidékekről idetelepülő magya-
rok is. Ekkoriban a leggyakoribb 
családnevek a Somogyi, Ürönyi, 
Csabai, Bakó, Molnár, Német, Fo-
dor, Kollár és Veres voltak. 

A rákoscsabaiak kivették részüket 
a Rákóczi-szabadságharcból is, és 
az itt élők büszkék arra, hogy 1705. 
július 4-én a fejedelem egy éjszakát 
a faluban töltött el. A szabadság-
harc leverését követően, az 1715-ös 
összeíráskor már a Laffert-család, 

pontosabban báró Laffert Ferdi-
nánd tulajdonában volt és az akkori 
adatok szerint 31 család élt itt. 

Az első úrbéri rendeletet Laffert 
Antal adta a falunak. Eszerint éven-
te 100 tyúkot, 20 libát és 400 tojást 
kellett az uraságnak adni. Az egész-

E G Y  FA L U  A  F V V Á R O S B A N 

RÁKOSCSABA
Ha az ember a fWváros központjából kelet felé indul BKK-busszal vagy vonattal a GödöllW–Hatvan–Miskolc 
vasútvonalon, hamarosan a fWváros XVII. kerületébe, Rákosmente területére ér. Itt pedig Rákoscsaba 
jelenti mind az utolsó budapesti vasútállomást, mind pedig az utolsó pesti településrészt keleti irányban. 

Aki innen továbbhalad, az már Pest megyébe, Pécelre érkezik és elhagyja Budapest területét. 

A Csaba vezér-szobor és 

elsQ világháborús emlékm_
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így e hagyományőrzés természetes-
nek számított. Jogi értelemben job-
bágyok éltek itt, gyakorlati szem-
pontból mindnyájan parasztok vol-
tak a szó klasszikus értelmében, 
akik létfenntartásukat a feudaliz-
mus korában általános önellátó gaz-
dálkodással biztosították. Ennek 
alapját a mezőgazdaság képezte, 
amely táplálékot, vonóerőt, nyers-
anyagokat állított elő, és amelyről a 
XVIII. századi összeírásokból tájé-
kozódhatunk. 

A természeti adottságokról azt 
tudhatjuk, hogy erdő kevés volt, a 
talaj általában homokos, és a Rá-

telkes jobbágynak 4 hold szántó ju-
tott, kevés rét és közös legelő. Ro-
botban kellett dolgozniuk az itt 
élőknek uruk földjén, építkezésein, 
de fuvarozniuk és fát vágniuk is 
kellett.  

Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc idején a rákoscsabai 
családok is kivették részüket a ha-
za védelméből és több katonát is 
adtak a honvédseregekbe. Az ösz-
szeírások név szerint is megemlítik 
Guba György, Vitárius Mihály, 
Gacsal Sámuel, Kun Mihály, Nagy 
György, Hamvas Gábor, Prek-
ladnik Mihály, Nagy II. János és 
Kohajda János nevét. Kiemelkedő 
eseménynek számított a helybéliek 
életében, hogy itt kötött házassá-
got a katolikus templomban Jókai 
Mór és Laborfalvi Róza 1848. au-
gusztus 29-én, melyről a templom 
falán elhelyezett emléktábla is ta-
núskodik. 

Néprajzi kultúra
Néprajzi kultúráját tekintve Rá-
koscsaba mint kontinuus település, 
a régészeti és történelmi hagyomá-
nyokra támaszkodva megőrizte ősi 
értékeit, és ezek életmódjukban, 
anyagi kultúrájukban mindmáig 
fellelhetők. Mivel itt a lakosság 
döntő többsége a tatár- és törökdú-
lás és minden háborúkat követő né-
pességvesztés és betelepítések elle-
nére magyar volt és csak elenyésző 
kisebbséget jelentettek a németek, 

kos-patak jelentette azt az energia-
forrást, mely a malmokat segített 
vízi energiával működtetni. A pa-
rasztok a földeken búzát, rozst, za-
bot, árpát, kölest, lent termesztet-
tek, háromnyomásos rendszert al-
kalmaztak és az ugart legelőnek 
használták az állatállomány szá-
mára. A szántást ekével végezték, 
amit 4–6 ökörrel vontattak. A 
szemtermelésben fontos szerepet 
játszottak a malmok, melyeket a 
Rákos-patak vize hajtott. Ezekről 
az 1728. évi összeírás tesz említést. 
Ez időszakból szőlőskertekről is 
vannak információk és a helybéli-

ek kukoricával, káposztával és 
tökkel is foglalkoztak. 

A haszonállatok közül az országo-
san általános fajták mindegyikét tar-
tották. Szarvasmarhát, lovat, juhot, 
sertést és baromfit tenyésztettek, va-
lamint méhészkedtek. Itt nem volt le-
hetséges a szilaj tartás, mert nem volt 
elég nagy határa a falunak a külterjes 
állattartó életmódhoz, ezért tavasztól 
őszig naponta hajtották ki legelni az 
állatokat, és este már beltelken lévő 
ólakban és istállókban takarmá-
nyoztatták a jószágot. 

A terményeiket és állataikat a 
XVIII. század elejétől már a pesti pia-étől már a pesti pia-től már a pesti pia-
cokra is szállították eladásra, 1735 kö-
rül már a helyi lakosság 30%-a járt 
rendszeresen piacozni. A csabaiak ek-
kortájt még vásározó kereskedők fu-
varozását is folytatták. 

Parasztház a Rákosmentén

Helyi népviselet
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Az 1848-as jobbágyfelszabadítás 
és az azt követő 1853-as úrbéri pá-
tens, mely megerősítette azt, a 
magyar történelemben igen jelen-
tős esemény volt, de itt Rákoscsa-
bán csak nagyon lassan és körül-
ményesen ment végbe és csak 
1883-ra rendeződtek a birtokvi-
szonyok.

Megszavazott  
állomásépület

A falu életére nagy hatással volt a 
Budape st–Hat van-vasút vona l 
megnyitása 1867-ben. A csabaiak 
szavazással döntötték el a mai állo-
másépület helyét és a katolikus 
többség akarata érvényesült. 

A századfordulót követően szá-
mos egyesület, önképző kör jött 

létre és működött Rákoscsabán. 
Volt köztük sportegyesület, refor-
mátus dalárda, önkéntes tűzoltó 
egyesület, társaskör, iparos dalkör, 
Rákoscsabai testgyakorlók Köre, 
Bohém Asztaltársaság – ez utóbbi 
az iparos és kereskedő ifjak önmű-
velődését szolgálta.

További fejlődést jelentett az 
1903-ban megalakult hitelszövet-
kezet, mely a folyamatos parcellá-
zások és építkezések velejárója 
volt. Létrejött az első homoktégla-
gyár Goldmann Mórnak köszön-
hetően és ez hátteret adott az újabb 
építkezéseknek. 1910-ben a köz-
ségháza építését határozták el. Az 
1910. március 30-án tartott képvi-
selőtestületi gyűlés elfogadta a Gu-őtestületi gyűlés elfogadta a Gu-testületi gyűlés elfogadta a Gu-
bicza János építőmester által 

készített terveket és jóváhagyta az 
építési munkálatokat. Maga az 
építkezés 1911 márciusában meg-
kezdődött és az év október végére 
gyakorlatilag be is fejeződött. Ezt 
követően, mivel a hivatal be is köl-
tözött, november 18-án fel is avat-
ták hivatalosan. Később, az 1990-
es rendszerváltást megelőzően is-
kolaként is funkcionált az épület. 
A zeneiskola népszerű volt a kör-
nyékbeli lakosság körében. 1996-
ben ide költözött be a Rákoscsabai 
Polgári Kör. 

Itt kapott helyet a Rákoscsabai 
Közösségi Ház, melyet 1997. au-
gusztus 1-jével alapított Budapest 
Főváros XVII. kerület Önkor-
mányzatának képviselőtestülete. 

Jelenleg több mint 26 ezren lak-
nak Rákoscsabán és a helyi kultu-
rális élet mozgatója, a hagyomány-
őrzés letéteményese, a Nyerges 
Gyuláné vezette Rákoscsabai Pol-
gári Kör, mely ez évben ünnepelte 
20 éves fennállását. Ebben olyan 
neves helyi képzőművészek is részt 
vesznek, mint Mecseki Hargita és 
Csorba Katalin szobrászművészek, 
Szanyi Dezső tanár, Princz Egonné 
kórusvezető – akinek a Pünkösdi 
Kórustalálkozók köszönhetők – 
vagy Tóth József népi fafaragó 
szobrász. 

Több történelmi műemléképület 
is őrzi a múlt értékeit: a már emlí-eit: a már emlí-
tett községháza, ma művelődési 
ház (Csaba Ház) mellett a katoli-
kus templom, ahol Jókai Mór és 
Laborfalvi Róza esküvőjét tartot-aborfalvi Róza esküvőjét tartot-
ták, a református templom, mely-
nek lelkészi otthonában szállt meg 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem, és 
az úgynevezett Süllyedő Kastély, 
mely a Rákoscsaba utca 34. szám 
alatt található. Bogáti Hajdú Imre 
egykori táblabíró háza volt és 
neogótikus stílusban a Loire men-
ti kastélyokhoz hasonlatos módon 
lábakra épült egy vizes, süppedős 
területen. 

Ezt az ősi települést 1950-ben, a 
Rákosi-rendszer idején központi 
határozattal csatolták Budapest-
hez, de az itt élő emberek mindig 
őrizték hagyományaikat és nap-
jainkban is lelkükben egy régi 
magyar falu lakóinak tartják ma-
gukat. 

KÉZDI NAGY GÉZA

A SüllyedQ Kastély

Csabai községháza, 1919

(A SZERZP FELVÉTELEI)
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G. Tóth László hidrobiológus, limnológus és ökológus pályá-

ja során változatos helyszíneken kutatott: a Csendes-óceán 

mélytengeri árkaiban 1600 méter mélyen, spanyol hegyek-

ben 3200 méter magasan, a Duna-deltában, a tenger szint-

jén és hazánkban a Balatonon, 100 méter magasságban. 

Vizsgálatai mindig a vizekben lebegW apró élWlényekhez, a 
planktonhoz kapcsolódtak. Január óta az MTA Ökológiai 

Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetének (Tihany) 

igazgatójaként tevékenykedik.

– Egyrészt felemelő érzés volt annak 
a tudata, hogy az ember egy olyan 
tájat pillanthat meg, amelyet koráb-
ban még nem látott emberi szem. A 
mélytengerek világa még nagy 
meglepetésekkel fog szolgálni. A 
másik megemlítendő érdekesség, 
hogy a merülések során az ember 
időérzéke mintha felborulna. Egy-
egy ilyen munkanap a le-és a felme-
rülést is beleszámítva 12-14 óra, eny-
nyi ideig ültünk bent egy kétméteres 
átmérőjű gömbben hárman. Mégis 
mindezt sokkal rövidebbnek éreztük 
– az idő múlása gyorsabbnak tűnt. 
Ez a mélytengeri merülők általános 
tapasztalata.
– Milyen eredmények jöttek ki ezek-
ből a kutatásokból?
– A mi csapatunk a világon először 
mutatta ki helyszíni mérésekkel a 
mélytengeri hőforrások kemoszinte-
tikus baktériumközösségeinek bio-
massza-termelését és jelentőségét a 
fogyasztók táplálékellátásában. A ke-
moszintézis a fotoszintézis mellett a 
szervesanyag-szintézisnek  egy kémi-
ai energiaforráson alapuló érdekes 
formája, amely nagy volumenben 
zajlik a mélytengeri hőforrásokban. 
Fontos megemlíteni, hogy a helyszí-

nen, a tenger fenekén dolgoztunk. A 
felszínre felhozott mintákon már 
mások is végeztek hasonló méréseket, 
de mi ennél jobb eredményt értünk 
el, mert a helyszínen, in situ mértünk.
– Hol dolgozott még ezen kívül?
– A Balatonon kívül más tavakban 
is: a dél-spanyolországi Sierra Neva-
dában egy magashegységi tóban – 
ahová sok éven át rendszeresen visz-
szamentem. A munka egy együtt-
működés keretében zajlott a tihanyi 
intézet és a Granadai Egyetem kö-
zött. A tó 3200 m magasban van, 
nagyon erős az UV-B sugárzás. Azt 
vizsgáltuk, hogy a zooplankton 
hogy tolerálja ezt a sugárzást, és ösz-
szefügg-e ezzel élénk, piros színük. 
Berlin környéki tavakban dolgoz-
tam még, és az örményországi 
Szevan-tóban, a Kaukázusban. Itt 
hasonló kutatásokat végeztem. Na-
gyon hideg tó volt; ott is a 
zooplankton adaptációját vizsgáltuk 
magashegyi körülmények között: 
alacsony hőmérsékleten és magas 
UV-B sugárzás mellett. Azután két 
csodálatos évet töltve Japánban, a 
Kizaki- és az Aoki-tavakban  kutat-
tam a zooplankton táplálkozástudo-
mányi területén. 

– Mire fókuszált kutatásai során?
– A plankton életére, azon belül a 
planktonikus táplálékhálózat működé-
sére koncentráltam. Tovább szűkítve: a 
zooplankton mint kulcsélőlénycsoport 
táplálkozására, növekedésére, szaporo-
dására, anyagcseréjére, légzésére – a 
plankton egyébként a vízben lebegő 
parányi élőlények közösségét, ezen belül 
a zooplankton az állati szervezeteket je-
löli. Nagyon szeretem a tengert, na-
gyon sokat dolgoztam tengeri öko-
szisztémákon.

1984 és 1986 között egy nemzetközi 
kutatócsapat fiatal magyar tagjaként 
vizsgáltam a Déli-Atlanti-óceánban 
és az Antarktisz környéki vizekben 
különböző tengeri zooplankton 
szervezetek táplálkozását, biomasz-
sza-produkcióját és légzését. Egy 
több éves projekt keretében japán 
kollégákkal rendszeresen vizsgáltam 
a Csendes-óceán mélytengeri árkai-
ban élő bentikus állatvilág táplálko-
zását.
– Milyen mélyre mentek le?
– Tengeralattjáróval szálltunk alá 
1600 m mélyre, 28 kísérleti merülé-
sünk volt.
– Milyen érzés volt 1600 m mélyre 
merülni?

I N T E R J Ú  G .  T Ó T H  L Á S Z L Ó VA L
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MAGYAR KUTATÓ 
A TENGER MÉLYÉN

FOTÓ: BAJOMI BÁLINT
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– Van egy Hidrobotanikai 
és egy Hidrozoológiai Osz-
  tályunk, amelyek elsősor-
ban a Balaton, de emellett 

más magyar és külföldi felszíni ta-
vak és folyók hidrobiológiájával és 
vízkémiájával foglalkoznak. Az 
ÖK keretén belül pedig csápjaink 
lassan kiterjednek a vizenyős terüle-
tek, sőt, olyan természetesen diverz 
tájak felé is, amelyek vizes és száraz-
földi területeket egyaránt magukba 
foglalnak. A harmadik egységünk a 
Kísérletes Állattani Osztály, amely 
elsősorban gerinctelenek élettanával 
foglalkozik – főként azzal, hogy a 
környezeti hatások milyen élettani 
és funkcionális hatásokat okoznak. 
Az elsőként említett két osztályon 
dolgozó kutatók együttesen a ma-
darakon kívül szinte minden főbb 
állat-és növénycsoporthoz értenek, 
így az egész vízi táplálékhálózatot 
tudjuk kutatni. Vizsgáljuk tehát a 
fi to plank tont, a zooplanktont, a 
mak ro ge rincteleneket, azok lárváit, 
a rovarlárvákat és a halakat. 43 ku-
tató dolgozik az intézetben, zömük 
fiatal, 24 és 40 közötti aktív társa-
ság. Többségük már világjárt, elis-
mert szakember. Tavaly 88 írott, 
tudományos folyóiratban megjelent 
publikáció született Tihanyban – ez 
azt jelenti, hogy átlagosan minden 
negyedik nap született egy közle-
mény. 

BAJOMI BÁLINT

tuk, hogy a Balaton a vi-
lág egyik legturbulensebb 
állóvize: ez azt jelenti, 
hogy tele van örvények-
kel, turbulens áramlásokkal. Ez az 
erős turbulencia nyírja a planktont, 
szintén szelektív hatása van. Ezek a 
turbulens nyíró erők nagy viharok 
esetén jelentős mortalitást okoznak 
bizonyos zooplanktonfajoknál. Ilyen 
erős viharok évente 10-15 alkalom-
mal vannak a Balatonon – ez egy je-
lentős környezeti tényezője a 
zooplankton alakulásának. 
– Melyik eredményének volt a leg-
nagyobb nemzetközi visszhangja?
– A zooplankton táplálkozási kapcso-
latainak feltárása során elért és az 
imént részletezett turbulens hatások-
kal kapcsolatos eredményeimnek. Je-
lentős eredményemnek tartom még 
egy biokémiai eljárás adaptálását a ta-
vi és a tengeri zooplankton oxigénfo-
gyasztásának becslésére, amely mód-
szerrel kiváltható a technikailag rop-
pant érzékeny re spi ro mé terek alkal-
mazása. Ez utóbbi használata egy im-
bolygó hajó fedélzetén szinte 
lehetetlen, hacsak a megfigyelőt és 
magát a műszert fel nem függesztik 
egy nagy hintára. Ezzel kapcsolatos 
publikációimra mintegy 800 függet-
len idézettséget kaptam eddig.
– Idén januártól ön vezeti az MTA 
ÖK Balatoni Limnológiai Intézetét. 
Milyen témákkal foglalkozik az irá-
nyítása alá tartozó csapat?

Az Európai Bizottság egyik köz-
ponti intézményében, az isprai JRC 
(Olaszország) Környezeti- és Fenn-
tarthatósági Intézetben töltöttem 
még másfél évet, ahol az Európai 
Unió Vízi Környezeti Politikájának 
tudományos hátterét adtuk 11 
kollégámal. Ezért a munkánkért 
megkaptuk a JRC-Price-2005 díjat 
is. Dacára annak, hogy ez elsősor-
ban magas szintű koordinációs 
munka volt, jó néhány tudományos 
cikk is született belőle. A Duna-
delta kis tavaiban is dolgoztam, 
amely Ramsari-terület: a Ramsari 
Egyezmény a vizes élőhelyeket vé-
di. A tihanyi intézetünk és a Ro-
mán Akadémia Biológia Intézete 
hosszú évek óta együttműködésben 
áll ebben a kutatómunkában.
– Itthon milyen témákat kutatott?
– Munkatársaimmal és hallgatóim-
mal feltártuk a balatoni zooplankton 
anyagforgalmának hatékonyságát. 
Egyik legjobban idézett eredmé-
nyünk annak felfedezése és bizo-
nyítása volt, hogy a Balaton erős 
turbulenciájának és magas ásványi 
lebegőanyag-tartalmának szelektív 
hatása van a planktonszervezetekre. 
A mindig zavaros balatonvízben 
ugyanis a lebegő ásványi szemcséket 
ezek a szűrő szervezetek automati-
kusan bekebelezik, és ezáltal romlik 
táplálkozásuk hatékonysága. Las-
sabban fejlődnek, kevesebb utódot 
hoznak létre ahhoz képest, mintha 
nem lennének ezek az ásványi lebe-
gő anyagok a Balatonban. De ez a 
tó egyik legjellegzetesebb fizikai 
tulajdonsága. Teljesen új eredmény 
volt a Balatonon, hogy egy Doppler-
ve lo ci mé ter rel éveken át monito-
roztuk a Balaton nyílt vizének tur-
bulencia-intenzitását. Megállapítot-

Jég alóli mintavétel 

(SZABÓ HENRIETTE 

FELVÉTELE)

FOTÓ: G. TÓTH LÁSZLÓ
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A fiatalok nem csak a fogyasztás 
mennyisége vagy jellege miatt 
vannak inkább kitéve az alko-

holfogyasztás ártalmainak, mint a fel-
nőttek. Gyakran isznak közterületeken 
vagy nem biztonságos szórakozóhelye-
ken, gyakran isznak olyan helyen, 
ahonnan haza kell menni (és nem biztos, 
hogy van mivel), gyakran isznak olcsó, 
rossz minőségű italokat, és gyakran 
nem ismerik az alkoholfogyasztás ke-
vésbé ártalmas formáit.

A tinédzserek megnövekedett italfo-
gyasztása és fokozott veszélyeztetettsé-
ge indította el azt az európai kutatásso-
rozatot (ESPAD – European School 
Survey Project on Alcohol and other 
Drugs), amely 1995 óta négy évente is-
métlődően vizsgálja a 16 éves, iskolá-
ban tanuló fiatalok alkohol- és egyéb 
drogfogyasztásának, valamint do-
hányzási szokásainak változását Euró-
pa országaiban. Az alábbiakban e kuta-
tássorozat néhány alkoholfogyasztásra 
vonatkozó eredményét mutatom be.

Annak ellenére, hogy a magyar fel-
nőtt lakosság alkoholfogyasztása évti-
zedek óta nemzetközi összehasonlítás-
ban is kiemelkedően magas, a kutatás-
sorozat kezdetekor ez a kiemelkedő 

mértékű fogyasztás a tizenévesek köré-
ben még nem mutatkozott. 1995-ben 
Magyarország az olyan európai orszá-
gok közé tartozott, ahol a fiatalok al-
koholfogyasztását jellemző mutatók 

Számos kutatás számolt be arról, hogy Európában 

a fiatalok körében jelentWs mértékben terjed a til-
tott és legális szerek fogyasztása is. Egyes szerzWk 
a „lerészegedés új kultúrájáról”, „pszichoaktív forrada-
lomról” írtak a kilencvenes évek fiataljai köré-
ben. A fiatalok fogyasztása iránti megnöve-
kedett érdeklWdéshez hozzájárult az is, hogy 

rájuk a veszélyesebb, problémásabb fogyasztá-
si szokások jellemzWek. Míg az idWsebb korosztályok 
inkább gyakrabban, de esetleg kisebb mennyiséget 
fogyasztanak, addig a fiatalokra az alkalmi, hétvé-
gi alkoholfogyasztás jellemzW, amikor azonban kon-
centráltabban, egyszerre nagyobb mennyiséget isznak, 

és nem ritka a lerészegedés sem.

FIATALKORI 
ALKOHOLFOGYASZTÁS
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Az elQzQ hónapban alkoholt 
fogyasztók 

arányának változása 
1995–2011 között

(HIBELL ÉS TÁRSAI 2012)
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elmaradtak az Európa számos más or-
szágában megfigyelt értékektől. Ná-
lunk  akkor a kamaszok 48%-a fo-
gyasztott alkoholt a kérdezést megelő-
ző hónapban, és 4% volt azoknak az 
aránya, akik kifejezetten nagyobb 
rendszerességgel, havi 10 vagy több al-
kalommal ittak. A kutatásban résztve-
vő országok adataiból számolt átlag 
alapján ekkor az európai kamaszok 
57%-a ivott az előző hónapban, a 10 
vagy több alkalommal alkoholt fo-
gyasztók aránya pedig 6% volt. 

Az 1995 és 2011 közötti trendeket 
tekintve Magyarországon jelentősen 
nőtt az előző hónapban alkoholt fo-
gyasztók aránya és az utolsó, 2011. évi 
felmérés eredményei szerint a diákok-
nak már 61%-a ivott legalább egyszer 
valamilyen alkoholtartalmú italt az 
előző 30 napban. Nőtt a nagyobb 
rendszerességgel, 10 vagy több alka-
lommal alkoholt fogyasztók aránya is 
(a 2011. évi érték 6% volt). 

Európa számos országában az alko-
holfogyasztás gyakoriságát jellemző 
mutatók szintén nőttek 1995 és 2003 
között, ez a növekedés azonban 2003-
ban megállt, és az utolsó két adatfelvé-
tel adatai már enyhe csökkenést jelez-
tek az Európa egészét jellemző átlag-
ban. Ennek következtében mára az 
előző hónapban alkoholt fogyasztó fia-
talok aránya Magyarországon már 
magasabb az európai átlagnál.

A magyar diákokat nemcsak az 
összfogyasztás eltérő trendje különböz-
teti meg számos európai társuktól, ha-
nem az italfogyasztás italfajtánkénti 
szerkezete is másképp alakult. A kérde-
zést megelőző hónapra vonatkozó fo-
gyasztási adatok alapján a sörfogyasz-
tás Európában 1995 és 1999 között 
nőtt, majd 1999 és 2011 között csekély 
mértékben csökkent. A magyar adatok 
ezzel ellenkezően, az 1995 és 1999 
közötti stabilitás után 1999 és 2011 
között nőnek, azaz a sörfogyasztás ak-
kor kezd terjedni nálunk, amikor Eu-
rópában mérséklődik. A tömény italok 
fogyasztása Európában 2003-ban lát-
szik a legelterjedtebbnek, majd utána 
az előző hónapban fogyasztók aránya 
csekély mértékben csökken. A magyar 
adatok 2007-ben szintén a tömény ita-
lok visszaszorulását jelzik, ezt azonban 
az európai trendektől eltérően 2011-
ben újabb növekedés követte. Így a leg-

alább havi rendszerességgel tömény 
italt fogyasztók aránya ma nálunk ma-
gasabb az európai átlagnál. A magyar 
fiatalok borfogyasztásában bekövetke-
zett változás szintén eltér az európai tren-
dektől. Míg Európában 1999-től folya-
matosan csökken a borfogyasztók ará-
nya, addig Magyarországon 1999-től fo-
lyamatos növekedés figyelhető meg, 
amelynek következtében 2011-ben az 
előző hónapban bort fogyasztók aránya 
Magyarországon húsz százalékponttal 
volt magasabb az európai átlagnál.

Az előző hónapban különböző típusú 
alkoholt fogyasztók aránya alapján te-
hát ma a magyar fiatalok körében egy-
értelműen a legelterjedtebb italnak a 
bor látszik, ezt követik a tömény italok, 
majd pedig a sör fogyasztása. Ugyan-
akkor, ha az alkoholfogyasztás másik 
mutatóját, az elfogyasztott mennyiség 
italfajtánkénti megoszlását nézzük, 
egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a 
magyar fiatalok az elfogyasztott alko-
holt legnagyobb mennyiségben tömény 
ital formájában isszák meg. És ebben 
szintén jelentősen eltérnek Európa szá-
mos más országának diákjaitól, akik a 
fogyasztott alkohol mennyiséget több-
nyire sör formájában isszák meg.

A nagyivás vagy rohamivás – a rit-
kább, de akkor nagy mennyiségű, kon-
centrált alkoholfogyasztás – a fiatalokat 
leginkább jellemző ivási forma. 

A nagyivás 1995 és 2007 között egész 
Európában terjedt a 16 éves diákok köré-
ben. Magyarországon a kilencvenes 
években, illetve a kétezres évek elején ez 
az ivási forma még kevésbé volt elterjedt. 
A 2011. évi európai adatok azonban azt 

mutatták, hogy a nagyivás terjedése a 
legtöbb országban megállt vagy mér-
séklődött. Csupán négy országban 
(Szerbia, Ciprus, Görögország és Ma-
gyarország) regisztráltak további növe-
kedést. A legnagyobb mértékű növeke-
dése Magyarországon következett be, 
ahol az ESPAD-kutatások első évéhez 
képest közel megduplázódott az előző 
hónapban nagyivók aránya.

Összességében az ESPAD-kutatások 
eredményei arra utalnak, hogy Ma-
gyarországon, az európai trendektől el-
térően, a fiatalok körében tovább ter-
jed az alkoholfogyasztás minden for-
mája. Míg a kilencvenes években a 
magyar fiatalok alkoholfogyasztása 
még viszonylag kedvező volt más eu-
rópai társaikhoz képest, addig 2011-
ben már az alkoholfogyasztás legtöbb 
mutatója alapján meghaladják az euró-
pai átlagot. Különösen kedvezőtlen, 
hogy nálunk nemcsak a pillanatnyi ér-
tékek magasabbak, mint sok más euró-
pai országokban, hanem a trendek is 
eltérőek, nálunk a fogyasztás további 
terjedése figyelhető meg.

Fontosnak tartom azonban hangsú-
lyozni, hogy a magyar fiatalok nö-
vekvő alkoholfogyasztását nem tar-
tom speciális fiatalkori problémának, 
hanem csupán a felnőtt magyar társa-
dalmat jellemző kiemelkedően ma-
gas alkoholfogyasztás fiatalkori leké-
peződésének. Meggyőződésem, hogy 
a magyar fiatalok alkoholfogyasztása 
csak a felnőtt társadalom alkoholfo-
gyasztásával összefüggésben értel-
mezhető igazán.

ELEKES ZSUZSANNA
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1.
rész

A Tasmán-tengert és a Csen-
des-óceánt összekötő Cook-
szorosban található az aprócs-

ka Stephen-sziget. Nem csoda, hogy a 
stratégiai fontosságú szárazulaton a ha-
józás megkönnyítése érdekében már a 
XIX. században világítótornyot emel-
tek. A torony őre, hogy „valakivel” 
megossza magányát, 1894-ben beszer-
zett egy macskát. A derék négylábú 
igen rövid idő alatt 11 kicsiny, ökör-
szemszerű madarat fogott el, amelyek-
ről hamarosan kiderült, hogy egy telje-
sen új faj képviselői. Ám mire elkészült 
a Xenicus lyalli, azaz a Stephen-szigeti  
álfakusz tudományos leírása, egyetlen 
cirmos e madarat az utolsó szálig kiir-
totta. 

Igazi világpolgár
Talán nem tévedés azt állítani, hogy 
ma már a házimacska a világ legelter-
jedtebb emlős ragadozója, egyedszá-
mukat még megbecsülni sem lehet. Az 
Antarktisz kivételével minden konti-
nensen jelen van, igaz, változó szám-
ban; a hidegebb te rü le teket, az össze-
függő sivatagokat és a trópusi erdőket 
nem igazán kedveli. A kóbor macskák 
számára jól jön a globális felmelegedés. 
Nem szeretik a telet, rossz időben ha-
mar megfáznak, legyengülnek, nem 
tudnak vadászni. Az enyhe, hómentes 
telek viszont ideálisak számukra. 

A vadászösztön egyetlen példányból 
sem hiányzik, még a legmegbízha-
tóbbnak tűnő szobamacskát sem sza-
bad kisemlősökkel vagy madarakkal 
egy légtérben hagyni. Akkor is vadász-
nak – a kertben élő példányok akár 
messzire elkóborolnak –, ha kellő 
mennyiségű és minőségű kosztot kap-
nak. Jó példa erre egy ausztrál felmérés, 
melyet a jómódú kertvárosokban vé-
geztek, ahol a macskák – mondhatni – 
luxus körülmények között élnek. A 
Vadvédelmi és Nemzeti Parkok Hiva-
tala szerint az elkényeztetett macskák 
példányonként évente legalább 20–22 

K Ó B O R  H Á Z I Á L L ATO K

CSAK EGY MACSKA?
Egyszer házi kedvencek, máskor kitaszított páriák. Egyben azonban megegyeznek: mindegyik remek 

vadász, rajtuk nem fogott az idW, épp oly ügyesen ejtik el zsákmányukat, mint Wseik – jó néhány állatfaj 
kipusztításában vagy megritkulásában szerepük volt. Mancsuk kicsi, de az ökológiai lábnyomuk nagy.  

őshonos állatot, hüllőt, madarat, kis-
emlőst pusztítanak el. Valószínűleg a 
világ más pontjain is hasonló a helyzet. 

Ám a háznál tartott macskáknál is 
nagyobb veszélyt jelentenek a kóbor 
macskák, amelyek kizárólag csak azt 
eszik, amit megfognak. Becslések sze-
rint Ausztráliában mintegy 12 millió 
elvadult macska él, s mindegyikük, a 
legszerényebb számítások szerint is na-
ponta legalább egy állatot ejt el. A kon-
tinensen élő magyar természettudós, 
Hangay György ezt így kommentálta: 
„Ha belegondolunk, valóságos csoda, hogy 
még létezik ausztrál apróemlős, madár, hül-
lő és kétéltű fauna…” Tény, a macskák a 
kontinensek közül Ausztráliában okoz-
ták a legnagyobb kárt, több apró erszé-
nyes faj miattuk tűnt el vagy került 
végveszélybe. A kontinens élővilágát 
valóságos sokkhatásként érte e roppant 
alkalmazkodóképes, méhlepényes em-
lős ragadozó megjelenése. 

Mivel az ember a macskákat még a 
legkisebb szigetekre is magával vitte, 
világszerte több endemikus faj kipusz-
tulása írható e ragadozó számlájára, de 
– legyünk igazságosak – patkányokkal 
s gyakran szintén betelepített disznók-

kal, rókákkal és mongúzokkal karölt-
ve tették tönkre az igen könnyen se-
bezhető ökoszisztémákat. Például a 
Galápagos-szigeteken az óriásteknősök 
tojásait, akárcsak a kikelő ivadékokat 
kell, kellene megóvni – egyebek mel-
lett – az elvadult házimacskáktól.

Bezzeg a kutyák!
Itthon még a szakemberek is gyakran le-
gyintenek, ha kóbor macskákról esik 
szó. Noha a természetvédelmi hatósá-
gok a legtöbb vadon élő ragadozót ter-
mészetvédelem alá helyezték, a vadá-
szok egy része ezzel nem ért egyet. Alig 
vesznek tudomást az erdeinkben, meze-
inken élő elvadult macskákról, amelyek 
száma feltehetőleg nagyobb a lakások-
ban, kertekben tartott fajtársaiknál. 
Utóbbiaknál sokkal nagyobb veszélyt je-
lentenek az apróvadállományra, különö-
sen a kölykökre, illetve a tojásokra vagy 
fiókákra: mérhetetlen pusztítást végez-
nek. Egy hazai kutatás szerint a kóbor 
macskák főleg gyíkokkal, egyéb hüllők-
kel, kisemlősökkel és énekesmadarakkal 
táplálkoznak. Emellett – ha nem is „fő-
ételként”, de – apróvadat ugyancsak fo-
gyasztanak.

Utcamacskák
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nek. Holott a kutyákhoz hasonló szabá-
lyozás bevezetése a macskáknál is indo-
kolt volna. Ennek hiányában valójában 
nem tudjuk, hány macska él hazánkban. 

A legutóbbi évek statisztikái sze-
rint az elkötelezett vadászok évente 
nagyjából 15 000 házimacska lelö-
vését jelentik be. Ám ez a szám vél-
hetően csak a jéghegy csúcsa, ennek 
többszöröse a kényszerűségből, a 
vadon élő állatok megóvása miatt 
lelőtt macskák száma. A macska fö-
löttébb óvatos állat, ezért talán 
minden harmadik-negyedik macs-
ka kerül puskacső elé. Sok egyedük 

pusztul el betegségben, ütik el au-
tók stb. Óvatos becslések szerint is 
hazánkban az erdőn-mezőn élő 
macskák száma százezrekre rúghat.

A falusi porták még ma is elkép-
zelhetetlenek macska, legtöbbször 
3–5 cirmos nélkül. A városokban 
pedig – s ez világtendencia – egyre 
többen „cserélik le” kutyájukat 
macskára. Legalább egymillió, de 
inkább jóval több macska él Ma-
gyarországon.  Ha figyelembe vesz-
szük az ausztráliai kutatási ered-
ményt, megdöbbentő zsákmány-
szám kerekedik ki hazánkban is. 

BetegségterjesztWk
A nagyszámú macska más módon 

is veszélyt jelent az élővilágra. Po-
tenciális betegségterjesztők! 

Jóllehet a sikeres prevenciónak kö-
szönhetően ma már hazánkban nem 
beszélhetünk veszettségről, helyette 
megjelentek más, emberre is veszé-
lyes kórokozók (ilyen például a 
gyakran halált okozó Echinococcus 
mul ti lo cu la ris nevű galandféreg), s 
ezek egyik fő terjesztője éppen a 
macska! A legújabb kutatások sze-
rint a tengeri emlősök tömeges el-

A magyar macskakérdés összességé-
ben még mindig azt jelzi, hogy hazánk-
ban az állatvédelem gyermekcipőben ti-
peg. A macskákat nálunk legtöbbször 
nem tenyésztik, hanem szaporítják, a 
kölyköknek többnyire nincs előre gaz-
dájuk, gyakran félvadon nőnek fel, oly-
kor enni sem kapnak rendesen, nem 
akadályozzák meg a szaporodásukat, 
így szinte észrevétlenül nő a számuk.

S hogy hányan lehetnek? Sajnos Ma-
gyarországon míg a kutyákba – nagyon 
helyesen – mikrocsipet kell ültetni, és 
kötelező számukra a veszettség elleni ol-
tás, addig a macskák ezek alól mentesül-

TÉNYEK ÉS TALÁNYOK
A mai napig sem tisztázott, hogy a macskát hol és mikor háziasították. Az 
az elmélet már régen megdQlt, hogy Kr.e. 2000 körül az Egyiptomiak voltak 
az elsQk, akik a líbiai vadmacskát domesztikálták. IdQközben ugyanis a Jor-
dán folyó völgyében és Cipruson elQkerültek kilencezer éves, háziasításra 
utaló jegyeket mutató macskák maradványai. Anatóliában nyolcezer éves 
macskákat és embereket együtt ábrázoló szobrocskákat találtak, egy öt-
ezer éves házimacskát ábrázoló pecséthenger Úr városából származik – 
és ez még csak néhány kiragadott példa. 

Hogy mely vadon élQ macskafajok, illetve alfajok voltak a házimacska 
Qsei, azt csak megbecsülni lehet. A legvalószín_bb „felmenQnek”, a vad-
macskának például több alfaja is szóba jöhet, ám ma már genetikai vizsgá-
lattal sem deríthetQ ki az igazi Qs, ugyanis napjainkban aligha létezik olyan 
vadmacskaalfaj, amelynek ereiben ne csörgedezni némi házimacska vér!

A szakemberek többsége abban egyetért, hogy a macskákat gazdasági 
érdekbQl szelídítették meg; a pockok, egerek és patkányok ellen vetették 
be Qket. Erre leginkább a gabonatermesztés elterjedésével, illetve a kQfallal 
körülvett városok élelmiszerraktárainak védelmében volt szükség. Ezért 
van az, hogy a nomád, állattenyésztQ népeknek nem kellett macska, nem 
is tartották. 

A rágcsálók ellen tehát bevetették a macskákat, valószín_leg jobbára si-
kerrel. Ám aki látott már csatornapatkányt, az nehezen hiszi el, hogy egy 
átlagos macska könny_szerrel elbánik vele! Nos, erre nem is volt szükség, 
ugyanis akkoriban még nem élt Európában és Észak-Afrikában vándorpat-
kány (Rattus norvegicus), hanem az elQbbi helyen a jóval kisebb házi pat-
kánnyal (Rattus rattus), illetve az utóbbi helyen e mellett még a nála is ki-
sebb nílusi patkánnyal (Arvicanthis niloticus) kellett megküzdenie. Mint az 
élelmiszerek QrzQjét, a macskát az egekig magasztalták, az ókori Egyip-
tomban még be is balzsamozták. 

A középkor kezdetén a macskák békében együtt éltek az emberek-
kel, az istállókban és házakban egyaránt részt vettek a rágcsálóirtás-
ban. Tartott ez egészen a XIV. századig, amikor megjelentek a ván-
dorpatkányok és rövid idQ alatt elárasztották egész Európát. A macs-
kák nem bírtak velük! A vándorpatkányok, ahol megtelepedtek, kiszo-
rították a többi rágcsálót, városok, falvak, tanyák igazi, félelmetes 
kártevQi lettek. (Ekkor kezdett szélesebb körben elterjedni a remek 
patkányirtó vadászgörény.)

S mindeközben kitört a pestisjárvány, amely Európa akkori népességé-
nek mintegy negyedét, 25 millió embert pusztított el. Az akkorra amúgy is 
meggyengült katolikus egyház b_nbakokat keresett, s talált is, a boszorká-
nyok és segítQik, a macskák személyében. A boszorkány- és macskaüldö-
zés majdnem ötszáz évig tartott. Igaz, mindeközben a fQúri lakokban elter-
jedtek a különféle fajtatiszta macskák, ám ez a többi macskán – különösen 
a feketéken – nem segített.

S persze a háborúk, a falvak elnéptelenedése is tovább csökkentet-
te a macskák számát. Hazánkban a földrajzi adottságok is gátolták az 
elterjedését, lévén a Kárpát-medence akkoriban gyéren lakott volt, s 
területének jelentQs részét hatalmas mocsarak borították. A folyósza-
bályozások és mocsárlecsapolások nyomán kialakult mezQgazdasági 
termelés, illetve a tanyák, falvak számának növekedése indította el a 
magyarországi macskák „népességrobbanását”. 

A XIX. század második felére már valós problémát jelentett a kóbor 
macskák jelenléte. 1867-ben ez olvasható a Gróf Lázár Kálmán szerkesz-
tette Természetbarátok és vadászok évkönyvében: (Május) „De még a sze-
líd macskát sem kell vadas helyek közelében megt_rni, mert mostantól 
kezdve szeptemberig válik a legkönnyebben szelíd házi állatból veszedel-
mes ragadozóvá.”

K. ZS. 

Gyakori prédája a gyík A kipusztult álfakuszfaj
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nak ki a természetbe. Előfordul, 
hogy időnként a közeli területről 
kóborolnak el vadászni, de azért 
hazajárnak. 

A másik csoport a kidobott vagy 
végleg elkóborolt macskák kasztja. 
Ezek már igazi vadállatok, „vad-
macskák”. A harmadik csoportba 
pedig az eleve a vadonban születet-
tek tartoznak. 

A hazánkban is előforduló vadmacs-
ka (Felis silvestris) állománycsökkenését 
– az élőhelyek feldarabolódása, csök-
kenése, valamit a vadászati nyomás 
mellett – nagyrészt a házimacskák 
okozzák. A probléma nem új keletű, 
hiszen a római korra a házimacska 
már régóta háziállat volt, a birodalom 
minden zugába elkerült, olyan terüle-
tekre is, ahol vadmacskák éltek. Tehát 
már legalább 2000 esztendeje tart a 
vadmacska–házimacska konfliktus. 
De miképp árthat egy kétkilós házi-
macska egy 4–5 kilogrammos vad-
macskának?

Problémát jelent az esetleges vetélke-
dés a területért és a táplálékért. Mind-
két faj revírtartó (azaz a kijelölt felség-
területet fajtársaitól megvédi), a leg-
több revírt azonban már elfoglalták a 
házimacskáék, s mivel a vadmacska 
nem él vissza testi fölényével, egyértel-
mű, hogy kevesebb élőhelyre kevesebb 
vadmacska fér. Másfelől a házimacs-
kák által terjesztett betegségekre felet-
tébb fogékonyak a vadmacskák. Ám a 
legnagyobb gondot a két faj hibridizá-
ciója jelenti. Ez Európában 8–40% kö-
zött van, s ez a szám egyre nagyobb.

A magyar jogszabályok sem tesznek 
jót a vadmacska védelmének, mert 
ugyan maga a faj természetvédelmi 
oltalom alatt áll (természetvédelmi ér-
téke 50 000 forint), de ugyanígy vé-
dettek a hibridek is, amelyek tovább 
„fertőzik” a vadmacskák genetikai ál-
lományát.

hullásáért a Toxo     plasma gondii nevű pa-
razitát terheli a felelősség; ez az egysej-
tű a vécén lehúzott, használt macska-
alommal kerül a folyótorkolatokba.

Köztudott, hogy a „magányosan 
sétáló macska” meséje sántít, leg-
alábbis, ami a városi-tanyasi példá-
nyokat illeti. A településeken ugyan-
is a macskák kolóniákat alkotnak, s 
azt is megfigyelték, hogy a nősté-
nyek segítik egymást a kölyökneve-

lésben. Ez a viselkedési forma való-
színűleg a domesztikáció hozadéka, 
és a koncentrált táplálékellátásra ve-
zethető vissza. 

Az erdőn-mezőn élő kóbor macs-
kák azonban – akárcsak őseik – ter-
ritoriális viselkedésűek, azaz „ma-
gánterületüket” megvédik fajtársa-
iktól a szűkös táplálék miatt. 

Az erdőn-mezőn kódorgó macs-
kák általában háromféleképpen jut-

Mit tehetünk?
A kertes házban élők gyakran szembe-
sülnek azzal, hogy környékükről eltü-
nedeznek a madarak. Tavasszal alig 
hangzik fel madárdal, télen a madár-
etető is mind kevesebb vendéget vonz. 
Ennek egyik leggyakoribb oka a 
macska jelenléte.

A legnagyobb gond, hogy azzal nem 
oldjuk meg a problémát, ha mi ma-
gunk nem tartunk macskát. A közeli 
vagy távolabbi szomszéd macskája épp 
akkora veszélyt jelent kertünk apróbb 
állataira, mintha a sajátunk lenne. 
Ezért rendkívül fontos, hogy a madár-
odúkat macskabiztos helyre tegyük! 
Ez nem könnyű feladat, mert a macs-
ka nagyon ügyes, jól mászik és ugrik. 
Ajánlják, hogy az odúk és etetők vé-
delmére használjunk szögesdrótot. Le-
het, hogy célravezető, de csúnya, ezért 
ha szükség van a „hegyes-szúrós” vé-
delemre, akkor inkább használjunk fel 
sok tüskés ágat. Télen a madáretetőt 
pedig helyezzük jól látható helyre, 
hogy a közeli növényzetben ne tudjon 
megbújni a macska. 

Mivel a macskák jobbára éjszaka va-
dásznak, sokszor azt is tanácsolják, 
hogy zárjuk be a macskánkat estétől 
reggelig. Ez saját macskánál még 
csak-csak megoldható, ám az összes 
szomszédot aligha kérhetjük meg er-
re. Anghi Csaba, a Fővárosi Állat- és 
Növénykert egykori igazgatója sze-
rint a legjobb megoldás, ha macs-
kánk nyakába madárriasztó csengety-
tyűt kötünk.

A legbiztosabb, ha madaraink védel-
mében beszerzünk egy kutyát. Ám 
kutya és kutya között óriási különbség 
van, az egyik mellett akár száz macska 
is sétafikálhat, míg a másik éberen őr-
zi a kert madárvilágát. 

KOVÁCS ZSOLT

Következik: Kiutasított kutyák

Egyik fQ terjesztQje a macska : a Toxoplasma gondii kórokozó ...

Madarakra vadászó macska. 
Falikép az egyiptomi  XVIII. dinasztia 

idejébQl, Nebamun sírjából.

...és a veszélyes galandféreg, az Echinococcus multilocularis
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2.
rész

A XIX. század első felében a levéltitkok után kuta-
kodó hivatal kijátszására az egyik legegyszerűbb 
trükk volt egy másik, gyanún kívül álló személy 

megjelölése a valós címzett helyett. Ennek nagyon gazdag 
hagyománya alakult ki. Természetesen a nagy levelező, Ka-
zinczy is élt vele, minek látványos példája Tatay Jánoshoz 
1813. május 24-én küldött levele: „Édes barátom Helmeczy! Itt 
szóllok hozzád, mert vastag levelet tenni postára nem merek. Az 
ingerlené a’ feltörésre azokat, a’ kik a’ mások dolgait kurkásszák”. 
Hasonlóképp írt Kazinczy Kölcseynek 1815. június 12-én: 
„Édes Uram Öcsém, kedves barátom,

Az ezzel együtt menő levelet nem mertem elindítani, félvén, hogy 
ott, a’ hol még nem felejthetik a’ 

Vitkovicshoz írt Epistolát, fel-
töri valaki”.

A posták levélkezelé-
se nem volt követke-
zetes, így kiszámít-
ható sem. Egyes 
posták blokkoltak 
leveleket, mások li-
berálisabbak lehet-
tek. A széles levele-

zési sávon dolgozó 

Kazinczy figyelmét ez sem kerülte el, amiről a Bereg me-
gyei Bay Györgynek, Kölcsey barátjának 1823. december 
30-án a következőket írta: „Nagyon örvendek, hogy Uram 
Öcsém vette az Igaz ajándékát és azzal együtt ment levelemet. Én 
azt ez óráig nem tudtam. Bosszankodom a’ posták járására, vagy 
inkább azoknak a’ gazságokra, a’ kik postán menő leveleinket el-
fogdossák. Mert szeretném tudni, ha ezek nem tennék ezt, miért 
ne menjen kézhez Bereg felé levelem, és miért ne vehessek én on-
nan leveleket, mikor Pestre, Bécsbe, és máshová leveleim mindég 
eljutnak, ’s az onnan érkezőket mindég vehetem. Talán ezek a’ 
rossz emberek fosztottak-meg engem azon gyönyörűségtől, hogy 
ollykor szóllhasson velem a’ mi Kölcseynk, kinek esztendők olta 
nem láttam keze’ írását”.

Csinját neheztelni nem fogod…
Az erkölcsileg feddhetetlen, politikailag korrekt Kölcsey 
kezdetben csak azt tapasztalhatta, hogy a levelek posta-
útja túlságosan hosszú, vagy baráti kéz bontotta fel kí-
váncsiságból a leveleit. Miután Cseke nem a legismer-
tebb helység volt az országban, ezért a levélcím a Cseke 
megjelölés mellett, a biztonság kedvéért nem egyszer 
Kassa-Munkács-Beregszász-Cseke, esetleg a Debrecen-
Nagykároly-Cseke volt. Az 1820-as években Kölcsey 
nevére a „Kassa-Munkács-Beregszász főbíró Bay György 

kezébe vagy szállásán” 
megjelölés szerepelt, így 
nemegyszer ilyen sorok 
kíséretében vehette kéz-
be a levelét: „Ide zárt Le-
veledet a’ Postáról vettem 
ki még szüretem alatt, 
melyre vártalak, de nem 
lehete azon örömem, hogy 
személyesen kezedbe ad-
hattam vólna. Küldöm te-
hát most, de fel törve, mert 
oly vakmerő vólt barátod, 
hogy benned bizakodván 
fel bontotta, remélvén 
hogy csinját neheztelni 
nem fogod.”  

De már ekkor előfor-
dultak veszélyesebb le-
vélfelbontások is, egyik 
ilyen esetről ír Kölcsey 
Szemere Pálnak 1828. 
március 1-én: „Bártfay 

H A R C  A  F E K E T E  H I VATA L L A L

KÖLCSEY, WESSELÉNYI 
ÉS A LEVÉLTITOK

A magánlevelekben politikai titkokat keresW bécsi hatalom érdeklWdését a reformkori magyar politi-
kusok és írók a legváltozatosabb módon próbálták kijátszani. 
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nekem levelet és paquétot küldött. Abban az általad letett Au-
rora, Urania ‚s a’ Majer’ Egyházi beszéde valának. Szeren-
csére illetetlen jött el a’ csomó hozám. Azért jegyzem meg ezt, 
mert már két rendbeli leveleim bontva érkeztek meg. Egyik a’ 
Magyar Ifjúság’ Megbizottjaitol volt aláírva, ‚s nem csak 
bontva de kifosztva is volt, a’ levél mellé rekesztett képmás ki 
lévén belőle véve: másik felbontott levél Sédeltöl jöve; kinek 
mindezideig adós vagyok, ‚s talán adós is maradok vá-
lasszal. Kérlek Édes Palim, hogy ezen panaszomat 
vedd figyelembe, ‚s a’ Károli postát ezentúl tar-
tózkodva használd”. 

A levélfelbontás valódi gondja azonban 
– érthető módon – majd csak a politikai 
pálya kezdete, pontosabban Kölcsey el-
lenzéki szerepvállalása után kezdődött, 
s kezdett egyre leplezetlenebb formát 
ölteni. Már a kezdet kezdetén szinte, 
azt írhatta haza, Szatmárra, Nagyká-
rolyba Kende Zsigmondnak Pozsony-
ból 1833. január 12-én: „Sok mindent 
irhatnék Neked; de a’ levél keveset tűr. 
Nem bizonyos, ha fel nem bontják e? Annyit 
mondhatok, hogy űléseink zajosok”. Erre a 
tapasztalt Kende praktikus tanácsokat adott: 
„Irj édes Ferim, gyakran és bizodalmasan, a’ Zsi-
dók nem várják ugy a’ Messiást mint én minden postán 
leveleidet. Ha félsz, hogy leveleidet feltörik (a’ mire ugyan 
még példa nem volt), küld a’ feleségem adresse alatt ‚s az 
adresst irasd a’ fiúkkal franciáúl. Ugy ne félcsd nékem bizo-
nyosan kezemhez jutnak, és nem a’ feleségem vesszi, osztán 
a’ Dámák levelére senki se ügyell.” Kölcsey szkepszisét azon-
ban ez nem változtatta meg: „Irnék holmit, de nem tanácsos. 
Már sok levél elveszett. De annak idejében sok szép dolgot 
fogsz nálam látni, a’ mit másutt nem találsz”. Ez a meg-
jegyzés nem volt semmiképp sem alaptalan, hiszen ké-
sőbb, a Wesselényi-per iratanyagában a felperes bizonyí-
tékai között számos eltüntetett Kossuth-levél társaságá-
ban található volt Kölcsey-levél is. A bölcs és szkeptikus 
Deák Ferenc csak egy optimális megoldásban gondol-
kozott Kölcseyhez írott levele kap-
csán: „Ezt a’ levelet erga recepisse [térti-
vevénnyel] küldöm, ha szokás szerint fel 
bontják, és el olvassák is, leg alább Ke-
zedbe kerül”. Kölcsey nem kedvelte az 
efféle kompromisszumokat, ő másfé-
le szkepszissel fogalmazott Szemeré-
hez írt levelében: „Postán sem örömest 
írok belső körülményimröl; mert a’ levele-
ket elolvassák. A’ mi Bertink [Szemere 
Bertalan] holnap indul feléd; ‚s ezen alka-
lomra várakoztam”. S ez állandó, min-
dennapi probléma lehetett, miről elég 
csak egy későbbi idézet: „Minthogy e’ 
levél postán megyen; ’s postán a’ levelek 
idegen szemek elöl biztosítva nincsenek; ’s 
olly sokan vagynak, kik a’ legártatlanabb kifejezéseknek is bal 
magyarázatot kölcsönözni szeretnek: ez oka, hogy semmi egye-
bet ide nem írok”. (Kölcsey Lónyay Gáborhoz, Cseke, 1838. 
június 4.) Maradt tehát a kézenfekvő, leggyakoribb mód-
szer az eféle levélcenzúra kijátszására, a baráti szívességek 

igénybevétele a levéltovábbításra. Kiváló adalék erre Abo-
nyi István levele: „Én a’ mult heteken Pesten valék, ‚s kedve-
ző körülményeim egy férjfiunak vezérlettek esmeretségébe, kit 
mélyen tisztelni soha meg nem szünhetek, – Vesselényi az, a’ 
tiszta keblü, a’ vétlenül üldözött; – egy levelet ada ő nékem át, 
hiven a’ tekintetes ur’ kezeihez küldendőt…”.

Az üldözés napjai beállottak
Az országgyűlést követően, 1837-38 körül je-

lentősen felerősödött levélcenzúráról elég itt 
még Kölcseynek Ormós Lászlóhoz írt 

enyhén ingerült sorait idéznünk: „Kedves 
Barátom, nehány hét előtt vett leveledre, 
mellyet Pap Endre adott kezembe, most 
van alkalmam válaszolhatni. Mióta az ül-
dözés’ napjai beállottak, postára nem örö-
mest bízom leveleimet. Van az emberek-
nek bizonyos faja, melly a’ más’ pecséte alá 
Órrát ütögetni nagyon szereti; ‚s igen jártas 
a’ tudományban: a’ legártatlanabb, 

legegyszerübb szavaknak is veszedelmes ér-
telmet tulajdonítani. Ezen fajjal találkozást 

kerülni kell; nem félelemböl; mert miért féljen 
az, kit önvád nem terhel? de azért, mivel senki 

sem láthatja örömmel, ha bizodalmas, csak baráti 
füleknek szánt beszédei után idegen, nyomorúlt férgek 

leskődnek”. 
Kölcseyénél is izgalmasabb Wesselényi Miklós viszonya 

ehhez a – némi eufemizmussal – postaszolgálati problé-
mához, hiszen Wesselényi szerepe az 1832/36-os ország-
gyűlésen, továbbá az erdélyi és magyarországi perei, illet-
ve a magyarországi pernek koncepcionális jellege elég bő-
séges anyagot nyújtanak annak bizonyításához, hogy egy 
meglehetősen elvetemült hatalom piszkos kis játékait egy 
formátumos személyiség mennyire változatos formákban 
tudja kijátszani. A leggyakoribb módszer nála is a posta 
helyett közvetítők felkérése, s ez nem lehetett a rendkívül 
széles baráti kapcsolatokkal rendelkező Wesselényi szá-
mára körülményes. Naplójában gyakoriak az efféle be-

jegyzések: „1834. jún. 26. Tsöt. r.[eggel] 
4kor fel a’ relatiot ‚s Csejdinek egy levelet 
küldöttem Gyulay Lajos által.” Másutt 
„1835. jún. 1. hétfő, jókor Gözhajóhoz. 
Nagy Károly által küldöttem el 
Kubinyinak ‚s Benyofskynak Levelei-
met”. Természetesen Wesselényi ba-
rátai is tisztában voltak a kommu-
nikáció eme sajátos körülményei-
nek okaival, s ezt alkalmanként 
meg is fogalmazták, mint tette ezt 
Degenfeld Ottó 1835. május 10-én 
Erdőszádáról küldött levelében: 
„Édes Barátom! Már rég az ideje, hogy 
mind készülök néked irni, ’s hogy nem 
irtam leginkább az az oka, mivel tud-

ni, hogy a’ leveleket a’ postán mind felbontják ’s megnézik, 
’s azért néked ugy is semmit a’ nállunk való dólgokról irni 
nem lehet; azonba gondolom néked Bánfi Laczi és Teleki 
Domokos a’ mit tudtak, elbeszélték; azért nem is irok 
ezekről semmit”. 

LEVÉLFELBONTÁS 
– KÉSVBB
A létezQ szocializmus is – mint ez köztu-
dott volt – nagy elQszeretettel élt a levél-
felbontás örömeivel. Ezt a Belügyminisz-
térium III. FQcsoportfQnöksége részeként 
1971-tQl a BM III/3 osztályának úgyneve-
zett "K" ellenQrzQ osztálya végezte, tudjuk 
Bálint László nemrég megjelent munkájá-
ból. S ezek semmivel sem voltak ártatla-
nabbak az osztrák császár ármány embe-
reinél. De hát már ez is történelem.
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Akciók és kódok
Egyedül Wesselényinél találunk adatot arra, hogy Kos-
suth Országgyűlési Tudósításainak blokkolása, azaz a pos-
ta tisztességtelen akciói miatt a postahivatalok ellen vala-
miféle szervezett akciót, ellenállásfélét próbáltak létrehoz-
ni: „1836. aug. 29. A Kossuth Tudositásai felett mondják, hogy 
Lánczi azon mód ellen adta tanácsát, miszerint a’ postákon 
azokat el is tartoztassák, hanem némely törvényhatóságnak az 
ellen leendő fel boszantását ajánlotta.” Persze, Kossuth sem 
hagyta magát, legalábbis a levélhírek ezt szerették volna tudato-
sítani: „1836. okt. 8. Beszéllik, hogy parancs jön, mely a’ Kos-
suth irójit [azaz az Országgyűlési Tudósítások tájékoztatóit] 
eltiltja az írástól! A’ postán is le fogják tartóztatni leveleit [azaz 
a Tudósításokat], ez már meg is történt. Kossuth minden eltar-
toztatott levélért külön fogja a’ posta hivatalt az 728dik 59ik 
cziknél fogva idéztetni” .

De ha mégis a postára kénytelen valaki a levelét bízni, 
akkor is kellőképpen kódolni kell akár monogramokkal a 
szöveget, hogy visszaélésre alkalmat ne szolgáltathasson. 
Így tette Bártfay László Pestről, 1833. május 27-én Wesse-
lényihez írt levelében: „Pozsonyi Barátunk [Kölcsey], Május 
24ről egy pár sort írt, ’s a’ többi közt: W[esselényi]-től, úgy-
mond csak egy levélkét kaptam még útából; haza mint ért, nem 
tudom”.

Ugyancsak Bártfay, ez a fegyelmezett, rendkívül békés, 
kifogástalan modorú úriember némiképp szókimondób-
ban fogalmazott Wesselényinek egy évvel később, 1834. 
április 17-én Pestről, amikor postán volt kénytelen írni, 
mert gróf Kemény szolgája olyan időben jött, amikor már 
nem maradt idő levélírásra: „ennél fogva nem maradt más 
módom, mint postán írni, remélvén, hogy legalább ezen levél a’ 
sok felfogás és ocsmány czirkúlás’ ellenére kezedbe kerűl. Ha 
pedig elvész, vigye örödög a’ kutya lelkü akasztófára valóit, kik 
a’ levélnyitás és elsikkasztás’ gaz mesterségét már annyira űzik, 
hogy az ember már sem nadrágról, sem kapczáról nem írhat a’ 
nélkül, hogy mások, kiknek ahhoz semmi közök, ne olvasnák ’s 
el ne vesztenék. – Megvallom, boszúsan írom e’ néhány sort; ’s 
kész akarva írom így, hogy az, ki más emberek’ bizodalmas be-
szédét illy módon lesegeti-ki, ’s az országúton mászkáló büdös 
pondró gyanánt mindenhová befurakozik, ’s csunya orrát min-
den trágyába üti ’s azt felkutatja, legalább megvettetését olvassa, 
mellyel iránta becsületes ember viseltetetik”. Mégis, ha valóban 
postára kényszerül egy Wesselényi formátumú ember egy 
levelet küldeni, akkor is a kockázatok kivédésére bizton-
sági kivonatos másolatot is küld, mint tette ezt megbízha-
tó házi emberével, Kelemen Bénivel: „Kajmád Oct. 21. 
-836. Tegnap elött irék egy hoszu levelet, tartván attól, hogy a’ 
postán el késik v. elvész, ezennel röviden ismételem foglalatját, 
[…]”.

Tanúi lehetünk a történelmi tapasztalat történelmi követ-
kezményeinek, azaz a  kézenfekvőnek tűnő szituáció, egy 
egyszerű levélkézbesítés nem feltétlenül egyszerű megoldá-
sának. Látszólag egy probléma, a levélkézbesítés megbízha-
tóságának szükségtelen túlbonyolításáról, túlértékeléséről 
lehetne szó, ám ha ezt a Wesselényi-per iratanyaga és a per-
folyamat alapján gondoljuk át, könnyen belátható, hogy 
ennek a levelezésnek megfelelő kezelése egy szakszerű ap-
parátus kezében bárki emberi, becsületbeli, egzisztenciális 
helyzetének tökéletes tönkretételét is lehetővé tette. 

SZABÓ G. ZOLTÁN 

Csak mennek a csWrük után

A vándormadaraknak nincs GPS-ük, mégis jól tájéko-
zódnak, tehát valahol rejtegetnek egy iránytűt és térképet. 
De hol? Legalább két, de lehet, hogy három helyen: a 
mágneses tér hatását idegi impulzussá alakító receptorok 
a szemben (a retinán) a csőrben és esetleg a belső fülben 
helyezkednek el. A csőrben lévő receptorok valószínűleg 
a hosszúsági fokok szerinti tájékozódást segítik. 

Az ötlet, ami szerint a csőr kulcsszerepet tölt be a tájé-
kozódásban, nem új. A csőr sok vasat tartalmaz, az pe-
dig a Föld mágneses erővonalainak megfelelően rende-
ződik. A vasszemcsék elmozdulásáról begyűjtött infor-
mációt feltételezhetően a háromosztatú ideg szállítja az 
agyba. Az ideg átvágása mégsem befolyásolja a madarak 
tájékozódási képességét, továbbra is helyesen ismerik fel, 
merre van észak. Ez az eredmény azonban nem csüg-
gesztette Henrik Mouritsen kutatócsoportját, mert ők 
továbbra is úgy gondolták, 
hogy a csőrben van a megol-
dás. Ahhoz, hogy ezt igazol-
ják, begyűjtöttek 57 eurázsiai 
cserregő nádiposzátát Orosz-
országban. Ezek a madarak 
minden tavasszal körülbelül 
1000 kilométert repülnek 
északkeletre, Skandináviába. A 
kutatók a poszáták egy cso-
portjának átvágták a háro-
mosztatú idegét, majd az összes 
madarat elutaztatták 1000 ki-
lométerre keletre. Az átvágott 
idegű madarak innen északke-
letnek vették az irányt, mintha még mindig Oroszor-
szágban lennének – más szóval eltájolták magukat. A 
többi viszont északnyugatra repült, a fészkelési területre. 
Ez arra utal, hogy a mágneses térkép/iránytű-rendszerben 
az operáció az iránytűt nem, csak a térkép funkciót ká-
rosította, annak is a hosszúsági fokokat érzékelő rend-
szerét. A következő feladat annak kiderítése, pontosan 
hol vannak a magnetoreceptorok. 

A madarak tájékozódási rendszere rendkívül összetett: 
valószínűleg minden érzékszervből kap információt, de 
a szaglás, látás és mágneses érzékelés biztosan szerepet 
játszik benne. A különböző érzékszervek által szállított 
információ súlya valószínűleg más-más, attól függően, 
hogy éppen mi a madár célja: messze vagy közelre uta-
zik, táplálkozó vagy szaporodási helyet keres. A körülbe-
lül 10 grammos cserregő nádiposzáta éjszaka vonul, né-
hány száz kilométert tesz meg egy alkalommal. A Ma-
gyar Madártani Egyesület rekordere két nap alatt repült 
el Fenékpusztáról 625 km-re, Észak-Olaszországba, ami 
igen szép teljesítmény egy ekkora madártól!

Kubinyi EniKő

ÉT-ETOLÓGIA
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A z 1986-ban bekövetkezett 
csernobili baleset következ-
ményeként még Ukrajná-

ban sem lehetett  kimutatni a kora-
szülések gyakoriságának emelkedé-
sét – utalt a korabeli cikkben szerep-
lő statisztikára Sáfrány Géza. – A 
robbanás során egy személy vesztette 
életét, később a balesetelhárítási 
munkálatokban segédkezők közül 
134-ben alakult ki akut sugárbeteg-
ség. Ennek következtében néhány 
hónapon belül 28-an, 2004-ig to-
vábbi 19-en haláloztak el. Azt na-
gyon nehéz megmondani, melyik 
betegség alakult ki a baleset követ-
keztében, leukémia esetén ez elkép-
zelhető, májcirrózisnál azonban más 
okoknak is szerepe lehetett.

Az ionizáló sugárzásnak két fajta 
egészségügyi hatását tudjuk elkülö-
níteni. A determinisztikus hatások – 
ide soroljuk az akut sugárbetegség 
tünetcsoportjait –  a sejtpusztulás 
következtében alakulnak ki. A tüne-
tek az elszenvedett dózis függvényé-
ben változnak. A vérképzőrendszeri 
tünetcsoport 1,5 Sv felett jelenik 
meg, 3–4 Sv esetén a betegek fele, 
ha nem kezelik, meghal, 8–10 Sv fe-
lett a gyomor-bélrendszeri tünetcso-
port, míg 20 Sv felett idegrendszeri 
elváltozások is kialakulnak. A másik 
típust a hosszútávú, véletlenszerű  
hatások jelentik, amelyeknek nincs 
küszöbdózisuk, ilyenek a különféle 
daganatos betegségek.

N E G Y E D S Z Á Z A DA  Í R T U K  –  M A  U T Á N A J Á R U N K

DÓZIS-DÉMONOK 
MEGZABOLÁZÁSA

A koraszülések és a fejlWdési rendellenességekkel született csecsemWk száma nem emelkedett az 
NSZK területén a csernobili robbanás következtében – írta 1988-ban az Élet és Tudomány. (1988/12.) 
Azóta bebizonyosodott, hogy a baleset egészségügyi következményei – bár voltak ilyenek – valóban 
nem voltak olyan súlyosak, mint attól eleinte tartottak. A radioaktív izotópok felhasználása ugyanak-

kor az elmúlt negyed században a gyógyászatban is széles körben elterjedt. A legújabb kutatási 
irányvonalakról és a sugárbetegséggel kapcsolatban szerzett tapasztalatokról Sáfrány Géza, az 
Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet fWigazgatója 

beszélt lapunknak.

Az akut sugárbetegség terápiájában 
az elmúlt negyedszázadban nem si-
került jelentős áttörést elérni. A cser-
nobili baleset után azonban a legna-
gyobb dózist elszenvedett betegeket 
csontvelő transzplantációjával pró-
bálták életben tartani, de ez a leg-
több esetben nem vezetett ered-
ményre a sok mellékhatás miatt. 
Ezért született az az ajánlás, hogy 
csontvelő-transzplantációt csak 8 
Sv-et meghaladó egésztest dózis ese-
tén érdemes végezni. Véleményem 
szerint, az elmúlt években az im-
munhiányos és leukémiás betegeken 
végzett csontvelő-transzplantációs 
kezelések tapasztalatai alapján ezt az 
ajánlást felül kellene vizsgálni.

– Milyen személyes tapasztalatokat 
szerzett, amikor egy konferencia al-
kalmával Csernobilba utazott? 
– A területen manapság busszal vi-
szik körbe a turistákat, és a szarko-
fág közelében nemrégiben látogató-
központot is nyitottak. A sérült 
blokkot borító burkolatot most erő-
sítik meg nemzetközi együttműkö-
dés keretében. Lezárt területek is 
vannak, persze ezek elsősorban a 
baleset után összehordott szennye-
zett romok, szállítójárművek és 
egyéb hulladékok lerakóhelyei, illet-
ve azok a területek, ahol a robbanás 
után éppen uralkodó szélirány miatt 
leégett az erdő. A természet egyen-
súlya azóta helyreállt, de a háttérsu-
gárzás ezeken a helyeken még nem 
éri el a biztonságos szintet. Érdekes, 
hogy a kutatások szerint az emberi 
tevékenység zavaró hatásaitól men-
tesen az élővilág sokkal diverzebbé, 
összetettebbé vált. A vizsgálatok in-
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– Az ionizáló és nem-ionizáló 
sugárzások egészségügyi ha-
tásait és a sugárvédelmet érin-
tő kérdésekben az ÁNTSZ és 
az Országos Tisztiorvosi Hi-
vatal háttérintézménye va-
gyunk. Az ionizáló sugárzás 
biológiai hatásait tanulmá-
nyozzuk, szakemberei su gár-
egész ség ügyi méréseket vé-
geznek mun kahelyeken és a 
környezetben is. Intézetünk 
működteti az Országos Sze-
mélyi Dozimetriai Szolgála-
tot és az Országos Sugár-
egészségügyi Készenléti 
Szolgálatot (OSKSZ). Az 
OSKSZ szakembereink vo-
nulnak ki például a határnál 
elhelyezett sugárkapuk jelzé-
sére. Ilyenkor leggyakrabban 
csak arról van szó, hogy egy-
egy műtrágyaszállítmányban 
a határértéknél kissé maga-
sabb a káliumizotóp aránya.
– A különféle sugárzástípu-

sok a fizika egy meglehetősen nagy 
területét képviselik. Kutatási téma-
ként mivel foglalkoznak: sugárbe-
tegséggel, mobiltelefonok hatásaival 
vagy az izotópok gyógyászati célú 
felhasználásával?
– Az uniós támogatások jelentős ré-
szét napjainkban a kisdózisú sugár-
zások hatásainak kutatására fordít-
ják. Mi a sugárzások agyi erekre és a 
vér-agy gát működésére gyakorolt 

következményeivel foglalkozunk. 
Tanulmányozzuk az érfali endotél- 
sejteknek sugárhatásra keletkezett 
sérüléseit, beleértve például a sejtek 
mitokondriumaiban bekövetkezett 
DNS-károsodások megfigyelését.

Korábban volt néhány hazai vi-
szonylatban is egyedülálló projek-
tünk, amelyekben daganatterápiá-
val foglalkoztunk. Megpróbáltuk 
kombinálni a gén- és a sugárterápi-
át. Ennek során adenovírus-
vektorokkal citokingéneket vit-
tünk be egerek agydaganatsejtjeibe, 
amelyeket az immunrendszer en-
nek hatására könnyebben el tud 
pusztítani. Az általunk alkalmazott 
GMCSF-citokin elsősorban a 
dendritikus sejteket aktiválja. Az 
így kezelt rágcsálók negyven száza-
lékos túlélést mutattak, míg ha ezt 
sugárterápiával is kombináltuk, va-
lamennyi egyed életben maradt. 
Természetesen ezeket az eljárásokat 
humán betegeken csak a végstádi-
umban alkalmazhatjuk, ami azért 
jelent problémát, mert nehéz meg-
ítélni, hogy az eljárás hatástalan, 
vagy a betegség túlságosan előreha-
ladott ahhoz, hogy bármilyen keze-
lés segíthessen. Mindenesetre a kö-
vetkező években jó lenne, ha foly-
tathatnánk ezeket a vizsgálatokat, 
mert a daganatterápiában az egyik 
ígéretes lehetőség az ehhez hasonló 
interdiszciplináris megközelítés.

Kővágó AngélA

kább a rágcsálók és hüllők között 
mutattak ki DNS-károsodás követ-
keztében fellépő mutagén hatásokat, 
a madarak és a fejlettebb emlősök 
körében nem számoltak be ilyen 
eredményekről.
– Balesetek szerencsére meglehető-
sen ritkán fordulnak elő az atomre-
aktoroknál. Milyen feladatokat lát 
el az Önök intézete a hétköznapok 
során?
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Házi terápia kamaszoknak 

A Móra Kiadó újszerű és nagyon fon-
tos vállalkozásba fogott, sorozatot 
indított gyerekek – láthatóan korai 
tizenéves fiatalok – számára azokról 
a problémákról, amelyek e korosz-
tályban gyakran előfordulnak és 
amelyekben segítségre szo-
rulhatnak. Ezekről a dol-
gokról nehéz beszélni. Ép-
pen a felnőtté válás nehéz 
korszaka ez, ilyenkor belső 
gátlások akadályozzák, 
hogy az önértékelést rontó 
élmények szóba kerülje-
nek, ha pedig a családban 
vannak a bajok, arról meg 
különösen kínos beszélni, 
pedig ez az a fórum, ahol 
máskülönben a bizalmas 
szülőfélhez vagy a na-
gyobb testvérhez gyakran 
lehet fordulni segítségért. 

A Lélekdoki – gyerekek-
nek című sorozat azt a célt 
szolgálja, hogy játékosan, 
a gyermeki gondolkodás-
hoz és érzelmi világhoz 
közelálló módon az adott 
témakörből eseteket, ese-
ményeket ismerjenek meg az olva-
sók, ezek tükrében lássák saját 
gondjaikat, és kapjanak egyszerű, 
mindenütt hasz   nálható tanácsokat, 
hogy ilyenkor mit lehet megpróbál-
ni, hogy kell viszonyulni a témá-
hoz. A kicsi – többnyire ötven oldal 
terjedelmű – kötetekben rövid szö-
vegrészek tárgyalnak egy-egy té-
mát, minden oldal teli van karika-
túrákkal, amelyek nagyon szelle-
mesek, és a gyermekrajzok is ha-
sonló szerkesztésűek. Láthatóan 
ugyanaz a művész készíti a sorozat 
mindegyik darabjában, mert az első 
két kötetben az illusztráció rendsze-
re azonos (nagy kár, hogy a kötetek 
nem említik meg a rajzoló nevét). 

A szövegek fogalmazásában is sok 
a szelíd humor, amelyhez a színes 
rajzok segítenek tréfás, humoros 
(tehát egy kicsit eltávolító, feszült-
ségoldó) keretbe helyezni a sokszor 
kényelmetlen témákat. Az kitűnik 
a könyvecskékből, hogy a példának 
használt részletek valóban közvetle-
nül az életből származnak: egy nagy 

forgalmú gyermekpszichológiai 
rendelő tapasztalataiból származ-
nak, és a szakszerű tanácsok is ott 
kipróbált gondolatok, amelyeket a 
gyerekek el tudtak fogadni és tud-
tak alkalmazni.

Az első kötet azt a helyzetet járja kö-
rül, amikor valaki az osztályban pe-

remhelyzetbe kerül, nem 
tud megfelelni a kis közös-
ség rejtett normáinak, és 
emiatt gúnyolódások, bán-
tások céltáblája. Ez nagyon 
gyakori jelenség és sok gye-
rek szenved el emiatt lelki 
sérülést, amely azután fel-
nőtt korára is kihat. Erről a 
gyerekek szégyellnek be-
szélni. E probléma korai 
észlelésével és megelőzésé-
vel világszerte foglalkoz-
nak, de a hatékony út az 
érintett fiatalok megerősí-
tése lenne. Ebben segít a já-
tékos, ügyesen megírt kis 
kötet. A szülők válása még 
gyakoribb teher a gyerme-
keken, ez is huzamos időn át 
szól bele a gyerekek életébe, 
és erről éppen otthon nehéz 
kommunikálni, őszintén 

megnyilvánulni. A tervezett harma-
dik kötet a testvérrivalizálásról fog 
szólni: Hogyan élheted túl, ha minden a 
testvéred körül forog? címmel.

A köteteket ugyanazok a szerzők, 
Pocskovszky Zsolt és Rigler Ilona ír-
ták, utóbbi ismert gyermekpszichiá-
ter, a híres Faludi utcai gyermek- és 
serdülőpszichológiai rendelő vezető-
je. A sorozathoz csak gratulálni lehet 
a szerzőknek, bizonyos, hogy a kis 
kötetek nagy sikert aratnak, már 
csak azért is, mert legalább annyi 
szülő is fogja olvasgatni őket, ahány 
gyermek.  (Hogyan élheted túl, ha rád 
száll az osztály?; Hogyan élheted túl, ha 
szüleid válnak? 2013. Móra Kiadó, Bu-
dapest, 53, illetve 62 oldal, 1890-1890  
forint)

BUDA BÉLA 

Te nem vagy a testvéred

A holland szerző, Gerbrand Bakker 
rangos irodalmi díjas regényének 
180. oldalán hangzik el a címben 
idézett mondat. Kulcsmondatnak 

is érezhetjük az életéből kiemelt 
eseményeket, cselekményeket, hely-
zeteket első személyben elbeszélő 
főszereplő – Helmer – „én” jéhez. 

Háttérként látjuk a történet föld-
rajzi és időbeli kereteit. A legutóbbi 
fél évszázad alatti élete egy tanyán, 
Amszterdamtól északra és az Ijsel-
tótól nyugatra, kerékpárral bejárha-
tó távolságra alakul. Átlátni a szom-
széd tanyára, a mellettük elvezető utat 
villanylámpák vilá-
gítják meg, a törté-
net ideje alatt a lég-
vezetéket már föld-
kábelekre cserélik. A 
tanyaépület emeletes, 
külön épület van az 
a l ka l m azot tnak, 
külön a jószágok-
nak – itt tehenet és 
juhot tartanak, ser-
tést nem. Ezen a vi-
déken láthatólag a jó-
szágtartást szolgálja a birtok, amely 
nem nagy, s részben bérlet lehet. Mi-
lyen egy holland tanya – gondolom, ez 
is érdekes a magyar olvasónak, ha járt 
hazai tanyavidéken vagy hallott arról, 
hogy elődei annak idején mennyire 
példának tekintették a holland mező-
gazdaságot. De hát ez csak a színtér. 

A regény kezdetén az elaggott 
gazdát a férfikora delén vagy azon 
túl levő fia fölviszi a ház emeletére – 
helyet cserélnek –, és fölújítja a 
használt helyiségeket. A helycsere a 
szerepcsere befejezése, mert a  jószá-
gokkal, a birtokkal már kénytelen ő 
foglalkozni. Kénytelen, mert meghalt 
egy balesetben ikertestvére, a máso-
diknak született Henk, akit apjuk 
utódjának tekintett a gazdaságban. 
Miért ? 

Régen történt, jóval a regény kez-
dete, „jelenideje“ előtt, de Helmer 
gondolataiban minduntalan vissza-
tér ez a múlt. Miben különböztek, 
amikor külsőre megkülönböztet- 
hetetlenek voltak? A regénybeli je-
len és a felidéződő múlt kettős tör-
ténete sejteti természetük kü- 
lönbözőségét és tudatosítja Hel-
merben a saját énjét. Szűcs Petra 
fordította a különös regényt. (Az 
iker. Magvető Könyvkiadó. 2013. 310 
oldal, 2990 forint)

N. F. 

BUDA BÉLA



Súlyos, krónikus betegségek 

Magyarországon a háborút követően (1946) tízezer em-
berre számítva 11-en haltak meg rosszindulatú dagana-
tok következtében egy év alatt. Napjainkban – az ezred-
fordulóig meredek, azóta ingadozásokkal tarkított 
emelkedés nyomán – több mint háromszor annyian. A 
hetvenes években még négy olyan ország is volt Európá-
ban, ahol a rákhalálozási mutatók kedvezőtlenebbek 
voltak a magyarországinál, ma nincs ilyen. Ezekben az 
országokban az 1980-as évek végén, de legkésőbb az 
1990-es évek elejétől elkezdődött a daganatos betegsé-
gek visszaszorulása, ellentétben hazánkkal, ahol ez csak 
egy évtized késéssel indult, de határozott csökkenésről 
ma sem beszélhetünk. Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) legutóbbi (2008) összehasonlításában Mongólia 
volt az egyetlen ország a Földön, ahol mind a férfiak, 
mind a nők körében több volt a daganatok miatt bekö-
vetkezett fajlagos halálozás, mint nálunk.

Magyarországon az elmúlt 6 évtizedben egyes daganat-
féleségek előfordulása rendkívüli mértékben megemelke-
dett. A hasnyálmirigy rosszindulatú daganata miatt meg-
haltak száma 11-szeresére, a gége, légcső, hörgők és tüdő 
daganata miatt meghaltak száma közel 8-szorosára, az 
ajak, szájüreg, garat, a prosztata és végbél daganata miatt 
meghaltak száma több mint 5-szörösére nőtt. A többi ha-
lállal végződő betegség közül csak a cukorbetegség (7-sze-

res), a májbetegségek (közel 5-szörös) és a krónikus tüdő-
betegségek (közel 4-szeres) halálozásában volt hasonló 
léptékű emelkedés. Ez utóbbi három, nem daganatos be-
tegség kialakulása szorosan kapcsolódik az életmódhoz, 
életvitelhez, ami vélhetően a daganatok kialakulásában is 
jóval nagyobb szerepet játszik, mint azt sokáig gondoltuk. 
A hosszú ideig hangoztatott biológiai, fizikai, kémiai té-
nyezőknek lehet karcinogén hatása, de jelentőségük egyre 
inkább háttérbe szorul más tényezőkkel szemben. A 
WHO a dohányzást és a helytelen táplálkozást nevezi 
meg a daganatok legfontosabb rizikófaktoraiként, mivel 
becsléseik szerint minden harmadik daganatos haláleset-
ben szerepük van, ám a mozgáshiányt is fontos 
megbetegítő tényezőnek tartják. Már Selye professzor is 
kimutatta, hogy a krónikus stressz elnyomja az immun-
rendszert. A pszichológia és orvostudomány határterüle-
teit kutatók szerint a testi folyamatainkra – és ezáltal 
egészségünkre – átfogó hatást gyakorló ideg-, hormon- és 
immunrendszerünk állapota alapvetően három tényező-

től függ: örökletes faktoroktól, a kiállt 
stressztől és kezelésének hatékonysá-
gától, valamint viselkedési mintázata-
ink, érzelmi életünk érettségétől. A 
stressz – és a tartós elszenvedése miatt 
gyakran kialakuló depresszió – szere-
pe kitüntetett lehet nemcsak a rák, de 
egyéb súlyos krónikus betegségek ki-
alakulásában is. Az egészséges élet-
mód, a tudatos személyiségfejlesztés is 
csak nyugodt, kiegyensúlyozott élet-
vitel mellett lehetséges. A 2011-es 
népszámlálás során meglehetősen so-
kan, 1 millió 650 ezren vallották ma-
gukat tartós betegnek hazánkban, a 
lakosság mintegy  17%-a. A depresszi-
óra jellemző állandó szomorúság, ked-
vetlenség érzése a 2009-es lakossági 
egészségfelmérés szerint mintegy 220 
ezer embert érinthet (a megkérdezet-
tek 2,2%-a), míg az ezt állandóan 

vagy gyakran érzők együttes száma több lehet, mint 1 
millió (11%). Az ENSZ legutóbbi (2012) Emberi fejlődés je-
lentése szerint a magyarok, miközben gazdasági, társa-
dalmi mutatóik alapján a legfejlettebb országok közé tar-
toznak, általános elégedettségi szintjük a közepesen fejlett 
országok átlagának felel meg, azaz a közérzetük rossz, lá-
tásmódjuk pesszimista. 

JÁVORSZKYNÉ NAGY ANIKÓ

ADATOK ÉS TÉNYEK
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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

Rosszindulatú daganatok miatti halálozás százezer fQre standardizált halálozási ráta (SDR) alapján. 
(Ez a ráta nemzetközi összehasonlítás esetén használtatos, amikor a populációk halálozási adatait egy közös,

 standardul választott népesség kor szerinti megoszlásával súlyozva számolják ki.)
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Bolygatatlan  
királyi síregyüttes

Lengyel és perui régészek eddig 
ismeretlen és mostanáig érin-

tetlen állapotban fennmaradt ki-
rályi mauzóleumot tártak fel Li-
mától mintegy 300 kilométerre 
északra, a tengerparthoz közeli El 
Castil lo de Huarmey-ban. A te-
metkezési helyen több mint hat-

Erősen leegyszerűsítve, a 
növények nappal a napfény 
energiájának felhasználásá-
val szén-dioxidból és vízből 
szénhidrátokat (keményítőt 
és cukrokat) hoznak létre 
(fotoszintetizálnak) és raktá-
roznak el. Éjszaka pedig, ami-
kor nem jutnak napfényhez, 
a felhalmozott készletet úgy 
osztják be, hogy az hajnalig 
kitartson, sőt még némi növe-
kedésre is jusson belőle. 

Mint arról a kutatók az eLife 
szakfolyóiratban beszámolnak, 
eközben a növények rugalma-
san alkalmazkodnak a napsza-
kok változó hosszához és az elraktáro-
zott készlet mennyiségéhez. Ez azonban 
szerintük csak úgy lehetséges, hogy a 
növények eközben konkrét számításo-
kat végeznek, nevezetesen a napnyugta-
kor rendelkezésükre álló készletet eloszt-
ják a napkeltéig hátralévő idővel.

„Ez a képesség létfontosságú a növények 
éjszakai tápanyagellátása és növekedé-
se szempontjából – magyarázta Alison 

Növényszámtan

Meghökkentő felfedezést tett egy 
brit kutatócsoport: a növények éj-

szakánként gondos beosztással élnek – 
osztanak, szoroznak, és olyan ütemben 
használják fel a nappali órákban felhal-
mozott tápanyagtartalékaikat, hogy az 
napkeltéig éppen elegendő legyen. Így 
nemcsak az alapvető életfunkciók 
fenntartásához szükséges energiát tud-
ják biztosítani, hanem jut még vala-
mennyi az éjszakai növekedésre is. 

„Ez az első példa arra, hogy a növények 
is képesek ilyen bonyolult számtani mű-
veletek elvégzésére” – mondta Martin 
Howard professzor, a Norwich-i John 
Innes Központ biológiai folyamatok 
matematikai modellezésével foglal-
kozó kutatócsoportjának vezetője, aki 
szerint hasonló mechanizmusok az 
állatvilágban is működnek, például a 
hosszú útra induló költöző madarak 
vagy a tojásaikat éppen kiköltő tojók 
esetében, amelyeknek meglévő készle-
teik felhasználását szintén optimalizál-
ni kell.

Smith biológusprofesszor, a cikk társ-
szerzője. – Ezen belül az éjszakai nö-
vekedés mechanizmusának megértése a 
gyakorlatban is hasznunkra lehet nagyobb 
terméshozamok elérésében.”

A kutatók egy egyszerű matematikai 
modellt is felállítottak e mechanizmus 
működésére. Eszerint a növény először 
valamilyen kémiai reakcióval megméri 
a leveleiben felhalmozott keményítő-

van női múmiára – köztük há-
rom, feltehetőleg nagyon előkelő 
asszonyéra (királynőre?) s mellet-
tük gazdag leletegyüttesre (dísze-
sen megmunkált bronz, réz, ezüst 
és arany ékszerekre, kerámia- és 
alabástromból faragott edények-
re) bukkantak. Az 1300 éves ma-
uzóleum az Andokban még az in-
kák uralmát megelőzően virágzó 
rejtélyes wari birodalom idejéből 

származik, amelyről nagyon ke-
veset tudunk. 

„Szemben az évszázadokkal ké-
sőbb itt uralkodó inkák birodalmával, 
amelynek fejlett társadalmát és civili-
zációját a felfedezések korából szárma-
zó, a spanyol hódítók és szerzetesek le-
írásaiból és fennmaradt monumentális 
építészeti emlékeiből viszonylag részle-
tesen ismerjük, az őket évszázadokkal 
megelőző wari birodalomról nagyon 

Martin Howard és Alison Smith professzorok  

a laboratóriumban (KÉP: NORWICH BIOSCIENCE INSTITUTES)

Egy régész az egyik királyinak vélt nQi koponya méreteit 
veszi fel 

Munkások dolgoznak a feltárási helyen

KÉPEK: REUTERS/ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL 
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készletet, majd a mi biológiai óránk-
hoz hasonló belső órájával megbecsüli 
a napkeltéig hátralévő időt, végül az 
előbbit az utóbbival elosztva úgy ha-
tározza meg a táplálékfogyasztás opti-
mális ütemét, hogy eközben nélkülöz-
nie se kelljen, de a növekedése se álljon 
le, mondta Smith.

A növényben mindez természetesen 
kémiai folyamatok formájában megy 
végbe. A modellben a kutatók ezért 
azt feltételezték, hogy a keményítő-
készlet nagyságára, illetve a napkel-
téig hátralévő idő hosszára vonatkozó 
információt kétféle molekula (K a 
keményítőkészlet és I a rendelkezésre 
álló idő) koncentrációja hordozza. A 
K molekulák nagyobb koncentrációja 
(nagyobb keményítőkészlet) értelem-
szerűen a gyorsabb ütemű fogyasztást 
stimulálja, ezzel szemben az I mole-
kulák magas koncentrációja (hosz-
szabb hátralévő idő) ezt gátolja. Így a 
fogyasztás optimális ütemét a két kon-
centráció egymáshoz viszonyított ará-
nya, azaz hányadosa szabja meg. 

(ScienceDaily) 

Újjáépített tanösvény  
az Erzsébet-ligetben

A madárvédelem és a madártani is-
meretterjesztés iránt elkötelezett 

fiatalok 2011-ben négy hónapnyi mun-
kával látványos tanösvényt és madár-
odútelepet hoztak létre a XVI. kerület-
ben. Az Erzsébet-liget madártani bemu-
tató sétánya mentén odúkat helyeztek el 
a fákon a madaraknak, tájékoztató táb-
lákat a látogatók számára. Összesen húsz 
táblát, harmincöt odút és több etetőt is 
kihelyeztek. Az etetőkbe bárki tehet élel-
miszert az állatoknak. 

A tanösvényt a Ligeti Madárvéde-
lem Egyesület folyamatosan fejlesz-
tette mindaddig, amíg a közelmúlt-
ban vandál kezek tönkre nem tették 
két év munkáját. 
A tanösvény tudományos hátteréről 
aztán idén májusban Lampert Bene-
dek sikeres előadást és bemutatót 
tartott a miskolci Országos Tudo-
mányos és Technikai Diákalkotó 
Kiállításon, aminek eredményeként 
önkormányzati támogatással meg-
újulhatott a diákok által fenntartott 
oktatópark.

(liget-madarvedelem.blog.hu)

szegényesek az ismereteink” – mond-
ta Milosz Giersz, a Varsói Egyetem 
régészprofesszora, a kutatócsoport 
egyik vezetője. 

A temetkezési hely pontos helyzetét 
még 2010 januárjában határolták be 
légi felvételek és talajgeológiai mé-
rések segítségével, ám a felfedezést a 
feltárás idei megkezdéséig szigorúan 
titokban tartották, hogy megelőzzék a 
sírok megbolygatását és kirablását.

A temetkezési kamrában 63 – fő-
ként női – múmiát találtak, többsé-

gükben ülő helyzetben, három közü-
lük különösen díszes szövetekbe volt 
burkolva és gazdagon fel volt éksze-
rezve. Róluk azt feltételezik, hogy 
az uralkodó család tagjai, esetleg ki-
rálynők lehettek. Meglehetősen rossz 
állapotuk arra utal, hogy a múmiákat 
eleinte gyakran elmozdíthatták, fel-
tehetőleg időről időre kiemelhették a 
sírból különféle ünnepeken. Ez egy-
úttal azt is jelezheti, hogy a nőknek 
a wari kultúrában kiemelten fontos 
szerepük lehetett.   

A rejtélyes wari civilizáció volt az első 
perui birodalom, amely összefogta az 
akkoriban itt élő part menti törzseket. 
Eddigi ismereteink szerint ez a kultúra 
az inka hódítók megjelenéséig, 600 és 
1100 között virágzott.

A sírban a királyi személyek mellé 
feltehetőleg szolgálóikat is eltemet-
ték, szintén textíliákba csavarva, ülő 
pózban, ám a kutatók szerint hat 
csontváz nagy valószínűséggel olyan 
emberáldozat lehetett, akiket csak 
közvetlenül a sír lezárása előtt áldoz-
tak fel és hajítottak be a sírba: erre 
utal, hogy testüket nem csavarták 
szövetbe, hason, arccal a föld felé fe-
küdtek és végtagjaik is furcsán kicsa-
varodva, szanaszét álltak. 

(Reuters) 

Szárnyas, természet feletti lényekkel  

díszített ezüst-arany fülbevaló az egyik  

királynQi múmiáról

Emberalakot 

formázó, 

festéssel díszített 

kerámiakorsó

Alabástromból faragott kupa

KÉPEK: DANIEL GIANNONI
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A napenergia-piac 2011-es 
eufórikus növekedése után a 
2012-es év némi visszaesést 

hozott az Európai Unióban. Az EurObserv’ER adatai 
szerint a 2012-ben bekapcsolódott napelem-kapacitás 
csúcsteljesítménye 16,5 Gigawatt-peak (röviden 16,5 
GWp), ami 2011-ben 22GWp volt. Ez 25%-os vissza-
esést jelent. A piac világszerte 30 GWp-nyi telepítéssel 
rendelkezett, az amerikai és ázsiai piacok támogatásával.

Világszerte megfigyelhető az ázsiai és az amerikai piac 
előretörése. Visszatekintve meg-
állapíthatjuk, hogy a növekedés 
feltételei nem voltak ideálisak az 
európai piacokon. A növekedés 
a legutóbbi három évben több-
ségében a spekulatív beruházá-
soknak volt köszönhető, ame-
lyeknél a garantált bevételek és 
a jelentősen lecsökkent bekerü-
lési költségek közti különbséget 
használták ki.

Egyes kormányok ezt nagyon 
nehezen nyelik le, emiatt a vil-
lamosenergia-termelésére kive-
tett adókkal, illetve a törvények 
visszamenőleges módosításával 
próbálják csökkenteni a költségeiket: Cseh Köztársaság 
(visszamenőleges adó a beruházásokra), Bulgária (ener-
giahálózat-kapcsolódási adó), Görögország (adó a már 
telepített és új rendszerekre), Belgium Flandria tartomá-

nya (visszamenőleges energiahálózat-kapcsolódási adó) 
és Spanyolország (elektromos szolgáltatók nyereségére 
kivetett adók).

Az EurObserv’ER szerint az Európai Unióban 2012-
ben 16 520 MWp-nyi napelem kapcsolódott rá az ener-
giahálózatra. Ez 25%-kal kevesebb az előző évinél. Ez-
zel az Európai Unióba telepített eddigi összes kapacitás 
2012 végére 68 647 MWp volt, ami fejenként 136,3Wp 
fotovillamos (PV) kapacitásnak felel meg. Ez a több-
letkapacitás a napenergia által termelt villamosenergia 

termelésének növekedésével 
járt, ami így 68,1 TWh-ra 
emelkedett, ez 50,1%-kal 
több mint 2011-ben. A ter-
melés most háromszor na-
gyobb, mint 2010-ben. A 
napenergia jelenleg az Eu-
rópai Unió villamosenergia-
felhasználásának több mint 
2%-át fedezi.

Az EU egy főre jutó nap-
energia-kapacitása 136,3 Wp. 
A vezető EU-államok 
között van Németország 
(399,5 Wp/lakos), azután 
Olaszország (269 Wp/lakos) 

és Belgium (240 kW/ezer lakos). Ezer lakosra nézve vi-
szonylag magas napenergia-kapacitással büszkélkedhet a 
Cseh Köztársaság, Görögország és Bulgária is.

(www.greenfo.hu)
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LANYHULÓ NAPENERGIA–PIAC

Kutyastrandok

Bécs kutyabarát főváros lett az 
utóbbi időben, már több mint 160 

helyen tombolhatják ki magukat a 
kutyák. Van, ahol még fürödni is le-
het. Az osztrák fővárosban 57 ezer 
ebet tartanak nyilván.  

„A közvélemény-kutatások szerint 
a kutyások több helyet szeretnének 
kedvenceiknek, úgyhogy további lehe-
tőségeket kerestünk a kerületekben” – 
mondta Ulli Sima állatvédelmi vá-
rosi tanácsos a legújabb, donaustadti 
kutyafuttató átadásán. A padokkal 
és ásóhellyel is felszerelt 600 négy-
zetméteres futtató 40 ezer euróba 
került. 

A létesítményt városszerte még 
hat új kutyafuttató követi 2013-
ban, amelyek közül a hernals-i 
lesz a legnagyobb, 8,5 hektáros 
kiterjedésével. A 10. kerületben, a 
Volkspark Laaerbergben kialakí-
tott futtató lényegesen kisebb lesz 
ugyan, ellenben szinte összkom-
fortos: a szilárd burkolatú utak és 
padok mellett itatók is várják majd 

a játszadozásban meg-
szomjazó ebeket. 

Az osztrák főváros 
már meglévő kutya-
futtatói közül – főleg 
a nyári hónapokban – 
különösen nagy nép-
szerűségnek örvende-
nek azok, ahol fürödni 
is lehet. A Nordbrücke 
és a Floridsdorfer 
Brücke között elterülő 
14 ezer négyzetméte-
res kutyás strand pél-
dául egyike Bécs leg-
nagyobb kutyafuttatóinak. A Neue 
Donau (Új Duna) bal partján 2009 
áprilisa óta működő strandon is szí-
vesen lubickolnak a kutyák és gaz-
dáik. Ezenkívül még két olyan hely 
van, ahol a négylábúak a vízben is 
szívesen látott vendégek. 

„Bécs kutyabarát város, és még tovább 
szeretnénk fejleszteni szolgáltatási kí-
nálatunkat” – mondja Ulli Sima. 
Városszerte egyébként mintegy 3 
ezer zacskóautomata áll a kutyások 
rendelkezésére. A Duna-sziget nyi-

tólapján hamarosan beüzemelik a 
„kutyacímkét” is, amelyre kattint-
va a sziget látogatói könnyedén el-
igazodhatnak, hogy hova mehetnek 
be a kutyával és hova nem, illetve 
állatvédelemmel, valamint viselke-
déskultúrával kapcsolatos informá-
ciókat is kaphatnak.

A városi kutyatartással kapcsolatos 
szokások, ember és eb együttélése 
újabban a szociológiai kutatások kö-
zéppontjába került.

ELEK LENKE
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A Bába Kiadó jelenteti meg évrQl évre a SzegedtQl Szegedig antológiát. 
EbbQl  kérjük Temesi Ferenc Haláltánc cím_ írásának négy megidézett 
személyét. A megfejtést beküldQk között a kötet öt példányát sorsoljuk 
ki. Jó fejtést kívánunk!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2013. július 30-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére e bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve 
született magyar költQ nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és 
Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Az elsR megidézett személy. 10. Felszínkoptató 
hatású. 11. Drezda folyója. 13. A -vel ragpárja. 14. Sporting. 16. ... 
királynQ; Shelley filozófiai költeménye. 17. A második megidézett 
személy. 20. Azonos római számok. 21. Atkákat pusztító. 22. Porond 
közepe! 23. Bükki magaslat. 24. Kaszás-csillag. 25. A másik oldalra. 
26. IngatlankezelQ Vállalat, röv. 27. Római 1100-as. 28. A harmadik 
megidézett személy. 31. Fül-, idegen elQtagként. 33. Éjszakai szó-
rakozóhely. 34. Alattomos. 35. Bánk bán és Melinda fia. 37. ... Loren; 
olasz filmcsillag.

FÜGGQLEGES: 1. Archívumi szakember. 2. M_vészeti irányzat. 3. A 
Zoltán leggyakoribb becézése. 4. Póráz vége! 5. Versben összecsengQ. 
6. Csónakázás kelléke. 7. A -va képzQpárja. 8. Vörösmarty Mihály alkot-
ta nQi név. 9. Amerikai profi kosárlabdaliga. 12. Kerékvasalat anyaga. 
15. Uszoda közepe! 18. Taszítás. 19. Rovar álcája. 22. Világbajnok 
brazil labdarúgó, 1994-ben a világ legjobb játékosának választották. 24. 
Kényszer, ráerQszakolás, francia eredet_ szóval. 26. A Vasas huszon-

hétszeres válogatott labdarúgója, olimpiai bajnok (Kálmán). 28. Lábunk 
része a térd felett. 29. HázQrzQ állat. 30. Norvég meteorológus (Henrik, 
1835–1916). 32. A negyedik megidézett személy. 36. Faág közepe! 
38. AgyQ, kedves!

A 26. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A fekete 
macska története sem mindennapi eset. A megoldást beküldQk közül 
Katona János: Tanyán sarjadt életem emlékei cím_ könyvét (Bába 
Kiadó) nyerte: Baloghné Bori Györgyi (Cegléd), Gáy Tamás (FelsQ-
szentiván), Lehner Erika (Békéscsaba), Országh Tímea (Bükkara-
nyos) és Tóth Ignác (Pozsony, Szlovákia). A nyerteseknek gratulálunk, 
a könyveket postán küldjük el.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu
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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 2013-ban: 

2013. október 12. 
Jelentkezési határidQ: szeptember 9. 
Pótjelentkezési határidQ: szeptember 30.

88 vizsgahely az ország egész 
területén. Olasz, orosz és francia, 
spanyol és török nemzetközi 
nyelvvizsga.

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.
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a Természet Világa
 júliusi száma
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A Múzeum küszöbön álló teljes rekonstrukcióját köve-
tően új, nagyszabású iszlám kiállítás megnyitását terve-
zi: az iszlám kincseit, köztük a hatalmas szőnyeggyűjte-
mény ritkaságait minden eddiginél nagyobb mennyiség-
ben és nagyobb területen, az újonnan kialakított „Isz-
lám szárnyban” fogják bemutatni. A tervezett 
épületszárny Európában egy új „Iszlám múzeum” meg-
születésének ígéretét hordozza.

A debreceni Déri Múzeum 
„saját” klasszikus és kortárs 
képzőművészeti anyagból ki-
indulva válogatott izgalmas 
és fontos műalkotásokat ha-
zai közgyűjteményekből és 

magánszemélyektől a Magányos táj című kiállításá-
hoz. A Tájábrázolás a természeti tájtól a városi tájig a ma-
gyar képzőművészetben alcímet viselő tárlat célja, hogy 
bemutassa a táj sokszínű művészi feldolgozásának le-
hetőségeit.

A táj fogalmát a klasszikus tájfestészettől a városi tájáb-
rázolásig a képzőművészeti műfajok széles skálán dol-
gozták fel a szobrászattól az installáció művészeten ke-
resztül a különböző új médiumok használatáig.

A Déri Múzeum kiállításán látható példa a klasszikus, 
XIX. századi tájfestészetből és a XXI. századi metropoli-
szi lét videón történő ábrázolásából egyaránt. A XIX. szá-
zadi színpompás plein air festmények mellett jól megfér-
nek a XX. századi drámai, borongós hangulatú tájképek, 
a modernista törekvések és a XXI. századi urbanista, oly-
kor utópista alkotások is. A tárlat szeptember 29-ig lá-
togatható.

Janikovszky Éva-emlékkiál-
lítás nyílt Balatonalmádin, a 
Pannónia Kulturális Központ és 

Könyvtárban. Bár az írónő könyveinek illusztrációjából 
már többször volt látható kiállítás, a mostani kifejezetten 
a szerzőre koncentrál. Az augusztus 14-ig látható tár-
laton így láthatóak lesznek személyes tárgyak, különle-
ges könyvpéldányok, kevés-
bé ismert fotók, egy írói em-
lékkiállítás esetében elenged-
hetetlen írógép, de még a 
Bertalan és Barnabásból ké-
szült bábelőadás „szereplői”, 
kellékei is. Azt nyilván nem 
szükséges ecsetelni, hogy mit 
is jelentettek ezek a könyvek 
több generáció számára, és az 
sem véletlen, hogy máig folyamatosan kaphatóak. Eb-
ben ezek szerint bízhatunk: akármi is történjék a leg-
újabb nemzedék mindig Janikovszky-könyvre alszik 
majd el.

A Magyar Kézműves Re-
mek címet minden évben 
kézművesek számára adomá-
nyozza a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, melyből a 
szakmai zsűri által válogatott 
csodálatos alkotásokat mutatja 
be a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum augusztus 11-ig lá-
togatható kiállítása.

A Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara 2001-től adomá-

nyozza oda a Magyar Kézműves Remek elismerő cí-
met, amelyet minden évben a Kamara pályázatára je-
lentkező gyakorló kézművesek kapják. A cím megalapí-
tása azzal a meggyőződéssel jött létre, hogy több gazda-
sági ágazat összefogásával a hagyományokat őrző, az 
agráriumhoz is kötődő, kiemelkedő minőségű hazai ter-
mékek piacra kerülését és turisztikai hasznosítását szol-
gálja, amivel a kis- és mikro-vállalkozások versenyké-
pességét fokozhatja. A kezdeményezés az adott tájegy-
ség, régió egyedi arculatát és jellegzetességeinek megőr-
zését is erősíti, mivel a kézműves hagyomány és a 
turisztikai vonzerő kölcsönhatása és egymásra épülése a 
helyi vállalkozók számára tartósan munkaalkalmat, 
megélhetést teremthet. 

A pályamunkákat elismert szakértőkből álló grémium 
a pályázati felhívásban közzétett követelmények alapján 
zsűrizte. A döntés meghozatalában kiemelt követelmény 
volt a termékek eredetisége, a nemzeti kultúrát őrző, 
egyedi értéket képviselő hagyományhűség, a kivitelezés 
kiváló minősége és turisztikai hasznosíthatósága.

Iszlám művészet címmel 
nyílt kiállítás a budapesti Ipar-
művészeti Múzeumban. A 
2014. február 1-ig látható tár-
lat Ázsia és Észak-Afrika iszlám 

országaiból a budapesti Iparművészeti Múzeum gyűjtemé-
nyébe került művészeti alkotásokból mutat be válogatást. A 
kiállított tárgyak a művészi értékek mellett a gyűjtemény 
történeti és műfaji gazdagságát is szemléltetik.

A textilek, fémtárgyak és kerámiák származásának 
földrajzi keretei Marokkótól Iránig és a Kaukázus térsé-
géig, készítésük időhatárai a IX. századtól a XIX. száza-
dig terjednek. A gyűjtemény legjelentősebb egységét az 
Oszmán Birodalom területéről a XVI-XVII. században 
főként kereskedelem és ajándékozás révén Magyaror-
szágra került színpompás szőnyegek, drágakövekkel dí-
szített, remekművű dísznyergek, és ceremoniális fegy-
verek alkotják. Az Európában egyedülálló módon létre-
jött kollekció a művészet által kínált élmény mellett a 
kultúrák és vallások érintkezésének, a nemzetek együtt-
működésének pozitív példáját is felmutatja.

ÉT-IRÁNYTd Bánsághy Nóra rovata

Hazai termékek

Több nemzedék meséiÖsszegy_jtve

Klasszikus és modern
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A hátlapon
Kincsek a Duna mélyéből

A népeket, korokat, kultúrákat ösz-
szekötő Duna az emberiség törté-
nelmének egyik leggazdagabb „ré-
gészeti lelőhelye”. A folyam medré-
nek kotrásából évtizedek óta kerül-
nek elő olyan leletek, amelyek a 
part menti települések, erődítmé-
nyek és az elsüllyedt hajók emléke-
zetét őrizték meg. 

A visegrádi múzeum mederkotrás-
ból származó, az őskortól a XX. szá-
zadig terjedő időszakhoz tartozó, 
úgynevezett dunai leletek gyűjtemé-
nye főleg fegyverekből áll. A kavics-
burokban felszínre kerülő tárgyak-
ból a gondos restaurátori munka 
eredményeképpen újjávarázsolt 
bronzkori, avar kori, középkori, oly-
kor mesterjegyes kardok mellett 
második világháborús sisakok (ez 
utóbbiak láthatók képünkön), pus-
kák is gazdagítják a múzeum gyűj-
teményét. 

Sokak fantáziáját mozgatta meg 
II. Lajos király felesége, Habsburg 
Mária kincses hajóinak története. A 
mohácsi csata után az özvegyen ma-
radt királyné a töröktől való félelmé-
ben 60 hajóval igyekezett értékeit 
Pozsonyba menekíteni. A hajókat 
Esztergomnál megtámadták, több 
közülük elsüllyedt. A kincseket az-
óta is keresik, de  a legutóbbi idők-
ben végzett tudományos búvárrégé-
szeti kutatások sem tudták egyértel-
műen azonosítani a folyó mélyén rej-
tező gályákat. Így jelenleg arra sem 
tudunk biztos választ adni, hogy 
1974 tavaszán a visegrádi folyamsza-
kaszon talált 22 cm átmérőjű, 1,5-2 
mm vastag, 412,9 g súlyú későkö-
zépkori aranytányér Mária királyné 
kincsei közé tartozott-e vagy sem. 
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Élt kb. 38 évet
1943. január 1-jére virradóra az ukraj-
nai Jevdokovo faluban a munkaszol-
gálatra hurcolt Rejtő Jenő nem bírta 
tovább a hideget, a nélkülözést, az 
embertelen bánásmódot és a beteg 
szervezetét megtámadó flekktífusz-
szal vívott harcot. Legalábbis minden 
bizonnyal így történt. Mint a zseniális 
író rövid, legendákkal és mendemon-
dákkal teli életének oly sok momen-
tumát, halála körülményeit is nehéz 
pontosan rekonstruálni.

A lítium két izotópja
Egy nemzetközi kutatócsoport a vi-
lág egyik leghatékonyabb földi táv-
csövének megfigyelései szerint sike-
resen oldott fel egy, a szakembereket 
két évtizede zavaró ellentmondást, s 
egyúttal újfent megerősítette a Világ-
egyetem keletkezésére és fejlődésére 
vonatkozó Nagy Bumm modelljét.

Parányi fWzWtudomány
Ha mikroorganizmusokról ételek 
kapcsán esik szó, akkor az emberek 
általában negatív összefüggésben 
gondolnak ezekre az élőlényekre, pe-
dig némely baktérium és mikroszko-
pikus gomba hasznos, sőt nélkülözhe-
tetlen segéderő a konyhánkban. Ilyen
élelmiszerek elsősorban az erjesztéssel 
készült termékek.   
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