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Kedves Olvasónk!
Július elején éppen akkor jártam Horvátországban, amikor
dél-nyugati szomszédunk az Európai Unió tagállama lett. A
csatlakozást a horvátoknál is színes ünnepségek köszöntötték, s a helyiek természetesen kihasználták a belépés adta lehetőséget hazájuk népszerűsítésére, az ország-propagandára.
Horvátország mint új uniós tagállam imázsából nálunk
– nyilván a két ország között meglévő szoros turisztikai
kapcsolatoknak köszönhetően – leginkább az a plakát bizonyult sikeresnek, s egyben memóriánkban maradandónak, amely az adriai partvidék páratlan természeti adottságaira, mindent egybevéve hatezer kilométernyi tagolt
partvonalára és ezernyi szigetére hívta fel a figyelmet.
Kevésbé kaphattunk ízelítőt abból a népszerűsítő tevékenységből, amely a horvát tudomány és innováció eredményeit kívánta ismertetni az unióban. Pedig gyanítom,
hogy lenne bőven eltüntetendő fehér folt tudománytörténeti jártasságunkból! Már csak azért is illendő lenne mindez, mert évszázadokon át közös határok között éltek magyarok és horvátok, amikor Horvátország széles jogkörrel
felruházott részét képezte a történelmi Magyarországnak.
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A divat-innováció terén talán még tudják néhányan,
hogy a nyakkendő (kravata) horvát ruházati újításként
terjedt el a világban, amire több nyelvben találunk is
utalást. De már alig-alig tudnánk felsorolni neves horvát tudósokat. Ez akkor ötlött fel bennem, amikor az
Isztrián járva véletlenül Andrija Mohorovičić emléktáblájára bukkantam. Bevallom, az én emlékezetemben jó mélyre kellett ásnom, hogy a kőlapra vésett
puszta név mellé legalább tudományterületi besorolást
tudjak társítani. Pedig, ha kicsit utánanézünk, kiderül:
a főállásban inkább meteorológusként tevékenykedő, a
nemzetközi eredményeit mégis a földrengés-kutatás
terén elérő tudós életműve kifejezetten izgalmas! A
120 éve, mindössze 36 évesen akadémikussá választott
geofizikus volt az, aki a földkéreg és a földköpeny közötti határt, a később róla elnevezett felületet
(Mohorovičić-felület) felfedezte, s kimutatta, milyen
fontos szerepe van a földrengéshullámok terjedési sebességének kialakulásában.
Mohorovičić életműve csak egyetlen példa arra, hogy
egy kis „szellemi szomszédolás” milyen hasznos lehet
mondjuk, egy-egy velünk határos ország valamely ünnepe vagy tudományos évfordulója alkalmából.
GÓZON ÁKOS

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

GONDOLKODÁST SERKENT IQ-TORNA
A három feladatból kett megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következ héten adjuk meg.
Melyik illik legkevésbé a többihez?

INDÍTÁS

A 29. héten bemutatott
fejtör k megoldása:
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Válasz: H
A csillagok száma eggyel
növekszik felváltva az
óramutató járásával
megegyez , illetve ellenkez
irányban és a csillagok arra
mozdulnak egy szektort,
amerre a növekedés
történt. A zöld átmér 45
fokot fordul lépésenként
az óramutató járásával
ellenkez irányban.

Ó

Keressük azon hárombet s szavak sorozatát a megadott meghatározások
alapján, melyben minden lépésben egy hang változik, és amelyben a
kett s bet k egy hangnak számítanak.

ER SÍTÉS
Válasz: AKÓ
Az így létrehozható szavak:
BAKÓ, FAKÓ, LAKÓ,
MAKÓ, RAKÓ és ZAKÓ

probléma – csillagkép – oldal – belül van – ha az el z ben ez van, az
kellemetlen – n i specialitás – ló melle - kezdet

HAJRÁ

HAJRÁ

Válasz: E
A dominókon lév pöttyök
számmal leírva
és az els sort (377)
a másodikkal (5)
szorozva kapjuk a harmadik
sort: 377 x 5 = 1885

Milyen szám írható be az üres rombuszba?
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Meger sítették a Nagy
Bumm-modellt

Egy nemzetközi kutatócsoport
a világ egyik leghatékonyabb
földi távcsövének legújabb
megfigyelései segítségével sikeresen oldott fel egy a szakembereket
két évtizede zavaró ellentmondást,
s egyúttal újfent megerősítette a
Világegyetem keletkezésére és fejlődésére vonatkozó Nagy Bummmodellt. Az eredményről a kutatók
az Astronomy & Astrophysicsben számoltak be.
A szóban forgó ellentmondás a lítium két izotópjának a galaxisunk
legidősebb csillagaiban megfigyel-

hető részarányához kapcsolódott,
amely a Li-6 esetében kétszázszor
nagyobbnak, a Li-7 esetében pedig
3—5-ször kisebbnek adódott, mint
amekkora értéket a kozmológia
standard (Nagy Bumm) modellje
jósolt.
Most a Karin Lind (Cambridge-i
Egyetem) vezette kutatócsoportnak sikerült bebizonyítani, hogy
az ellentmondás részben pontatlan megfigyeléseknek, részben
az adatok erősen leegyszerűsített
elemzésének tulajdonítható, s az
idős csillagoknak a W. M. Keckobszervatórium 10 méteres távcsövének a korábbiaknál sokkal érzékenyebb méréseivel és légkörük
pontosabb modellezésével sikerült
az ellentmondást feloldani, és ezzel újra megerősíteni, hogy a Nagy

Egy id s, fémszegény csillag felszínének egy darabja a modellben, amelyb l
kiszámítható a Li-6 részaránya a csillag légkörében (KÉP: KARIN LIND, DAVIDE DE MARTIN)
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Bumm-modell helytállóan írja le a
nukleoszintézis folyamatát az Ősrobbanást követő pillanatokban, s az
eközben keletkező egyszerű atommagok izotóp-részarányait is helyesen adja meg.
A kozmológia Nagy Bumm-modelljét Edwin Hubble 1920-as évekbeli, a
Világegyetem tágulására vonatkozó
felfedezése alapozta meg, amelyből
időben visszafelé extrapolálva adódott, hogy az Univerzum mintegy
13,8 milliárd évvel ezelőtt egy gigantikus energiájú robbanásban keletkezett. Az elméletben különösen
fontos szerepet tölt be a Világegyetemet kitöltő kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (CMB) és a könynyű elemek gyakoriságát megadó
nukleoszintézis elmélete, az ezekre
vonatkozó elméleti jóslatok összevetése a megfigyelésekkel pedig a legfontosabb bizonyítékai a modellnek.
A Li-6 és a Li-7 izotópok mennyiségének pontos meghatározása az idős
csillagokban különösen nagy kihívás
elé állítja a csillagászokat elméleti és
megfigyelési szempontból egyaránt,
különösen a Li-6 esetében, amely a
lítium legritkább izotópja, ezért a
tőle származó jel nagyon gyenge,
amely csak a legnagyobb teljesítményű földi távcsővel (hawaii Keck I.)
és a hozzáillesztett, a felbontóképességet továbbjavító nagyfelbontású
spektrométerrel (High Resolution
Echelle Spectrometer: HIRES) fedezhető fel, még így is több órányi megfigyelést igényel elegendő
fény begyűjtése. Emellett az adatok
elemzéséhez is nagyon bonyolult elméleti modellekre van szükség, mivel az idős, fémben szegény csillagok
légkörében több olyan folyamat is
végbemehet, amely a Li-6 jelenlétéhez nagyon hasonló jellegű jelet hoz
létre. A kutatók által az elemzésre
most kidolgozott háromdimenziós
csillaglégkör-modell bonyolultságát
szemlélteti, hogy az adatok kiértékelésének futtatása több hetet vett
igénybe egy nagyteljesítményű szuperszámítógépen.
„Ennek köszönhetően sikerült kiszűrnünk azokat a megtévesztő jeleket,
amelyek a korábbi meg figyelések kiértékelése során a zavaró ellentmondásra
vezettek” – mondta Lind.
„A Világegyetem keletkezésének
pontos leírása kulcsfontosságú az Univerzum további fejlődésének, a benne
kialakuló nagyléptékű, illetve kisebb-

HADTÖRTÉNET

KÉZB L

Forrás:http://keckobservatory.org/news/
international_team_on_keck_observatory_
strengthens_big_bang_theory

Cs rike, Denevér
és társaik

Négy évtizede nyílt meg az
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis által üzemeltetett Szolnoki
Repüléstörténeti Múzeum, az
ország legnagyobb szabadtéri
repülőkiállítása.
Lente Zoltán százados, a múzeum vezetőjének elmondása szerint a mintegy 22 000 négyzetméteres területen 54 „repülőeszköz”
található: helikopterek, repülőgépek, vadászrepülők, vadászbombázó repülőgépek, szállító repülőgépek, szállító helikopterek, harci
helikopterek,
futárhelikopterek,
utasszállító repülőgépek, vitorlázó
repülőgépek, pilóta nélküli légi járművek. Legtöbbjük ma már működésképtelen, bár sok közülük még a
„saját szárnyán érkezett” a múzeum
területére.
A kiállítás fő célja a Magyar Légierőben használt repülőgépek és
helikopterek bemutatása, de látható
néhány polgári repülőeszköz is.
Külföldről érkezett repülőgépek
is láthatók a múzeumban: Svédországból egy J-37 Viggen és egy
J-32 Lansen, Németországból és
Törökországból egy-egy F-104G
Starfighter, Svájcból egy Hawker
Hunter, de megtalálhatók itt a
korábbi repülőnapok sztárjai is:
”Cápeti” és „Csőrike” is.
A Múzeum igazi különlegességei
a zöld sátorhangárban kaptak helyet. Itt látható a Balatonból 1999ben kiemelt IL-2-es csatarepülőgép, valamint számos roncsdarab,
amelyek a II. világháború idején
Magyarország felett lelőtt repülőgépekből származnak.
Az új építésű, több mint 500
négyzetméteres hangárban 4 darab

repülőgépet ( Jak-12, Jak-18, Po-2,
Me-108), valamint soros és csillagmotorokat állítottak ki. A hangár
falán megtekinthető egy, a Magyar
Légierő repülőeszközeit bemutató
tabló is.
A fedett csarnokban lézervezérlésű rakétákat, gépágyúkat, sugárhajtóműveket, lokátorokat, katapultüléseket lehet megtekinteni, valamint egy, a mennyezetre rögzített
vitorlázó repülőgépet is. A teljesség
igénye nélkül emeljünk ki néhány
különleges gépet.
Az először az 1990-es években
papírra vetett szerkezetet, a „Denevér” pilóta nélküli légi járművet
Végh Pál és Perecz Ferenc repülőmérnökök egyszemélyes sportrepülőgépnek szánták. Ezt követően
azonban Végh Pál már egyedül
alkotta meg a Magyar Honvédség
megbízásából a gép katonai célú,
felderítésre alkalmas, pilóta nélküli változatát. Az egyetlen példányt
mindössze 2 hónap tervezés, illetve
további 3 hónapos kivitelező munka után 1995-ben Székesfehérváron
készítették el. A Denevér eszmei
értékét emeli, hogy ez az utolsó
olyan katonai repülőgép, amely hazai szakemberek tervei alapján Magyarországon készült.
Maximális sebessége 230 kilométer/óra, felszálló tömege 430 kilogramm.
A Jakovlev Jak-11 „Ölyv-” típust
1950-ben rendszeresítették a Néphadseregben, mivel szükség volt
egy, a MIG 15-ös repülőgéppel azoÉLET

nos rádiónavigációs berendezésekkel felszerelt korszerű iskolagépre,
amellyel a kiképzést elősegítették.
Összesen 64 darabot rendszeresítettek. 1953 végéig a Szovjetunióból kapták a gépeket, de az utolsó
19 darab már Csehszlovákiából érkezett, ahol C-11-es típusjelzéssel
gyártották. 1958-ban 10 gépet átadtak az MHSZ részére, amelyek közös polgári és katonai személyzettel
üzemeltek. A típust 1960-ban vonták ki a rendszerből. Az itt kiállított
cseh gyártású Jak-11-es repülőgép
1963-tól a Hadtörténeti Múzeum
udvarán volt kiállítva, majd végül
Kecelről került 2011-ben a Repülő
Múzeumba.
Látható egy Messerschmitt Bf109 repülőgép roncsmaradványa
is a gyűjteményben. 1944. november 4-én Bejczy József százados a
Magyar Királyi Légierő pilótája
magyar gyártású Me-109-es repülőgépével felderítést hajtott végre,
amikor a szovjet légvédelmi tüzérség lelőtte. A gép Abony déli részén
zuhant le egy tanya közelében, a pilóta életét vesztette.
A roncsok feltárására 2005. október 24–28. között került sor. A
pilóta földi maradványait 2006.
március 2-án katonai tiszteletadással helyezték végső nyugalomra a
család körmendi sírhelyén, így az
utolsó bevetés 61 év után ért véget.
A múzeumban látható roncsmaradványok a repülőgép vezetőfülke
előtti részéből származnak.
K ELEMEN CSILLA
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nagyobb szerkezeteknek, a különféle
égitesteknek és végül az élet és az értelem kifejlődésének megértéséhez – tette
hozzá Lind. – A Nagy Bumm-modell
adja meg e fejlődés kezdeti feltételeit,
amelyből már logikusan levezethetők a
további történések, így érthető, hogy itt
zavaró ellentmondások nem tűrhetők el.
A mostani eredménynek köszönhetően a
Nagy Bumm-modell ma a korábbinál is
biztosabb alapokon áll.”

M A G YA R F E J L E S Z T

A Z E G Y I P T O M I TA L Á N YO K N YO M Á B A N

HOGYAN ÉPÜLHETTEK
A PIRAMISOK?
Az ókori egyiptomi piramisok építésével kapcsolatban
máig sok a technológiai rejtély. Maly Róbert iparm vész olyan – formatervezési oltalommal elismert –
gépet szerkesztett, amely kizárólag a korban már
ismert eljárásokkal készült, s amely egyfajta válaszlehet séget kínálhat e leny göz

temetkezési helyek

építéstörténetére. A szerkezetr l most az ókortörténészek és egyéb rokontudományok szakembereinek a
véleményét, kritikáját várja.

H

érodotosz görög történetíró
beszámolói óta, vagyis nagyjából Kr. e. 500-tól sokak fantáziáját élénken foglalkoztatják az egyiptomi nagy piramisok építési technikái
– mondja a rákospalotai házában a működő modelljeit, makettjeit bemutató
iparművész. Bár az egyiptomiak a
mindennapi életük ünnepeit és hétköznapi eseményeit is nagy műgonddal
örökítették meg falfestményeiken,
domborműveiken, a piramisok építésével kapcsolatban nem hagytak hátra
semmiféle utalást az utókor számára.
Maly Róbert szerint ez a titokzatosság
már önmagában felkelti a korszak iránt
érdeklődők figyelmét.
Az elmúlt két és félezer évben több
mint ötven – olykor neves kutatócsoportoktól származó – elmélet született a
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gigantikus építmények lehetséges kivitelezésére vonatkozóan. Ám a gyakorlatban, azaz működőképes modellekkel
egyiket sem lehet igazolni – figyelmeztet a működő makettek és ötletes játékok fejlesztésében jártas formatervező.
Pályám során iparművészként és formatervezőként igen sokféle anyaggal
foglalkoztam, tudom, melyikből mit
lehet kihozni – ismerteti a piramisok
iránti érdeklődésének kezdetét. A fától
a kőig sokféle megmunkálási tapasztalatot gyűjtöttem. Gizában Khufu piramisánál járva ötlött fel bennem, hogy
az eddig olvasott, hallott építési és
anyag-megmunkálási
elképzelések
alapján nem készülhetett el ez a roppant építmény – mondja. Az anyag a
felületén mindig magán viseli a megmunkálás nyomát: ha a követ vésik,

2013/30

szakértő szem számára látható lesz a
véső nyoma, de ugyanígy ott lesznek a
jellemzői a csiszolásnak, vésésnek vagy
bármilyen más eljárásnak.
Rámpán vagy csigán?

A két legismertebb és legelfogadottabb nézet szerint a piramisokat vagy
egyenes, vagy csigavonalban kialakított rámpák segítségével építették.
Mindkét esetben először a piramis belső lépcsős magját készítették el, majd
az építmény oldalait felülről lefelé haladva mészkőlapokkal burkolták be,
miközben a munka ütemének megfelelően elbontották a rámpát. A burkolólapok és a lépcsők közötti „üres
részt” törmelékkel töltötték ki, és a piramis oldalait homokkal csiszolták
egységes sima felületté.

AZ ÉPÍTÉS FÁZISAI
– a piramis els sorainak köveit lerakják az el készített helyre
– az oldalak teljes hosszában elkészítik az állványrendszert
az els szint magasságáig
– a görg k pályáját a két létra között alakítják ki
– a szállító és a pozícionáló gépeket felrakják az els szintre,
és ott folytatják a munkát
– a kövek felfelé húzása a vízszintes mozgatással azonos módon történik
– két munkás a görg s pálya két oldalán, létrán követi a k útját
– a végponton egy keresztgerenda segítségével meggátolják
annak visszacsúszását
– a leguruló görg ket szintén keresztgerenda segítségével
fogják meg, majd újra a k elé helyezik ket
– a munkát így addig folytatják, míg az adott szinten az összes k a helyére nem kerül
– a következ szintet még az alatta lév szint befejezése el tt elkezdik és a gépek egy részét még
az alsóbb szint befejezése el tt feljebb rakják
– az ácsolat szintenkénti emelésével folytatják a munkát egészen a csúcs eléréséig

Maly Róbert azonban számításai
alapján nem találja igazán meggyőzőnek ezeket az elképzeléseket: a szükséges egyenes rámpa hossza megközelítené az 5 kilométert, így a felépítése a piramiséval összemérhető nagyságrendű
feladat lett volna. Az építmény közepe
felé haladó, egyre szűkülő, csigavonalban épített rámpa, körülbelül a piramis
háromnegyed részéig építhető csak fel.
A követ mozgató munkások helyigénye miatt pedig nem lett volna megoldható a kövekkel való fordulás.
S ami az egyik fő probléma: a piramisok
tetejét egyetlen tömbből álló gúla zárta le.
E két elméleti építési megoldás közül
egyik esetben sem lehet az egy darabból
álló csúcsot a piramisok tetejére tenni.

Elvarratlan szálak

Az elgondolások további részében is lát
elvarratlan szálat Maly Róbert: a gravitáció ugyanis nem teszi lehetővé a felülről lefelé haladó burkolást. A piramisok oldalait nem is lapokkal burkolták,
hanem eltérő hosszúságú, hatalmas kövekből építették, ami eleve szinte lehetetlenné teszi a belülről kifelé haladó
építkezést. Aztán megfigyelhető –
mondja a formatervező –, hogy az
építmények burkoló- és a lépcsős mag
kövei minden irányban szorosan illeszkednek egymáshoz, nincs közöttük
hézag, vagy üres rész, amit fel lehetne
tölteni. Az is gyakorlati problémát vet
fel, hogy a piramisok oldalait a ferdeségük miatt lehetetlen feladat homokkal

A CSÚCS SZÁLLÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
– egy, a k aljához szorosan illeszked négyoldalú ládát készítenek, és azt ráhelyezik a gúlára
– a csúcs és a láda közé felmelegített, folyékony bitument öntenek a szükséges magasságig
– a bitumen kih lése és egyben megszilárdulása után rögzíti a követ a láda
oldalához
– a gúla oldalirányú elmozdulását a láda oldalához rögzített lécekkel akadályozzák meg
– az így el készített csúcsot – akár mint egy k kockát – nyugodtan lehet szállítani
– a csúcsról, az elhelyezése után vés vel eltávolítják a ládát és a megszilárdult bitument
– a csúcs elhelyezésekor az állványzathoz jól rögzíthet , biztonságos járófelületet készítenek
– az egyik pozícionáló gépet szétszedve feljuttatják a rámpáig, ahol azt újra
összeszerelik
– a már ismertetett módon felhúzzák a csúcsot a pozícionáló géppel és ott a
helyére illesztik
– a pozícionáló géppel a köveket minden irányba lehet emelni és mozgatni

ÉLET

csiszolni. A rámpákról csupán a piramis egyik oldala érhető el.
A piramisok kívülről befelé történő
építésének elvét elveti a tudomány,
mert a piramisok meredek szöge nem
teszi lehetővé az oldalfalak rámpaként
való használatát. Bár Hérodotosz, a
„Nagy történetíró” említést tesz egy
fából készült emelőszerkezetről, amit
az építkezéseknél használtak, a szakértők ennek az egyszerű gépnek a létezését sem tartják valószínűnek, mondván: az Óbirodalomban nem ismerték
a vasat, és ennek hiányában nem tudhattak csigasort készíteni, amivel meg
lehetett volna többszörözni a munkások nyers erejét. Továbbá megfelelő
szerszámok híján abban a korban még
a fa megmunkálásához sem érthettek.
A mai napig tartja magát az a nézet,
hogy az egyiptomiak az Óbirodalomban megfelelő szerszámok és
technológiák hiányában nem érthettek a fa megmunkálásához, ebből következően nem tudhattak ácsolatokat, fából készített szerkezeteket építeni. Ezzel szemben ismerek jó néhány általam kipróbált eszközt és
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technológiát, amit már az első dinasztiák idején is kifejleszthettek és
használhattak Egyiptomban – mondja Maly Róbert. A fa megmunkálása
lényegesen egyszerűbb feladat a kövekénél. Fa megmunkálására alkalmas a bronzvéső és az egyszerű lapolásos rögzítés. A fák egymáshoz való
rögzítéséhez az enyv helyett használhattak akár bitument is. A fagerenda
átégetése rézrúddal történhetett,
mellette, a hengeresre faragott vendégcsappal tudtak illeszteni.
Csigás piramisépít

Maly Róbert a korabeli fafeldolgozási technológia ismeretében egy
működő makettet készített. Véleménye szerint ezzel a csigás rendszerű
piramisépítő eszközzel, vagyis a kőszállító géppel és a hozzátartozó modul pályarendszerrel súlyos köveket
nagy távolságokra is könnyedén lehetett szállítani még a nagy terhek
mozgatását nehezítő laza sivatagi
homokon is.
A szerinte elképzelhető szállítás első
fázisaként a szállítandó kő előtt néhány talpfát lesüllyesztettek a homokba, majd a talpfákra fektették a
gerendákat, amin a gépet és a köveket egyaránt előre tudták mozgatni.
Ezt követően a gerendákra helyezték
a kőszállító gépet, a görgőket a gerendákra és a szállítandó kő elé rakták. Beállították az emelésre és húzásra is alkalmas csigasort, majd átvezették rajta a kötelet; a kötél egyik
végét a kőhöz, másik végét az erőkarhoz rögzítették. Eztán az erőkar
és a csigasor segítségével a kövek
könnyedén gurultak előre a görgőkön. Ilyen módon egyetlen húzással
akár 2 métert is előre lehetett mozdítani a köveket. Ezt követően egyszerűen megfogták a szerkezetet, majd
kellő távolságra tovább vitték, az előre kiépített pályán. A már túlhaladott
gerendákat, talpfákat felszedték, és a
gép előtt újra lerakták.
A piramisokat Maly Róbert szerint
az általa alkotott szerkezettel kívülről
befelé haladva építhették. E kívülről
befelé haladó építkezés nagy előnye
lehetett, hogy ebben az elméleti esetben az oldalfalakat rámpaként használhatják, a burkolóköveket könynyebben síkban tudják tartani, továbbá a külső kősorhoz a belső mag kövei
pontosan illeszthetők.
936
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A piramisok építéséhez görgős
szállításra alkalmas állványrendszert, a kövek szinteken történő
mozgatására kőszállító gépet, a kövek pontos helyére illesztéséhez pozicionáló gépet használhattak. Az
állványrendszer lehetővé tette az
építmény teljes alapterületén történő
egyidejű építkezést és a kövek biztonságos szállítását, egészen a csúcs
felrakásáig. Ezzel a módszerrel ráadásul az iparművész meglátása szerint az építés, emelés, pozicionálás, a
kövek helyére illesztése mellett lehetőség nyílt a piramis teljes felületének szükség szerinti csiszolására is.
A csúcsig csak a négy középső görgő
és lépcsősor ér fel. Az állványrendszert
oldal irányba mindig az alsó ácsolathoz
rögzítik, így az stabilan áll a munkálatok befejezéséig.
Csúcsprobléma

A piramis építésének befejező szakasza, az egyetlen kőből kifaragott csúcs
helyére tétele egyidejűleg több problémát vet fel a hajdani technológiát
„visszafejteni” kívánó szakember számára. A szállításkor a gúla alján nem
lehet rögzítés, mert különben a követ
nem lehet letenni. Aztán a csúcs oldalairól lecsúszik a rögzítés, így képtelenség azt kötéllel mozgatni. S kérdéses,
vajon hol állnak azok a munkások,
akik a csúcsot a helyére illesztik?
A magyar formatervező által elképzelt és modellként meg is épített állványrendszer az eddig felsorolt előnyökön túl lehetőséget biztosíthatott a
csúcs elhelyezésére is.
Több mint száz különböző nagyságú piramist építettek Egyiptomban,
feltételezhetően az Ó-, és a Középbirodalom között, melyeknek nagy része akár az ismertetett módon is felépíthető volt. Ebből a korból azonban
csak nagyon kevés adat és még kevesebb eszköz maradt fenn általában is
az építmények kivitelezésével kapcsolatban, ezért jószerivel csak következtetni lehet, igen óvatosan, a kor
feltételezett fejlettségi szintjéből kiindulva, a technikai megoldásokra.
Maly Róbert elmélete egy lehetséges
megoldást kínál, amelyet a jövőben
konferenciákon, szakmai fórumokon
szeretne bemutatni, s esetleg viták,
ellenérvek, kritikák segítségével továbbtökéletesíteni.
GÓZON ÁKOS

2013/30

ÉLET-M�D
A fűszerkömény
A Föld legelterjedtebb és legkedveltebb
fűszerei közé tartozó növény őshazája
Eurázsia. Európában a XIII. században
terjedt el használata. Már a Biblia is
megemlíti a kömény nagyszerű tulajdonságait, amelyből tizedet adtak, ahogy
a kaporból és a mentából is.
Az ernyősök családjába tartozó fűszernövény népies nevei: konyhakömény, keménymag, régikömény, hasznos kömény. Nálunk mezők, legelők,
kaszálók gyakori növénye, amely májustól júliusig virágzik, termése júliustól szeptemberig érik.
A köménymag az egyik olyan fűszerünk, amelyben szinte az összes vitamin
megtalálható, a legnagyobb mennyiségben a B1-, B2-, B3-, B6-vitamin, ezen
kívül kalcium, vas, magnézium, foszfor,
cink és kálium is bőségesen van benne. A
mag 3-7% illóolajat tartalmaz, aminek
fő komponensei a karvon és a limonén,
emellett 10-20% zsíros olaj, 20% fehérje
és cserzőanyag is található benne. Az antibiotikus sajátságokkal rendelkező illóolaját szájvizekben és bőrizgató bedörzsölőszerekben alkalmazzák.
A kellemes aromát és ízt adó karvon
hat a gyomor-béltraktus működésére,
serkenti a gyomornedv-termelést, s ennél fogva enyhíti a nehéz emésztés okozta fájdalmakat, nyugtató, görcsoldó és
jótékony hatással van a bélflórára. Karvontartalmának köszönhetően bélfertőtlenítő, baktérium- és gombaölő hatása is van, így a belőle készült öblögető torokgyulladás kezelésére is alkalmas.
Az illóolajában található limonén serkenti a szervezetben egy olyan enzim
beépülését, amely antioxidáns, méregtelenítő és daganatmegelőző hatással bír.
A kömény a tudományos álláspont
szerint segíti az idegi eredetű szív- és
gyomorpanaszok gyógyulását.
Teáját a népi gyógyászatban a szoptatós kismamák számára az anyatej
mennyiségének növelésére ajánlják, továbbá gyerekeknek, betegeknek, lábadozóaknak, gyenge gyomrúaknak,
felfúvódás és gyomorgörcs esetén. Régen a köményből készült likőrt zsíros
ételek előtt aperitifként és másnaposság ellen is ajánlották.
M AROSI K INGA

HETVEN ÉVE TÖRTÉNT: A LÉGIÓS HALÁLA

ÉLT KB. 38 ÉVET
1943. január 1-jére virradóra az ukrajnai Jevdokovo faluban a munkaszolgálatra hurcolt Rejt Jen nem bírta tovább a hideget, a
nélkülözést, az embertelen bánásmódot és a beteg szervezetét
megtámadó flekktífusszal vívott harcot. Legalábbis minden bizonynyal így történt. Mint a zseniális író rövid, legendákkal és mendemondákkal teli életének oly sok momentumát, halála körülményeit
is nehéz pontosan rekonstruálni.

tizenéves Rejtő Jenő, egy erzsébetvárosi nyomdai tisztviselő harmadik fia mozgékonyságát a labdarúgás mellett az ökölvívó edzéseken próbálta kordában tartani. Versírással, Heltai Jenő biztatására
novellákkal próbálkozott, majd kisebb,
egy pohár kakaóval és két kiflivel díjazott fellépések után Rákosi Szidi színitanodájába került, ahol jórészt statisztaszerepek vártak rá. Barátja, Buttola
Ede, később ismert zeneszerző és karmester pénzéből Nagykörút címmel riportokat, novellákat, sporthíreket és
hirdetéseket közlő lapot alapított, de
csak egyetlen szám jelent meg 1930ban. Miután – egy színházi anekdota
szerint – a Király Színház egyik operett-előadásán a nyílt színen leejtette
Törzs Jenőt, távozni kényszerült. Végigcsavarogta fél Európát, Max
Reinhardtnál rendezést tanult és a költségei fedezésére lovakat csutakolt, parkett-táncos volt egy mulatóban, illatszerekkel ügynökösködött, kézimunkákkal házalt, cukorkát árult, hajón,
kikötőben, bányában dolgozott, talán
az idegenlégió mindennapjaiba is belekóstolt, majd „minden eddiginél kalandosabb és veszélyesebb útra indul”: hazatért
Budapestre.

A

Péhovard

Hazatéréséről ezt írta: „…itt Pesten
most mihez kezdjek, hiszen, itt amellett,
hogy koldus vagyok, úrnak kell lennem, itt
dacára annak, hogy nincs cigarettám, nem
szedhetek fel cigarettavéget, itt csupa barát
és jóakaró van, tehát nem számíthatok senkire. De azért jó itt az ismerős kávéházak
mentén járni, a sápadt, elkínzott, blazírt

humorú, pesti fejeket nézegetni, ismerős,
hazai szót hallani, magyar cégtáblákat olvasni…”.
Egy kisebb lapnál lett riporter, tördelő
és szerkesztőségi titkár a munkanélküli
segélynél alig több fizetéssel. Gyerekkori barátjával, Nádassy Lászlóval közösen, egy éjszaka alatt írt Gengszteridill című hatperces jelenetével 1932 októberében debütált a Royal Orfeum
színpadán. Ezt számtalan, a Japán kávéház márványasztalánál, olykor hálóingre húzott szmokingban írt, a kiszolgáltatott kisembert előtérbe állító bohózat követte, amelyekkel elnyerte Karinthy Frigyes és Kabos Gyula barátságát
és Salamon Béla elismerését is.
Rejtő 28 évesen ünnepelt színpadi
szerző lett. Az Egy görbe éjszaka című
operett ötven előadást ért meg, az Aki
mer, az nyer százötvenszer került színpadra Honthy Hannával, a Bolondóra
című vígjáték főszerepeit a két Latabár
alakította, az Úrilány szobát keres című,
1937-ben készült vígjáték Zilahy Irénnel az első, máig sikeres Rejtő-filmadaptáció. Nem messze az író törzshelyétől volt a Nova Kiadó üzlete. Az ő
gondozásukban jelent meg 1936-ban A
pokol zsoldosai címmel Rejtő, pontosabban P. Howard első regénye (saját néven is írt úgynevezett tízfilléres ponyvákat). Később Gibson Lavery álnéven a
Vadnyugat világába is elkalauzolta
egyre népesebb olvasótáborát. Hatalmas tempóban dolgozott – négy év
alatt tizenkilenc regényt alkotott. Írt
operettet, filmforgatókönyvet, műfordítással is próbálkozott, kiadójával,
Müller Dáviddal egyre többször összekülönbözve sok száz álmatlan éjszakán
ÉLET

– kezdetben két hónapos, majd egyre
hosszabbra nyúló idegszanatóriumi kezelése alatt is – „halálra doppingolva”
dolgozott hajnalig.
Első gépírónőjének, Boros Rózsikának elegáns estélyiben, kirúzsozva,
komoly arccal kellett dolgoznia a gorombáskodó író mellett. Ráadásul
Rejtő a műveit nem a jelenetek végső
sorrendjében írta és ceruzával folyamatosan javította, így többször, több
órán át egyfolytában diktált egy-egy
részt. Cserében idővel megkérte a
hölgy kezét, aki igent mondott. Második gépírónője, a műfordítóként is
ismert Gábor Magda egyben második
felesége is lett. Elődjéhez hasonlóan
neki is elegánsan felöltözve kellett gépelnie, de már nem csupán nevethetett a poénokon, férje a véleményére
is kíváncsi volt. A nászútjukon is folyamatosan dolgozó író a Pesti Napló
olvasóit tájékoztatta az Olaszország–
Magyarország labdarúgó mérkőzésről, s hazatérve egy Váci utcai panzióban kibérelte a két szomszédos
apartmant, hogy éjjel is nyugodtan
diktálhasson.
Bulvárh s

A harmadik munkatársa Kovács
Magda volt, akit ugyan nem vett feleségül, de közeli kapcsolatukra jellemző, hogy munkaszolgálati behívója
után neki vallotta meg, hogy fél és
úgy érzi, nem éli meg a háború végét.
Kovács Magdának Hemingway Búcsú
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a fegyverektől című könyvébe ajánlást
írt „az egykori Rejtő Jenő” aláírással.
A kereskedelmi iskolából azért kellett idő előtt távoznia, mert vagy
szájon vágta Márffy nevű zsidózó
tanárát, vagy „csak” a tintatartót
vágta hozzá. Állítólag egyszerre három ökölvívó klub edzéseit látogatta, így egy ízben önmaga ellen sorsolták ki egy versenyen. A legendárium szerint egy ifjúkori verekedés
során későbbi regényhőséhez hasonlóan hátba szúrták. Csavargásairól
Egy fiatal magyar író fantasztikus élete
című, a Délibáb hetilapban megjelent írásában számolt be. Innen tudjuk, hogy az idegenlégióból egy ezredorvos jóvoltából és „egy megevett
fél darab szappan segítségével” szabadult.
A Rejtőt övező mendemondák ellen immár évtizedes harcot folytató
Thuróczy Gergely irodalmi muzeológus osztja az író édesapjának és öcscsének véleményét, szerinte Rejtő
„egyetlen percig sem volt légiós”, ezt
csak híresztelte magáról. Az igaz,
hogy elolvasta az összes francia nyelvű, a légióról szóló könyvet és földrajzi kiadványokat is tanulmányozott. Ugyanakkor – ahogy Kellér
Dezső írja – a „toprongyosan, majdhogynem mezítláb” beállító Rejtő „a
kiszolgált idegenlégiós presztízsével” jelentkezett az írói előlegeiért, bár azt
tudta, Müller urat délidőben nem
zavarhatja, mert a kiadója akkor

„hátravetett fejjel szürcsölte a húslevest”
a lábasból és nem szerette, ha eközben megzavarják.
Az sem valószínű, hogy híres kollégáját, aki később a sikeres Rejtő-darabok egyik állandó szereplője volt, leejtette a színpadon. Boross Elemér szerint
ez csupán színházi legenda. Rejtő nevét Karinthy a Pesti Naplóban úgy tette saját szavai szerint „bevezetetté”,
hogy a Bécsben tartózkodó és az akcióról mit sem sejtő (vagy éppen annak
minden részletébe beavatott) barátja
halálhírét költötte Levél egy úrhoz, aki
vagy van, vagy nincs című írásában, ami
után Rejtő, „halála után aránylag jó
egészségben”, immár ismert emberként
tért vissza a császárvárosból.
Volt olyan hónapja, amikor a „havi
kétszáz pengő fix” tízszeresét kereste és
mulatta-kártyázta el. Ezért hol a szüleinél, hol hotelekben lakott, névjegykártyáján értesítési címként a Continental
Szálló volt feltüntetve. Az a legendák
körébe tartozik ugyanakkor, hogy a
napjainkban egy pesti tűzfalon is megörökített kávéházi pincérét a kiadónál
„beváltható” kéziratlapokkal fizette ki.
Kéthetente 120 oldal megírását vállalta,
és óriási kávé-, cigarettamennyiség elfogyasztásával, illetve serkentő tabletták szedésével teljesítette a penzumot.
Egyik honoráriumából a legenda szerint megrendelte az éhes József Attilának a fél étlapot a Japánban, de egy siófoki nyaralásán magának is kihozatta a
„gombalevestől a szakácsig” az egész me-

Munkaszolgálatosok
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nüt. Telefonfóbiája miatt a legközelebbi
helyre is táviratot küldött. Egy legenda
szerint egyszer Csortos Gyulával fogadott 10 pengőben, hogy ötven, tetszőlegesen kitalált szót adott sorrendben, de
akár visszafelé is el tud mondani. A színészfejedelem szó nélkül fizetett.
Rémregénygyáros?

Egy 1937-es levelében már azt írta Rómából, hogy a várost mindenkinek
meg kellene nézni „sürgősen, amíg van,
mert… a Sixtus kápolna mennyezetfreskóit éppúgy leszakítja valamelyik repeszdarab, mint egy mosónő lábát”. Rejtőt,
aki 1938-ban a Csontbrigád című regényének kesernyés-komor képeivel a
háború felé rohanó Európa jövőjét vetítette előre, az egyre erősebb zsidóellenes közhangulat és a sorban elfogadott
zsidótörvények és –rendeletek leparancsolták a kabarék színpadáról. 1940
őszén mutatták be utolsó jelenetét.
Teleki Pál miniszterelnök az 1939:II.
tc. 230. szakaszában vezette be a „közérdekű munkaszolgálat” intézményét, eredetileg 3 hónapnál nem hosszabb időre.
A külön a zsidókra vonatkozó szabályozás az 5070/1939. Me. (V. 12.) rendeletben látott napvilágot. Az 1942:XIV.
tc. már csak kisegítő, fegyvertelen
munkaszolgálatot tett lehetővé, méghozzá harcoló csapatok mellett. A zsidó
férfiak 48 órán belüli bevonulásra kötelező, SAS-behívókat kaptak. A hárombetűs feliratot (Siess, Azonnal, Sürgős) Pesten így dekódolták: Siess Adolfnak Segíteni! Komoróczy Géza írja, hogy
egy 1942. november 3-i honvédelmi
minisztériumi értekezlet „minél több
zsidó mielőbbi” behívásáról döntött és
elsősorban a „szellemi munkával foglalkozókat” vette célba.
1942. október 9-én az Egyedül vagyunk nyilas orgánum Bemutatjuk a
Piszkos Fred szerzőjét címmel hosszú,
gúnyos hangvételű cikkben foglalkozott a „ponyvairodalom kétes értékű
királyának” és „rémregénygyárosnak”
titulált Rejtővel. A László András álnéven publikált írás felháborodásának adott hangot, hogy ez az idegkezelésről visszatért Reich nevű zsidó
háborítatlanul írogathat a Japán kávéházban. A cikk a szélsőjobboldali
ponyvaellenes kampány része volt,
amely 1942 júliusára elérte, hogy – a
papírhiányra hivatkozva – külön miniszterelnöki rendelet jelent meg az
olcsó ponyvák megjelenésének kor-

látozásáról. Néhány nappal később
postázták azonnali munkaszolgálati
behívóját. Súlyos betegen, ideggyógyászati igazolása ellenére soron
kívül beosztották egy büntetőszázadba, a leszerelési igazolvány már
késve érkezett meg. A történethez
tartozik, hogy Rejtő becsületsértés és
rágalmazás miatt még októberben
beperelte a nyilas lap főszerkesztőjét,
Oláh György közgazdász-újságírót,
parlamenti képviselőt, a Hárommillió koldus című szociográfiai munka szerzőjét, akinek jelszava „vagy a magyar
megmaradás, vagy a zsidó megmaradás” volt és 1944 júliusában, a tömeges deportálások
utolsó napjaiban így fogalmazott: „Itt nem volt más megoldás, mint ami ma elkövetkezett”. (Oláh 1981-ben bekövetkezett haláláig regényeket, emlékezéseket írogatott
Argentínában.)
A Budapest Főváros Levéltárában Perczel Olivér bukkant
rá a peranyagra és nemrég
publikálta is azt. Eszerint az
ítélőtábla 1943 márciusában,
már Rejtő halála után, indítványozta a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, de
a képviselőház decemberben
ezt elutasította, a bíróság pedig 1944 februárjában a cikkíró személyének megállapítása nélkül
lezárta az ügyet.
Bevonulása előtt Rejtő Az utolsó szó
jogán címmel írta meg „személyes jajkiáltványát”. Írásával lehetetlenné akarta
tenni, hogy letagadhassák korának
nagy „disznóságát”. 1942. november
27-én édesapja, Lajos bátyja és gépírónője búcsúztatta az Ukrajnába induló
munkaszolgálatost a nagykátai pályaudvaron.
Ukrajnában Rejtő találkozott Rajna
János artistával, a beteg író utolsó napjairól az ő – Hámori Tibor által közölt –
visszaemlékezéseiből tudunk. Rejtő a
negyvenfokos hidegben egy zsákban
vonszolta magával könyveit és papírjait.
A jevdokovói ideiglenes szálláshelyen „a
legnagyobb, a legcsodálatosabb regény” megírásáról beszélt lázálmában. Szüleit 1943
elején arról tájékoztatták táviratilag,
hogy „Reich Jenő a 101/19 táb. munkásszázad veszteségkimutatása szerint a hónap
elején meghalt”. Beteg édesanyja, akinek

nem mutatták meg a táviratot, egy évvel
később követte. Hámori Tibor szerint az
édesapa, Reich Lipót és Kovács Magda is
kerestette az írót, de előbbi májusban, a
gépírónő augusztusban kapott a távirattal megegyező tartalmú értesítést.
Rejtő halálának körülményeivel kapcsolatban eltérnek a túlélők emlékei: egy,
az apjával 1946-ban készített interjú szerint volt, aki még a voronyezsi katasztrófa után 3 hónappal is látni vélte, más sze-

Rejt Jen s-hangoskönyv

rint egy halott katona ruhájába bújva
megszökött, megint más állítólag a temetésén is részt vett. Nem tudjuk, melyik tömegsírban nyugszik és hogy egyáltalán eltemették-e. Egy dolog állítható
bizonyosan: Rejtő Jenő a Don-kanyarban eltűnt. Lelőtték? Megfagyott? Orosz
fogságba került? Horváth Csaba irodalomtörténész szerint talán csak „bemondásra” írták be az 1943. január 1-jei halálozási dátumot. Az elveszett cirkáló első fejezetében említett Bivaly nevű apacs sírfeliratát némileg módosítva annyit
rögzíthetünk: „Élt kb. 38 évet”.
Sír (a) felirat

Rejtő, aki a sorstól csak „simogatásokat”
kapott, hogy aztán „haptákban várja a
pofont, mert nála ez egymásra következett
mindig”, önmagát – halála előtt néhány
hónappal – groteszk sírfelirattal búcsúztatta: „Ki itt nyugtalankodik csendesen,/ Író volt és elköltözött az élők sorába./
Halt harminchat évig, élt néhány napot,/ S
ÉLET

ha gondolkozott, csak álmodott/ Néhány
lapot. S mikor kinevették:/ Azt hitte, hogy
kacagtatott./ Most itt fekszik e nehéz/ Temetői hant alatt,/ Zöld koponyáján kiüt a
csíra/ És azt álmodja, hogy él./ Szegény.
Béke hangjaira!/ Ámen.”
A munkaszolgálat – Szita Szabolcs
szavaival „a Horthy-rendszer egyik különleges produktuma” – Rejtő mellett
Radnóti Miklós, Szerb Antal, Sárközi
György, Halász Gábor és a több tízezer
további áldozat életét követelte. Rejtő Jenő 27
nagyobb terjedelmű regény mellett több mint
százhúsz
kisebb-nagyobb színpadi művet
alkotott alig több mint
egy évtized alatt. Géppel
írt kéziratai szülei házmesteréhez kerültek, és
1956-ban azokkal fűtöttek be egy óvóhelyen. A
megmaradt anyag kukákból került elő. Közel
évtizedes szilencium után
1956 végén jelent meg A
láthatatlan légió, majd
sorban jött a többi mű –
több százezres példányszámokban. A regényekből kevésbé sikeres filmek és népszerű képregények is születtek. A
Petőfi Irodalmi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár néhány doboznyi
Rejtő-kéziratot őriz. Rejtő Jenő VII.
kerületi szülőházán 1994 óta emléktábla idézi a „magyar humoros irodalom” zsenijét, nevét 2001 óta utca is
viseli. Szobra máig nincs. Az urivi áttörés közelében lévő Rudkinóban létrehozott magyar katonai temetőben
gránittáblákon örökítették meg a doni harcokban elesett, illetve eltűnt katonák és munkaszolgálatosok, köztük Rejtő (Reich) Jenő nevét. Az
1994-es kiadású Magyar Színházművészeti Lexikonból még hiányzott a
neve, de napjainkra az irodalmi kánon által is elismert szerzővé vált.
Ugyanis Rejtő – vallhatjuk a cikk
megírását számtalan információval
segítő Thuróczy Gergellyel – „...egy
mítosz a kisember, a pesti humoristahumanista rendszereket, könyvbezúzást
és akár fizikai megsemmisítést is túlélő
örökéletű mivoltáról”.
FIZIKER RÓBERT
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INTERJÚ BARANYI TÜNDÉVEL

a hét kutatója

A NAPTEVÉKENYSÉG
FÖLDI HATÁSAI
A naptevékenység maximumát várták a csillagászok 2013-ra, de központi
csillagunk elég inaktív volt ebben az évben. Az utóbbi hetekben azonban
több olyan nagy kitörést produkált, amelyek még a hírekbe is bekerültek.
Ilyenkor mindig felmerül a kérdés: veszélyt jelenthetnek-e számunkra ezek
a jelenségek? Baranyi Tünde az MTA CSFK CSI debreceni Napfizikai
Obszervatóriumának tudományos f munkatársa is arra keresi a választ,
milyen hatással lehetnek bolygónkra a naptevékenység különböz formái.

– Milyen eszközökkel vizsgálják a
Nap jelenségeit?
– Az obszervatóriumunk és a gyulai
megfigyelő állomásunk fő profilja
az egész napkorongot tartalmazó
észlelések készítése a Nap felszínéről.
A napfoltok pozícióját és területét
nagy pontossággal kimérjük, és az
adatokat közzétesszük más kutatók
számára is. Ezek az adatok aztán
sokféle jelenség vizsgálatához felhasználhatók a Nap felszíne alatt
zajló folyamatoktól kezdve a Földet
érő hatásokig. Néhány éve már műholdas észleléseket is feldolgozunk,
és az így nyert adatok újabb típusú
vizsgálatokat tesznek lehetővé. Világviszonylatban nálunk találhatók a
legrészletesebb napfoltadatok.
– Milyen következményei vannak a
naptevékenység különböző formáinak itt a Földön?
– A Nap elektromágneses és részecskesugárzása is hatással van a Földre,
és mindkettő változik a napfolttevékenységgel közel párhuzamosan. Az
elektromágneses sugárzás az egyik
legfontosabb tényező a klíma kialakulásában, ezért fontos megismernünk a teljes hullámhossztartományban kisugárzott energia hosszú távú
940
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változását. Rövidebb hullámhosszakon nagyobb mértékű a naptevékenység hatása, ebben a tartományban van az ultraibolya sugárzás is,
ami befolyásolja az ózon mennyiségét
a légkörben. A napkitörések során
nagysebességű töltött részecskék
hagyják el a Napot, amelyek magukkal hozzák a napfoltok környezetéből
az ottani bonyolult szerkezetű mágneses tereket. Ezeket nevezzük koronaanyag-kidobódásoknak. Ha ezek
elérik a Földet, geomágneses viharokat okoznak. Ilyenkor a gyorsan változó mágneses tér erős áramot indukálhat olyan vezetékekben, amelyekben egyébként nem folyhatna áram,
vagy csak kicsi lehetne az áramerősség, emiatt a hozzájuk kapcsolt berendezések károsodhatnak. Ennek a
veszélynek főleg Észak-Amerika van
kitéve, mert közel fekszik a mágneses
pólushoz. Napkitörés okozta például
az 1989. márciusi Québec-i nagy
áramszünetet. A műholdas távközlési, GPS- és egyéb szolgáltatások egyre
nagyobb mértékű elterjedésével
azonban nő annak a veszélye, hogy
földrajzi helytől függetlenül bárhol
gondot okozhat. A becsapódó részecskék miatt a műholdak károsod-

2013/30

hatnak, vagy a földi ionoszférában
keltett zavarok ronthatják a műholdas kommunikációt és a GPS pontosságát. Nekünk is vannak eredményeink mindkét sugárzásfajta vizsgálatában. Kimutattuk, hogy a Földet érő
teljes elektromágneses besugárzás
függ a látható napfoltcsoportok típusától, és hogy a részecskesugárzás bizonyos jellemzői a Nap pólusainak
mágneses ciklusától függően változnak.
– Van-e a naptevékenységnek közvetlen hatása az emberre?
– Régóta vizsgálják a napkitörések
esetleges közvetlen hatását a földfelszínen lévő emberre, de eddig nem
tudok róla, hogy egyértelműen bizonyították volna valamilyen veszélyes
hatás létezését. Ez valószínűleg azt
mutatja, hogy a földi légkör és a
magnetoszféra elég védelmet nyújt.
Az élet úgy fejlődött ki a Földön,
hogy alkalmazkodnia kellett az itteni
körülményekhez, amibe beletartozik
a naptevékenység minden felszínen
érzékelhető hatása is, ezért ezekre általában nem vagyunk nagyon érzékenyek. Az űrhajósok sugárzásvédelme viszont nagy kihívást jelent a
mérnököknek és az orvosoknak.

egyik célkitűzése az előrejelzés pontosítása. A másik,
hogy jobban meg tudjuk
becsülni, az űreszközök és
űrhajósok veszélyeztetettségét. A nálunk készített
adatbázisok felhasználásával olyan eredményeink
születtek, amelyek hozzájárulhatnak az előrejelzés
javításához. Ha a napkitörések várható időpontját és
erősségét néhány órával
előre megbízhatóan meg
lehet majd becsülni, akkor
veszély esetén elég idő leAz a napfoltcsoport, amely
het arra, hogy a műholdak
az 1989-es nagy Quebec-i áramszünetet okozta
érzékenyebb berendezéseit
– Előre lehet-e jelezni a napkitö- lezárják, vagy védettebb pozícióba
réseket és hogyan lehet ellenük vé- helyezzék. Az űrhajósok pedig az
dekezni?
űrállomás védettebb részeibe húzód– A napkitöréseket egyelőre nem le- hatnak.
het nagy pontossággal előre jelezni. – A napkutatás eredményeit be leAzt meg lehet becsülni, hogy ha na- het-e építeni a meteorológiába?
gyon bonyolult mágneses szerkezetű – Mivel világszerte elég sok eredfoltcsoportot látunk a Napon, akkor mény született a naptevékenység
valószínűleg néhány napon belül na- meteorológiai hatásával kapcsolatgyobb napkitörés várható. Egysze- ban, ezért nagyon valószínű, hogy
rűbb szerkezetű foltcsoportok esetén ez a befolyásoló hatás valahogy éra napkitörés esélye kisebb, ha mégis vényre tud jutni, de területenként
létrejön, akkor az valószínűleg kicsi változó mértékben és irányban. Nevagy közepes energiájú lesz. Ennél künk is vannak olyan eredményeazonban megbízhatóbb előrejelzésre ink, amelyek azt mutatják, hogy a
lenne szükség. Ez az egyik legfonto- Nap egy adott típusú részecskesusabb kutatási terület a napfizikában. gárzása ellentétes irányú hatást fejt
Mi is részt veszünk egy nagy európai ki a felszíni hőmérsékletre az északi
projektben (EHEROES), amelynek félgömb két ellentétes részén, ame-

A foltok napi összterülete 14 napos simítással
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lyet a mágneses póluson áthaladó
hosszúsági kör választ ketté. A jelenlegi ismereteink azonban még meszsze vannak attól, hogy azokat a meteorológiai előrejelzéseknél figyelembe lehetne venni. A helyzetet bonyolítja, hogy a légkör alsó részében
ionizáló hatású, a felhőképződés
mértékét befolyásoló töltött részecskék nem a Napból származnak, hanem a Naprendszeren túlról érkező
kozmikus sugárzásból. A kozmikus
sugárzás erőssége viszont a naptevékenységgel ellentétesen változik,
mert a bolygóközi mágneses szerkezete olyan, hogy nagyobb napaktivitás esetén a kozmikus részecskék kevésbé tudják elérni a Földet.
– Az elmúlt fél év kisebb aktivitása azt mutatja, hogy túl vagyunk a
naptevékenység maximumán?
– A napfolt-tevékenység már körülbelül egy éve nem növekszik, csak
ingadozik. Becslések szerint legfeljebb pár hónap lehet hátra a maximumig, de az is lehet, hogy már túl
vagyunk rajta. Csak utólag lehet
majd meghatározni a maximum
pontos idejét és nagyságát. Az azonban már biztos, hogy a múlt század
eleje óta nem volt ilyen gyenge napciklus, mint a jelenlegi. Ez a mostani,
rendhagyó ciklus meglepte a kutatókat. Még meglepőbb, hogy vannak
olyan mérési eredmények, amelyek
azt vetítik előre, hogy a gyengülés
tovább fog folytatódni, és a következő ciklusban már alig fogunk látni
foltokat a Napon. Ezért a szakemberek most elkezdték a régi észleléseket
újravizsgálni, hogy azok alapján jobban megérthessük a Nap hosszú távú
változásait. Korábban már kimutatták, hogy az alacsonyabb naptevékenységi időszakok Európában és
Észak-Amerikában egybeesnek a
hűvösebb időjárású évtizedekkel
vagy évszázadokkal. Jelenleg tehát
izgalmas és nyitott kérdés, hogy vajon vár-e ránk a közeljövőben egy
alacsony átlagos naptevékenységgel
és magas kozmikus sugárzási szinttel
járó időszak vagy sem. Ez is mutatja,
milyen fontos a naptevékenység
minden jellemzőjét nagyon részletesen és pontosan mérni, hogy a lehető
leghosszabb távon megbízható adatokra alapozhassuk a kutatást.
TRUPKA ZOLTÁN
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EDUVITAL – ÉT
SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

A BETEGEK JOGAI
A BIOETIKA SZEMSZÖGÉB L
Az orvosi etikában az 1970-es, 80-as évekt l kezdve megjelent a „jogok nyelve”. Azel tt f leg az orvos
kötelességeir l volt szó, míg azt követ en kezdtek beszélni a betegek jogairól. Ez nemcsak stílusbeli
eltérés, hanem gyökeres szemléletváltozást is jelent. Az a konszenzus kezdett ugyanis kibontakozni,
hogy egy korszer egészségügyi ellátásnak betegközpontúnak kell lennie, s ennek nélkülözhetetlen
része a betegek jogainak az el térbe állítása. A jogok nyelvének el térbe kerülése az 1990-es évekt l
kezdve elérte a jogalkotást. Számos országban foglalták törvénybe a betegek jogait (Európában els ként Finnországban 1992-ben), s így az, ami addig legfeljebb csak erkölcsi jognak számított, melynek
kikényszerítésére a betegnek nem volt lehet sége, törvény adta, s ezáltal kikényszeríthet joggá vált.

E

z a fordulat lezajlott Magyarországon is. A 1972.évi II. törvény az egészségügyről még
nem beszélt betegjogokról, s erősen
paternalisztikus szellemiségű volt. A
paternalizmus nemcsak a hazai jogalkotást és orvosi etikát hatotta át,
hanem az egész világon ez volt a jellemző hozzáállás, mert ez az orvosi
tradíció szerves részét jelentette
2500 éven keresztül. A hagyományos, paternaliszti kus attitűd szerint
az orvosnak úgy kellett bánnia a betegével, ahogyan a jó szülő bánik a
gyerekével: mindig jót kell akarni
neki, de nem kell mindig kikérni a
véleményét és a beleegyezését, hiszen – úgy tartották – a betegnek
nincs meg a döntéshez szüksége tudása és ítélőképessége. Ahogyan a jó
szülő szelíd erőszakkal rákényszeríthette akaratát a gyerekére, úgy az
volt a vélemény, hogy a jó orvos is
rákényszerítheti döntését a betegére
(bizonyos információk elhallgatásával, kegyes hazugsággal, szelíd
presszióval), mert a beteg nincs abban az állapotban, hogy a kezelésével kapcsolatos fontos döntéseket
maga hozza meg. S a paternalizmus
erkölcsi indoklása is ugyanaz volt az
orvos-beteg viszonyban, mint a szülő-gyerek viszonyban. Ha a beteg
majd meggyógyul, utólag hálás lesz
az orvosnak, hogy az nem hagyta,
hogy ésszerűtlen döntést hozzon,
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hanem esetleg elhallgatással, félrevezetéssel rávette őt arra, ami végül
is az érdekében állt.
Ez a paternalisztikus felfogás –
legalábbis az elmélet szintjén – mára már a múlté, s a betegjogok deklarálása ennek a szemléletváltozásnak a jele. Az 1972. évi II. törvény
paternalizmusát így felváltotta az
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről (továbbiakban Eütv.),
melynek II. fejezete foglalta össze a
betegek jogait. Az Eütv. radikálisan
szakított a hagyományos paternalizmussal, s a modern orvos-beteg
viszony alapjának az orvos és a be-
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teg egyenrangúságon alapuló viszonyát tekintette.
Noha az új Eütv. elméletileg nagyon fontos előrelépés volt, s jelentősen átalakította a hazai egészségügyi
jogot, a gyakorlatban mégsem zajlott le olyan radikális átalakulás,
mint ahogyan azt egy ilyen jelentős
törvényi változás alapján várhatnánk.
A jogszabályokat sokkal könnyebb
megváltoztatni, mint egy erkölcsi
hozzáállást. A paternalizmus sok
évezredes hagyománya, s ennek
széles körű elfogadása, sőt elvárása
mind az orvosok, mind a betegek

eGÉS

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
részéről nem szűnhet meg néhány
év alatt, bármennyire is ez a korszerű és elfogadott szemlélet ma mindenütt a világon. A mély morális
változásokhoz legtöbbször generációk kellenek, s a szemlélet ilyen
megváltozását egy törvény elősegítheti ugyan, de önmagában általában nem elegendő a változáshoz.
Ugyanakkor az Eütv. gyakorlati
megoldásai sem voltak probléma
nélkül valók, s sokszor akadályozták azt, hogy az elméletben deklarált betegjogok a gyakorlatban
megvalósulhassanak.
Az új Eütv. elméleti jelentősége
azonban tagadhatatlan. Számos, korábban hazánkban ismeretlen, angolszász országokban azonban jól bevált
megoldást vezetett be a hazai jogrendszerbe. Ilyen például a tájékozott beleegyezés megkövetelése,
bizonyos esetekben az
életmentő és életfenntartó
beavatkozások
visszautasíthatóvá tétele, az előzetes akaratnyilvánítás bevezetése a
hazai jogrendszerbe (pl.
az élő végrendelet és a
tartós meghatalmazott
intézményének megteremtése), a betegjogi
képviselő intézményének a létrehozása, az
orvosi dokumentációba
való betekintés jogának az elfogadása, az emberi méltóság fokozott tisztelete, mely a korábbinál sokkal szabadabban tette lehetővé a beteg látogatását, s a beteggel
az egészségügyi intézményben való
egyéb kapcsolattartást (pl. a gyerek
és a haldokló mellett való folyamatos
tartózkodást, a szülő nő esetében
hozzátartozó jelenlétét a szülésnél
stb.).
Mindezek radikális változást jelentenének, ha teljes mértékben átmentek volna a gyakorlatba.
Terjedelmi korlátok miatt csak néhány hiányosság megvizsgálására
van itt lehetőség: a tájékozott beleegyezés megvalósulása, s az életmentő kezelések visszautasítása
problémáinak az elemzésére.
Az Eütv. előírja a tájékozott bele-

egyezést, mely azt a követelményt
foglalja magában, hogy bármely orvosi beavatkozás előtt a beteget részletesen tájékoztatni kell az adott beavatkozás előnyeiről, hátrányairól,
orvosilag elfogadható alternatíváiról, kockázatairól, s ezek közül a beteg választja ki – az orvos javaslatát
meghallgatva, s vele „egyezkedve”
– azt, ami számára a legelfogadhatóbb.
Ez ma hazánkban csak korlátozottan érvényesül, hiszen ennek teljes
megvalósításához hiányoznak –
egyebek mellett – az ehhez szükséges
segédanyagok. Ilyenek például a részletes (de nem túl részletező, 4 oldalnál
nem hosszabb) tájékoztató nyomtatványok, melyek ma már egyre gyakrabban internetalapúak. Az orvos –
ÉLET

például egy műtét előtt – a
tervezett beavatkozásról
szóló, előre elkészített tájékoztatást letöltheti egy erre a célra létesített honlapról. A nyomtatványt elláthatja a beteg adataival, az
esetleges betegkérdésekre
adott válaszaival, majd az
így kinyomtatott anyag
egy példányát a beteg
kapja meg, a másik a kórházi dokumentáció része
lesz, mindkettő a beteg és
az orvos aláírásával ellátva. Ez hasznos dokumentum a betegnek, aki időről
időre visszatérhet a nála levő információs forráshoz, de a kórháznak is,
amely – esetleges per esetén – bizonyítani tudja, milyen információt kapott a beteg.
Részletek elemzése nélkül számos
probléma adódik ma nálunk az
életmentő kezelés visszautasításának a gyakorlati megvalósításával,
az élő végrendeletek elkészítésével
is. Sokkal több nyilvános tájékoztatásra, s az ebben résztvevő szakemberek (orvosok, közjegyzők) szakanyagokkal való segítésére lenne
szükség ahhoz, hogy ezen jogokkal
a mainál gördülékenyebben tudjanak élni a betegek. Ezek gyakorlati
megvalósítása a következő évek,
évtizedek feladat lesz.
KOVÁCS JÓZSEF
ÉS

TU D O M Á N Y



2 0 01 3/ 3 0



943

K Ó B O R H Á Z I Á L L ATO K

KITASZÍTOTT KUTYÁK
A kóborló kutyák világszerte egyre nagyobb
gondot jelentenek. A szerencsétlen, gyakran
csontsovány négylábúak ott vannak a világ
túlnépesedett, szegény országaiban épp
úgy, mint Európában – bár legyünk szinték,
e probléma inkább kontinensünk keleti felére igaz. Svédországban, Németországban
vagy éppen Hollandiában elképzelhetetlen a
vadat z vagy városokban éhesen kódorgó
ebbel találkozni. Ám ahogy egyre keletebbre
haladunk, a helyzet mind elkeserít bb.
Romániában például még a városokban is
nagy számban, falkákban kóborolnak, s
nincs az a menhelyrendszer, amely ennyi
kutyát képes volna befogadni.

A szakirodalom korántsem
2.
egységes abban, hogy voltarész képpen mikor is kezdődött a
kutya háziasítása. A legújabb, genetikai
kutatások tükrében nagyon valószínű,
hogy már százezer éve él mellettünk
hűséges társunk. Tehát már az ősembernél kialakult az őskutya – de hol
történt a domesztikáció? Ha elfogadjuk a százezer évet, akkor aligha Európában, mivel fajunk, a modern ember
csak mintegy 40 000 évvel ezelőtt
vándorolt be Európába. Vagy – s ez
még izgalmasabb kérdés – már a
neander-völgyiek elkezdték volna a
kutya háziasítását? Persze, az sem zárható ki, hogy a kutya háziasítása Földünk több pontján, más-más időszakban ment végbe.
Az ősi kutyák talán dingószerűek
voltak, és segítséget nyújthattak a vadászaton, valószínűleg jeleztek, ha idegen vagy vadállat közelített a lakhelyül
szolgáló barlanghoz, a gyerekek játszhattak velük, és szűkös időben akár
meg is ették őket. A kutyáknak vélhe944
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tően jutott némi zsákmánymaradék,
de az is valószínű, hogy ezt ki kellett
egészíteniük maguk fogta elemózsiával. Ám sok-sok ezer évvel ezelőtt oly
kevés ember és kutya élt a Földön,
hogy jelenlétüket a természet még
aligha sínylette meg.
Globális probléma

Ma a házi kutya szinte az egész világon
megtalálható. Jóllehet a többségük
megbecsült kedvenc, a kóborló, kolduló, vadászó példányok üldözött sorsúak. Utóbbiak számát még megbecsülni
sem lehet, mint ahogy azt a kárt sem,
amelyet ragadozóként okoznak. Sőt,
létezik egy kutyaféle, amely lassacskán
részben miattuk tűnik el a Föld színéről. Az etióp farkas (Canis simensis) állományát az ember olyannyira megritkította és tönkretette élőhelyét, hogy a
megmaradt alig ötszáz egyedet most a
kóbor kutyák és a velük történő hibridizáció is veszélyezteti.
A kóbor kutyák száma mindig is
arányban állt az emberi népességgel.

2013/30

Amíg kevesebb ember élt a Földön, kevesebb volt a kutya is, így kártétele sem
volt különösebben nagy. Ennek egyik
oka, hogy – a házi macskával ellentétben – a kutya a természetben (legalábbis Európában) csak nagyon ritkán
tudja felnevelni az utódait, így a kóbor
kutyák utánpótlása csaknem mindig
tanyákról, falvakból, városokból érkezik, gyakran az ember közvetítésével
(kidobott kutyák).
A másik ok: ahol farkas él, ott nincs
vagy csak igen csekély számban fordul
elő kóbor kutya. Évszázadokkal ezelőtt
pedig kontinensünk nagy részén még
hatalmas farkasfalkák tanyáztak. Ezek
eltűnése ugyancsak összefüggésben
van a népesség alakulásával. A XIX.
század vadászati szakirodalmában például még alig-alig olvashatunk vadpusztító ebekről. Számuk vélhetően elenyésző volt, s azokkal a példányokkal
a vadőrök el tudtak bánni. Nem beszélve arról, hogy akkoriban a jó kutyáknak, házőrzőknek, pásztorkutyáknak valós értékük volt, bolondok

A LEG SIBB, A DINGÓ
Az egyik leg sibb kutyatípus a dingóé. se a farkas volt, kés bb megszelídítették vagy
inkább félvadon tartották, majd ismét igazi vadállat lett bel le, amely nem tett jót Ausztrália faunájának.
A dingó – a közhiedelemmel ellentétben – nem vadkutya és nem is csak Ausztráliában él. A genetikai vizsgálatok szerint az egyik leg sibb „házikutya”, amely hajdan nem is vált egészen háziállattá.
Tudományos nevében sem szerepel a familiaris (családi) szó, amely kívüle minden kutyát megillet.
Mai tudásunk szerint a dingó mintegy tízezer évvel ezel tt Délkelet-Ázsiában alakulhatott ki az ott
él viszonylag kis test ázsiai farkasból. Az els igazi dingóleletek 5500 évesek, és a mai Thaiföld területér l származnak. Azt nem tudni, a faj (fajta?) mikor indult világhódító útjára, ám annyi bizonyos,
hogy a Föld számos pontjára eljutott az ember közvetítésével. Azt, hogy együtt is élt az
emberrel, vagy csak tisztes távolságról követte az új területek meghódítóit, nem tudni.
Vélhet en mindkét feltételezés igaz, hiszen a szigetekre csak csónakokon juthatott el.
A dingó, illetve dingó típusú kutya néhány ezer éve szinte az egész világon otthon volt.
Ám mivel keveredett, új fajták alakultak ki bel le, az si típus csak néhány, többé-kevésbé izolált él helyen maradhatott fenn. Közvetlen leszármazottai között
találjuk az amerikai indián kutyákat, az afrikai basenjit, a pária kutyákat, a Madagaszkáron honos ebeket és még néhány primitívnek titulált fajtát.
Ma az „igazi” dingó Ausztrálián kívül Indonézia egyes területein, Malajziában, Thaiföldön és Mianmaron honos. Az új-guineai dingóról a híres magyar kutató, Bíró Lajos is hírt
adott egyik könyvében, ám a fajta tudományos leírása csak évtizedekkel kés bb történt
meg. Az új-guineai dingó kis test , rövid lábú s érdekes vijjogó, „énekl ” hangja van.
Minden dingó közül a legismertebb az ausztrál dingó. A legkorábbi leletek tanúsága szerint mintegy 3500 esztendeje van jelen a kontinensen. Valószín leg számos, lassú erszényes kihalásáért felel s. Ma a természetvéd k mellett a birkatenyészt knek okozza a legnagyobb bosszúságot, ugyanis falkában vadászva
nagy károkat tehet a juhnyájakban.
A dingó, akárcsak a farkas, legritkább esetben támadja meg az embert. A feln tteket szinte
soha, ám az igaz, hogy nem egy esetet jegyeztek fel, amikor magatehetetlen gyerekeket ragadtak el. Ennek az is oka lehet, hogy ösztönösen kevésbé tart fajunktól, mint a farkas.
Ausztrália sokat tesz azért, hogy a dingók ne szaporodjanak el túlságosan, így kártételüket
is sikerül kordában tartani. Ma az ausztrál dingókat inkább az a veszély fenyegeti, hogy folyamatosan keverednek elvadult kutyákkal, így lassacskán elt nnek a tisztavér egyedek.
Egy azonban bizonyos: e végtelenül érdekes kutyaféle ma már épp úgy hozzátartozik a kontinens faunájához, mint a kenguru. Még akkor is, ha nem is olyan régen az egyik legnagyobb
ausztrál becsületsértés még így hangzott: Te dingó!

K. ZS.
lettek volna kidobni őket. Ha pedig
egy kutya mégsem vált be, azt rövid
úton elintézték. A pásztorok pedig –
féltve a vadat, és félve a vadorzásért járó büntetéstől – kutyáikra koloncot
tettek, így akadályozták meg, hogy
nagyobb állatra vadásszanak.
L díj

A problémák akkor kezdődtek, amikor a keverék kutyák már nem képviseltek valós értéket, ingyen bárki hozzájuk juthatott, és ezért gyakran nem is
becsülték meg őket. S persze, ahogy
egyre több lett Földünk lakossága, s
egyre növekedett az életszínvonal, úgy
növekedett a kutyák száma is – csak
éppen a kutyatartás színvonala nem
változott. A hivatásos vadász című
könyvben 1942-ben pedig már ezt olvashatjuk: „Akár nagyvadas, akár apróvadas terület az, melyet a vadőrre bíztak: ki

van téve a kóbor kutyák és macskák kártevéseinek. Sőt, nyugodtan állíthatjuk, hogy
egyetlen vad ragadozó sem tesz vadállományunkban akkora kárt, mint a kóbor kutya
és az elvadult házi macska.”
A legtöbb kóbor kutya – legalábbis
vidéken – nem is igazi kóborló. Elbitangolnak a kertből, később esetleg
falkába verődnek. Az ok legtöbbször a
rossz kerítés, esetleg a gazda nem foglalkozik eleget a kutyájával; jó esetben
néha megeteti-megitatja, megpaskolja
a fejét. A kutya unatkozik, s persze a
párzási idő sem tesz jót az otthonmaradásnak. Rosszabb esetben a házőrzők
azért intenek búcsút gazdájuknak,
mert elszakad a láncuk vagy másképp
szabadulnak ki kínzó rabságukból;
esetleg alultápláltak, s vadászniuk kell,
hogy végre jóllakjanak. Előfordul persze, hogy nem tűnnek el végleg, s csak
időlegesen hagyják el otthonukat.
ÉLET

Sok lelketlen gazda egyszerűen kidobja megunt kutyáját, annak ellenére, hogy ma már megannyi állatmenhely működik szerte az országban. Nem egy olyan horror történetről hallani, hogy még fához is kötik
a kitett jószágot, hadd pusztuljon étlen-szomjan! S persze nem feledkezhetünk el a véletlenül elkóborolt
ebekről sem, amelyek a manapság

A SZERZ

FELVÉTELE

mind gyakoribb petárdázások és tűzijátékok számukra rettenetes hangzavara miatt futnak világgá.
Arról még vitatkoznak a szakemberek, hogy vajon szaporodik-e a kutya a
természetben, illetve ha igen, fel tudja-e nevelni kölykeit? Súlyosbítja a kérdés megválaszolását, hogy előfordul: a
szukát kölykeivel együtt dobják ki!
Ha csak a statisztikákat nézzük, a
legutóbbi negyed évszázadban jelentősen javult a kóbor kutyák helyzete
Magyarországon. Huszonöt éve még
évente 55–56 ezer kóbor kutyát lőttek le hivatásos és sportvadászaink,
2009–2011 között viszont „csak” évi
8 706 és 11 467 között volt ez a szám
(Forrás: Országos Vadgazdálkodási
Adattár, Gödöllő). Mármint a statisztikák szerint. Ugyanis egykor jutalmat,
úgynevezett lődíjat kapott a vadőr
minden egyes lelőtt kóbor állatért, ezért
azt célszerű volt bejelentenie. Másfelől
2004-ben megszigorították a kutyák
elejtésének szabályait. Igaz, ezen nemrég valamelyest enyhítettek, de a mai
vadászellenes környezetben nem érdemes nagydobra verni, ha valaki a vad
védelmében kóbor állatot kényszerül
lelőni, ugyanis a bulvár média minden
ilyen esetbe belekapaszkodik.
Egyébként az idézett számok is igen
magasak, különösen, ha figyelembe
ÉS

TUDOMÁNY



20 1 3 /3 0



945

vesszük, hogy a kóbor kutyák jókora részét nem lelövik, hanem gépkocsi üti el
vagy éhezésben-betegségben pusztulnak
el. S negyed évszázada még alig-alig volt
hazánkban állatmenhely, ma pedig soksok ezer kutya él ezek kenneljeiben. Ha
mindezt összeadjuk, szégyellnivalóan
nagy szám kerekedik ki. Erről pedig
aligha a kutyák tehetnek.
Falkába ver dve

A kóbor állatok viselkedését komolyabban még nem kutatták, ám az elmúlt évszázad megfigyeléseiből lehet
következtetni arra, miképp élnek és
mire vadásznak e páriák.
Elsőként azt kell leszögeznünk, hogy
a természetbe kikerült ebeknek nagyon nehéz az életük. Hajdan a pásztorkutyák kénytelenek voltak pockot,

össze tud dolgozni. Amennyiben a falkában van kajtatóeb, az hangos csaholással veszi üldözőbe a zsákmányt, ellenben az erős, őrző-védő célra kitenyésztett kutyák – például a német juhász és keverékeik – lefojtják
áldozatukat.
A falkába állt kóbor kutyák gyakorlatilag mindent elfogyasztanak, amit le
tudnak gyűrni. Nincs biztonságban
előttük egyetlen vad sem, a fácán épp
úgy a zsákmánylistájukon szerepel,
mint az őz, a dámvad, a muflon vagy
akár a szarvas. Talán csak a vaddisznókondát respektálják. Természetvédelmi
szempontból is károsak, hiszen a védett
állatoknak sem irgalmaznak. Gyakran
kifosztják a földön fészkelő, védett madarak fészkeit. A – vélhetően több tízezer – kóbor kutya hihetetlen károkat

szülve rájuk, nincsenek meg a védekezési és menekülési technikáik.
A farkas helyét azonban átvették a kóbor kutyák. Épp úgy vadásznak, mint
őseik, ám mivel vadásztechnikájuk az
evolúció során megkopott, nagyobb
károkat okoznak, mint az ordasok. Például mivel rosszabb vadászok, több sikertelen kísérlet után tudnak csak
nagyvadat elejteni, mint a farkasok, sőt
gyakran sebzetten el is menekül az áldozatuk, s később nyomorultul elpusztul. A sok sikertelen vadászat miatt
szinte folyamatos a vad zavarása. A kóbor kutyák feltehetőleg minden olyan
állatot megtámadnak, amelyről úgy
vélik, hogy el tudják ejteni. Ezzel szemben a farkasok a gyengébb, beteg vadat
zsákmányolják elsősorban, tehát ezáltal
szanitécszerepet is ellátnak.
Ahol farkas él, ott nem él kóbor kutya, ugyanis erdeink ordasa nemcsak
elűzi, hanem meg is öli „leszármazottját.” A kóbor kutyák öldöklését pedig
gyakran a farkasra vagy hiúzra fogják,
emiatt – hiába védett az utóbbi kettő –
gyakran azokat kezdik el üldözni…
Keleten a helyzet változatlan

A SZERZ

madarat fogni, ha életben akartak maradni. A mai kutyák többsége azonban
nem az ilyen ridegtartásra, mondhatni
túlélésre szelektált ebek. Manapság
minden ehetőt elfogyasztanak, s persze,
szükségből vadásznak is. Ám kutya és
kutya között óriási különbség van, az
edzett falusi keverékek nagyobb eséllyel
találnak táplálékot, mint a gépkocsiból
kihajított városi társaik.
A kóbor kutyák, ha tehetik, falkába
verődnek, melyen belül szigorú rangsor
alakul ki. Megfigyelték: ha a vezér kutyát elejtik, a falka hatékonysága csökken. Az ember által valamilyen céllal
kitenyésztett kutyák vagy azok keverékei ugyanis ha együtt vadásznak, egy
fölöttébb előnyös munkamegosztás alakul ki közöttük. Két-három eb már jól
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tud okozni, egyrészt a konkrét zsákmányolással, másrészt a folyamatos zavarás miatt nem tud tőlük nyugodtan
élni a vad.
Farkastörvény

Hazánkban az Északi-középhegységben
él néhány farkas, amelyek a szlovákiai
perempopuláció részei. Hajdan sokkal
több farkas élt Magyarországon, ám az
irtásuk olyan jól sikerült, hogy írmagjuk
sem maradt, s ha a környező országokban nem védték volna őket, ma sem élne
erdeinkben ez a pompás ragadozó. Így
nyugodtan elmondhatjuk, hogy e maroknyi ordas kivételével ma Magyarországon jószerivel nem él – legalábbis
megfelelő számban – nagyragadozó, s
ezért a vadon élő állatok sincsenek felké-

2013/30

A kóbor kutyák – a kóbor macskákhoz hasonlóan – számos, olykor emberre is veszélyes betegséget hordozhatnak. Sokukat éppen valamilyen
nyavalya viszi el.
A chip kötelező bevezetése talán hoszszú távú eredményt hozhat, hiszen segítségével felelősségre vonható a vadorzó eb gazdája, s persze az is, aki egyszerűen kidobja a kutyáját. A legnagyobb
áttörést azonban az jelentené, ha a magyar kutyatartási morál megváltozna.
A legfontosabb, hogy csak az tartson
kutyát, aki szeretne egy hűséges, csaholó barátot. Legyen vége az összevissza,
felelőtlen szaporításnak, és csak annyi és
olyan fajtájú kutya szülessen, amennyire igény van. A kert végében láncon
senyvedő ebekre semmi szükség!
A kérdést tőlünk nyugatabbra már
évtizedekkel ezelőtt megoldották.
Több mint huszonöt esztendeje jelent
meg az Élet és Tudományban hazánk
kóbor kutyáinak helyzetéről egy cikk
(lásd az Akár a farkasok című írást az
1987/31. számunkban! – a szerk.). Nagyon szomorú, hogy a cikkben megfogalmazott tényekhez képest a kitaszított ebek helyzete az elmúlt negyed évszázadban mit sem változott.
KOVÁCS ZSOLT

PA R Á N Y I F

Z

TUDOMÁNY

MIKROBÁK
A KONYHÁBAN
Ha mikroorganizmusokról ételek kapcsán esik szó, akkor az emberek általában negatív összefüggésben gondolnak ezekre az él lényekre, pedig némely baktérium és mikroszkopikus gomba hasznos,
s t nélkülözhetetlen segéder a konyhánkban. Persze az élelmiszerek szavatosságát is befolyásolják a mikrobiális folyamatok, most azonban els sorban nem azokról a penészes ételekr l lesz szó, amiket a h t ben felejtettünk, hanem azokról,
amelyeket minden nap szívesen fogyasztunk, és mikroszervezetek segítségével készítik ket. Ilyen
élelmiszerek els sorban az erjesztéssel készült termékek, ahol a technológia él motorjai különböz
éleszt gombák vagy baktériumok.

A

z erjesztés vagy más
néven fermentáció
során a termék különböző mikroszervezetek
anyagcseréje által alakul ki –
ez a biokémiai folyamat egy
lehetséges módja az anaerob
(oxigén hiányában végbemenő) energiaszerzésnek. Az erjesztés szó hallatán legtöbben
talán az alkohol előállításra
gondolnánk, pedig többféle
fermentáció létezik. Ezek közül az élelmiszerek előállítása
során az alkoholos erjedés
mellett a tejsavas és a vegyes
fermentáció jelentős. Fontos
tisztázni, hogy a fermentáció
szónak a biokémiai jelentésen
túl vannak sokkal tágabb értelmezései is. Különböző
iparágakban gyakorlatilag
pirosz l sav
tejsav
minden olyan eljárást fermentációnak hívnak, amikor
tejsavas erjedés
szerves anyagot mikroszervezetek vagy enzimek segítségével alakítanak át (például
gyógyszergyártás, bioüzemanyag előállítás és még szápirosz l sav
etanol
mos ipari folyamat során).
alkoholos erjedés
Ma az élelmiszeriparban a
legkorszerűbb technológiákat
is bevetve készítik a különböző
Anaerob környezetben a lebontó folyamatok
termékeket, precízen szabályozva a tersorán keletkez NADH+ nem az oxigént
melés körülményeit, de a kenyérgyártás
redukálja vízzé (aerob légzés), hanem a
vagy a különböző erjesztett ételek-italok
glükózból származó pirosz l savat alakítja
története több ezer évre tekint vissza.
tejsavvá vagy etanollá, esetleg más szerves
Például az ókori Babilonban Hammurapi
savakká
ÉLET

király még törvényt is hozott
a sörkészítés szabályairól.
Olyannyira részei ezek az
élelmiszerek a mindennapi
fogyasztási szokásainknak,
hogy akár egy egész napi
menüsort is összeállíthatunk
belőlük. Példaként vegyük
sorra a következő ételeket
egy mikrobiológus szemével.
Reggeli

Reggelire vajas pirítóst
eszünk egy darab sajttal, és
utána elfogyasztunk még
egy joghurtot, hogy biztosan
kibírjuk ebédig. A sört szokás folyékony kenyérnek is
hívni, bár az igazság az,
hogy a középkorban a sörerjesztés után megmaradt
élesztő biomasszát használták a kenyér kelesztéséhez,
így szólhatna a mondás fordítva is. Az mindenesetre
bizonyos, hogy e két népszerű élelmiszer elkészítéséhez a Saccharomyces cerevisiae
nevű élesztőt használják.
Ennek a fajnak egy törzsét
(a mikrobiológiában a törzs
a fajnál szűkebb rendszertani kategória) vásároljuk a
boltban is sütőélesztőként. Az élesztő a
lisztben lévő cukrok fermentálásával
szerzi az energiát, a folyamat során alkohol és szén-dioxid képződik. A keletkező szén-dioxid fellazítja a kenyér
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A sajtok karakterének kialakításában kulcsszerepet játszanak
az alkalmazott mikrobák

tésztáját, az alkohol pedig eltávozik a
sütés során.
Ha a kenyerünkre egy kis vajat is kenünk, máris újabb mikrobiológiai élményben lehet részünk. A vajkészítésnél a tejsavtermelő baktériumok anyagcseréjét használják ki, ezek a baktériumok főleg szőlőcukrot és tejcukrot
alakítanak tejsavvá, ezzel – és esetlegesen egyéb szerves molekulák és aromaanyagok termelésével – meghatározzák
a keletkező termék gasztronómiai vonásait. Ezek a vonások természetesen
függenek a felhasznált alapanyagoktól,
a termelési technológiától és ennek részeként az alkalmazott mikroszervezetektől is. Ilyen baktériumok a tejben
eredeti állapotban is jelen vannak, és a
házi készítésű tejtermékeknél ez a természetes baktériumflóra dolgozik. Az
ipari méretű feldolgozás során azonban,
a gyártási folyamat precíz szabályozhatóságának érdekében, a nyers tejet elő-

A bort sem élvezhetnénk a mikroorganizmusok nélkül

ször pasztőrözik (hővel elölik a benne
lévő mikroorganizmusokat), és ezt a
kezelt tejet oltják be egy ismert összetételű starter-kultúrával. Ez a kultúra
csak az előállítani kívánt végterméknek megfelelő baktérium törzsekből áll.
De térjünk vissza a reggelihez! A vaj
tulajdonképpen egy zsiradék, amit tejfölből vagy tejszínből állítanak elő köpüléssel, ez az a folyamat, amikor mechanikai hatásra a tejzsír elválik az írótól. A vajhoz hasonlóan a sajtok és a joghurtok is a tejsavtermelő baktériumok
közreműködésével készülnek, de itt különösen fontosak azok a kísérő mikroszervezetek, amelyek kialakítják az
egyes sajttípusokra jellemző karakteres
ízeket, mint például a beszédes nevű
Penicillium rocqueforti, Penicillium camamberti, vagy az ementáli sajtoknál használatos Propionibacterium-fajok, amelyek a
lyukacsosság kialakulásért is felelősek. A
joghurtok esetében érdemes megemlíteni a tejsavat és különböző aromaanyagokat termelő Lactobacillus-, Lactococcus- és Streptococcus-fajok mellett a probiotikus
hatású Bifidobacterium nemzetség fajait is. A probiotikus
termékekben a probiotikum
egy különleges baktériumkultúrát jelent, aminek jellemző tagjai a Bifidobacteriumok, illetve egyes Lactobacillusok. Ezen baktériumok jótékony hatása egyértelműen
bizonyított, bár a részletes hatásmechanizmus még nem
minden esetben ismert. Azért
azt már tudjuk, hogy a probiotikumok befolyásolják az
immunműködést, közvetleMunkácsy Mihály: Köpül n
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nül hathatnak a bélrendszerben megtelepedő különböző baktériumokra, esetleg kórokozókra, így egyensúlyban
tartják a bél mikrobiótáját. Anyagcseréjük során átalakíthatják a bélrendszerbe
kerülő toxikus vegyületeket vagy a felszívódni nem képes rostokat.
Hozzávalók négy személyre: 8 szelet kenyér, 15 dkg vaj, 50 dkg sajt, 6 dl joghurt.
Ebéd

Bár a reggeli még nem volt olyan régen, lassan azért átgondolhatjuk az
ebédet, aminek az elkészítésében
ugyancsak baktériumok és élesztők
lesznek a segítségünkre. A töltött káposzta alapanyaga a savanyított káposzta, amelyet már nagyon régóta
szívesen fogyasztanak az emberek
egyrészt praktikus okokból, másrészt
mert finom. De mik ezek a praktikus
okok? Elsősorban az étel eltarthatósága, ami a modern tartósítási eljárások
és a hűtőszekrény általánossá válása
előtt nagyon komoly szempont volt,
hiszen így a vegetációs időszakon kívül is lehetett fogyasztani a zöldségféléket. A másik fontos szempont,
hogy ezek az élelmiszerek egészségesek és táplálkozástudományi szempontból is nagyon előnyösek. Gondoljunk például a nagy földrajzi felfedezések korában a tengerészeket
gyakran sújtó skorbutra, ami a C-vitamin-hiányos étkezés miatt kialakuló betegség, és amelynek annak idején
az egyik gyógymódja a savanyú káposzta volt.
A savanyítási eljárás során kialakuló
oxigénszegény közeg, a nagy sókoncentráció és alacsony pH mind olyan
tényezők, amelyek akadályozzák a
romlást. Ilyen egészséges és finom
ételt könnyedén csinálhatunk mi is

otthon, hiszen a zöldségek savanyításához legtöbbször nem használnak
starter-kultúrát, hanem a körülményeket teszik olyanná, hogy csak bizonyos baktériumok elszaporodását segítsék, amely baktériumok egyébként
már természetes módon megtalálhatóak a káposzta vagy más alapanyag
felszínén. Az alapos sózás után az ozmózis jelensége miatt levet ereszt a káposzta. A tömörítéssel azoknak a tejsavasan erjesztő anaerob baktériumoknak (itt a Leuconostoc-fajok) teremtünk
ideális környezetet, amelyek megkezdik a tejsav és az ecetsav termelését, és
az általuk kibocsátott szén-dioxiddal
hozzájárulnak a maradék oxigén eltávolításához is, így elősegítik újabb fajok (Lactobacillus-fajok) megtelepedését, és késleltetik a C-vitamin oxigénigényes bomlását. A fenti mikroorganizmusok a kész káposzta ízéhez is
hozzájárulnak, hiszen többféle aromaanyagot (a fent említett savakon túl
főleg aldehideket és észtereket) is termelnek. Ezek mellett persze véleményem szerint a húsgombócok is jót
tesznek a töltött káposztának, és ne feledkezzünk meg a tejfölről sem, amely
szintén tejsavtermelő baktériumok
közreműködésével lesz olyan, amilyennek szeretjük.
Ebéd után egy pohár bor, annak savas pH-ja miatt, előnyösen befolyásolhatja az emésztésünket, főleg ha olyan
nehéz ételt fogyasztottunk, mint a töltött káposzta, amihez most száraz furmintot ajánlok.
A mikroszervezetek áldásos tevékenysége az élelmiszeripar területén talán az alkoholkészítéssel kapcsolatban a
legismertebb. Az emberek kapcsolata a
mikroorganizmusokkal gyakorlatilag
az emberrel egyidős (hiszen mi jöttünk
később), a borkészítés hagyományai
ennyire azért nem nyúlnak régre, az
ókori Mezopotámia területén azonban
már biztosan kedvelt ital volt a bor. A
borászok a hagyományos borkészítésnél szintén a spontán erjesztésre, tehát a
szőlőnek és környezetének természetes
mikrobiótájára bízzák a folyamat nagy
részét. A modernebb és sokkal szabályozottabb technológiáknál alkalmaznak starter-tenyészeteket, ennek előnye lehet az állandó minőség, éppen
ezért viszont kevésbé változatos borokat eredményez ez a módszer, hiszen
itt is igaz, hogy a résztvevő mikrobák
egyéb körülményekkel együtt nagy-

is képesek szaporodni, és anyagcseréjük
során károsan befolyásolják az élelmiszerek élvezeti értékét, de rosszabb esetben kórokozók, vagy mérgező anyagokat termelő gombák és baktériumok is
elszaporodhatnak a hűtőben felejtett
ételeken. Vacsorára a két napja készült
túrós csuszát szeretnénk megenni, amihez a hozzávalók (túró, tejföl) részben
mikorbiális aktivitás eredményei, mint
ahogyan sajnos a romlásuk is.
A S. cerevisiae nagyméret sejtjei mikroszkóp alatt
Talán a leggyakoribb romlási folyamat,
hogy az élelmiszer megpenészeban hozzájárulnak a végterdik, vagy megsavanyodik. Az
mék karakteréhez.
első esetben penészgombák
A bor, és általában az
(Penicillium, Aspergilus, Fualkoholos italok készísarium, Mucor) okolhatótésénél az élesztőgomak, amelyek mikotoxin
bák játsszák a főszeretermelésük miatt lehetpet. Ezek a gombák a
nek veszélyesek azon kíszőlő cukortartalmát
vül, hogy rontják a gaszt(a szőlőcukrot és a gyüronómiai élményt. A savamölcscukrot) erjesztik
etanollá, ami anaerob fo- Pen
n nyú ízért az ecetsavat és
ro
i
lyamat, azonban teljesen oxi- cilliu m m aláta-a ga propionsavat termelő baktériumok aktivitása a felelős, de ezek nem
génhiányos környezetben az élesztőgombák nem képesek szaporodni, így okoznak feltétlenül megbetegedést. A
az oxigénszint a folyamat egyik meg- legtöbb ételmérgezés Magyarországon a
határozó komponense. Érdekes, hogy a Salmonella enterica nevű bélbaktériumhoz
fermentáció során egyre magasabbra köthető, amelyeknek több ezer orvosi
emelkedő alkoholszint hogyan befolyá- szempontból megkülönböztetett típusa
solja a különböző élesztőpopulációk do- (szerotípus) létezik. A betegségeket okozó
minanciaviszonyait az erjedő mustban. baktériumok ellen elsősorban a megfelelő
A különböző élesztők ugyanis nem higiéniai körülmények fenntartásával véegyformán tolerálják az alkoholt, amit dekezhetünk. A nem kívánatos baktériumellesleg saját maguk állítanak elő – mok és gombák elszaporodását különböhiába a mértéktelenség és az alkohol ző tartósítási eljárásokkal is akadályozzák,
nem jó párosítás. 1-2 százalékos alkohol amelyekről részben már volt szó a savanyú
koncentrációig a Candida- és Pichia- káposzta kapcsán, de tulajdonképpen
fajoké a főszerep, majd előretörnek a antimikrobiális hatású a bor viszonylag
Hanseniaspora nemzetség tagjai, de a 10 magas alkoholtartalma is. Nagyon sok
százalék fölötti alkoholtartalmat már fogása van az élelmiszerek feldolgozásácsak a Saccharomyces-fajok bírják elvi- nak, amelyek nem csak az ízek kialakítása
selni. Hogy egy bor mennyire száraz miatt fontosak, de gátolják vagy nehezívagy édes azt azok a cukrok határoz- tik a nemkívánatos mikrobák szaporodázák meg, amelyek nem alakultak alko- sát, esetleg meg is ölik azokat. Ilyen hagyományos tartósítási technológia például
hollá és így a borban maradtak.
Hozzávalók 4 személyre: 2 fej savanyú a főzés és a sütés (hőkezelés), a húsok szákáposzta, 25 dkg vágott savanyú káposzta, rítása, füstölése vagy a fűszerezés.
Hozzávalók 4 személyre: a csuszához: 3
75 dkg darált sertéshús, 15 dkg szalonna,
10 dkg rízs, 1 vörös hagyma, 2 gerezd fok- tojás 25 dkg liszt, 2 teáskanál só, és a feltét:
hagyma, fűszerek (só, bors, pirospaprika, 15 dkg tehéntúró, 2 dl tejföl, 15 dkg kolozsvári szalonna.
babérlevél), 2 dl tejföl.
Ha biztonságosan elfogyasztottuk a
túrós csuszát, a nap végén bonthatunk
Vacsora
A savanyú káposzta sokáig megőrzi egy sört, és miközben megisszuk, gonminőségét, de a hűtőszekrényben sze- doljunk jó szívvel a Saccharomyces cerevirencsére kényesebb élelmiszerek tárolá- siae-re, hiszen sokat köszönhetünk ensa is lehetséges, persze nem a végtelen- nek az élesztőgombának, és a többi mikségig. Vannak olyan mikroorganizmu- roszervezetnek. Jó étvágyat kívánok!
sok, amelyek 0°C körüli hőmérsékleten
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tazásról szólnak képeink, kissé különös
szemszögből nézve az eseményt. Van,
mikor szó szerint a nézőpont speciális – tessék elképzelni a fotósok testhelyzetét! Mire
nem vagyunk képesek egy különleges képért!
(Persze a hasaló Krisztát a sötétben nem látta
senki, még a szerelemtől és a reflektoroktól
elvakult békapár sem igen, az újhartyániak
pedig bizonyára megértően összemosolyogtak a csiga mellé kucorodott fotóson: a doktor úr megint talált valami érdekeset.) Általánosabb síkon tekintve tárlatunkat: megyünk, törekszünk, de ki tudja, hol is vagyunk, és hova jutunk. Talmi közhely
szavakban, de képekben olyan szellemes,
hogy az már elgondolkodtató.
H. J.
1. Illés Andrea (Pécs, illandrea.a@gmail.com) – Mikor lesz már
vége? – Az abaligeti tavak környékén mindig sok a béka, és sok
közülük remek fotómodell is
2. Dobay Orsolya (Budapest, dobay.orsolya@med.semmelweisuniv.hu) – Hát, ez a levél véget ért, indulhatok vissza!
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SZABÁLYOK
Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvételét, megosztva élményét olvasótársaival.
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg
formátumban 300 dpi felbontással küldje el az et-galeria@eletestudomany.hu
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és
a kísér levélben mondja el, amit a felvétel
körülményeir l és a témáról tud. A beküld jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló
elismerés.
A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

4

3

3. Csapkai Ferenc
(ferenc.csapkai@t-online.hu)
– Garázsbeálló – Nem tudom ez a kis csiga
hova igyekezett, de úgy látom,

is

az útja végéhez érkezett
4. Dr. Szikszay Péter
(Újhartyán, drszix@upcmail.hu)
– A nagy átkelés – Az élet sokszor veszélyes
üzem, pláne, ha közlekednünk kell.
Van-e veszélyérzete egy csigának mikor
elszántan nekiindul élete talán legnagyobb
vállalkozására? Ez egy csendesebb vidéki
utca, így van némi remény, hogy célba ér.
Drukkoljunk neki!
5. Heimuth Kriszta
(Budapest, heimuth.kriszta@gmail.com) –
Nász úton – Koratavasszal a Börzsönyben
jártunk barna varangyokat fotózni. Még volt
hó az út mellett, de nem vette el a kedvem,
hogy békaperspektívából fotóztam hason
fekve az aszfalton. Olyan helyesek,
és a hímek nagyon kapaszkodnak, hogy
jó id ben jó helyen legyenek.

5
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KÖNYVTERMÉS
A japán ember – közelről
A szerző ismert tudós, aki az elmúlt évtizedekben sokszor volt Japánban, a nyelvet is megtanulta és most üzleti együttműködésben is áll japán cégekkel, emberekkel. Radnai Tamás már több könyvet
írt a szigetországról; ebben a könyvében
mintegy összefoglalja tapasztalatait a távol-keleti ország világáról. Könyvének
metaforikus címe – Megtalálni Japánt – is
arra utal, hogy nem könnyű felismerni a
japán ember lényegét, lelki valóságát, valódi természetét. A szerzőt lenyűgözte
az ország, annak mind kultúrájához,
mind pedig civilizációs rendjéhez
tisztelettel, időnként rajongással viszonyul. Mivel
igyekezett figyelni, „megtalálni” az emberi dolgok
szabályait, a japánoktól nagyon sok pozitív gesztust
és segítséget is kapott.
Könyve különös, sokrétű.
Egyrészt közvetíti a nyugati
turista szemléletét. A sok látogatás és a huzamos ottlét
mellett is megmarad csodálata – esetenként ismételt rácsodálkozása – a sajátos városrészekre,
tájakra, műemlékekre. Szép fejezet szól a
szent hegyről, a Fudzsiról, a zárófejezet a
fukusimai tragédia személyes rezonanciája. Ismétlődő téma a sok rituáléval, bonyolult szabállyal nehezített kommunikáció. Éttermek, vendéglátás, ételek – a
szerző számára élmények és megfigyelések állandó forrása. Másrészt a szerző
maga is tudta követni Japánnal való kapcsolatának negyedszázada alatt a hagyomány és a változás különös dialektikáját,
a technikai fejlődés rendkívüli gyorsasága mellett ősi hagyományok, szokások
élnek ma is. Harmadrészt a könyv minden bizonnyal egyedülálló a tájékoztatás
terén a tudományról és az egyetemi életről. Nagyon eltérők a viszonyok a nyugati felsőoktatástól és tudományszervezési gyakorlattól. A japán munkakultúra
itt is megmutatkozik, de a szerénység és
segítő szellem mellett a rivalizálás is
megnyilvánul. Amiket a szerző leír, sokban összecsengnek a ritkán odalátogatók benyomásaival, ezért is szívesen fogja olvasni a szép kiállítású kötetet mindenki, aki már járt Japánban.
Bizonyos szempontból szimpatikus,
hogy a szerző szubjektív és a saját törté



neteiben, észrevételeiben hiteles, nem
próbálja az eseményeket, jellemeket értelmezni, boncolgatni. Inkább „sztorikat” alakít ki belőlük. De lehet, hogy sok
olvasó hiányolni is fogja, hogy a megtalálásban nem ment mélyebbre. A japán
lélekről sok tanulmány van, éppen a szokások és a kultúra mássága kihívást jelent a nyugati ember megértési szándéka
számára. A szerző a nyelvet is ismeri, ha
– érthető módon – nem is uralja tökéletesen, de a nyelvismeret hordoz valamit
a gondolkodásmódról is, jó lenne erről is
ismerni véleményét. Csak felsejlik, hogy
a szerzőt is megérintette a japán család jelensége, de erről nagyon kevés szó esik.
Japán nő talán nem is szerepel
a könyvben. Láthatóan a japán
vállalkozásokban férfikultúra
uralkodik, a szerző férfibarátságokat tudott kialakítani,
amelyekben ritka volt a személyes párbeszéd, inkább nyilvános térben zajlottak a találkozások. Nincs semmi adat a japán
gyermek felnövekedéséről. A
szerző tehát az érdeklődő olvasót néha cserbenhagyja, elvezeti
izgalmas helyekhez, témákhoz,
de ott mintegy elengedi a kezét.
Lehet azonban, hogy ez a könyv által
keltett igény a szerző személyességének,
fanyar humorának, állandóan kereső és
felfedezni vágyó figyelmének hatása az
olvasóra. (Megtalálni Japánt. 2012.
Typotex Kiadó, 310 oldal, 3200 forint)
BUDA BÉLA
A finn nyelv és kultúra alapjai
Egyszerű történet, de hát a legtöbb kitűnő könyv története egyszerű, amely önmagunk kereséséről, valamint a finn
nyelvről és kultúráról szól.
A második világháború alatt eszméletlen, azonosíthatatlan férfit találnak a trieszti kikötőben. Egy kórházhajóra viszik, ahol magához tér, de sem az emlékezete, sem a beszédkészsége nem tér
vissza. Egy finn orvos a zubbonyára
varrt név alapján azt hiszi, hogy honfitársáról van szó, ezért finn nyelvre és
finn kultúrára tanítja őt, majd Finnországban egy lelkész is. Már a könyv elején tudni lehet, hogy az orvos tévedett,
és ez a tévedése természetesen drámai,
de a regény témája mégsem a férfi kiléte,
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Albert Valéria rovata

hanem ahogy ez a
gyökértelen és személyiség nélküli férfi a
második világháború
kellős közepén megpróbálja megtalálni a
helyét Helsinkiben.
A Finnországgal való ismerkedés alapja a
könyvben a nyelv:
ahogy a férfi lassan
megtanul finnül beszélni. A szerző olasz, de egyben hivatásos európai uniós tolmács is, és
alaposan, közérthetően, néha elragadóan tud a finn nyelvről írni.
Hosszú oldalakat szentel a könyvben a felépítésének, jellegzetességeinek és szépségének.
Legalább ilyen fontos szerepet kap a
könyvben a Kalevala, a finn nemzeti
ének bemutatása és értelmezése a főszereplő (és egyben az olvasó) számára. Hiszen nem is lehet igazán finn, aki ezt
nem ismeri, és a főszereplő férfi személyiségét is a nemzeti ének elmesélésével
és magyarázatával próbálják finné változtatni a tanárai.
Fontos filozófiai kérdések is felmerülnek az ember igazodási pontjairól a világban. Emlékezet és nyelvtudás nélkül
egy idegen országban mindenki gyorsan magányossá válna, a főszereplő is
rendkívül magányos, bármilyen kedves
és odaadó társasága van is időnként. A
kérdés, hogy a származásunkból eredő
gyökereket és személyiséget meg lehet-e teremteni egy felnőtt férfi számára, be tud-e illeszkedni a társadalomba
a semmiből. 1943-ban Finnországban
persze elég speciális a helyzet: az oroszok és a németek is a „spájzban” vannak és bombáznak, vagyis az olvasó a
főváros, Helsinki mint háborús hátország életébe is betekintést kaphat.
Tény, hogy olvastam már izgalmasabb könyvet mostanában, mint az Új
finn nyelvtan. A szerző nem fektet elég
hangsúlyt arra, hogy érdekessé tegye,
megkedveltesse a nyelvtant vagy éppen
a Kalevalát, ehelyett eleve természetesnek veszi, hogy az olvasó érdeklődik,
sőt lelkesedik az említett témák iránt –
ezért ez a kötet azoknak ajánlható elsősorban, akik valóban ebbe a csoportba
tartoznak. (Új finn nyelvtan. 2013.
Park Könyvkiadó, Budapest, 224 oldal,
2900 forint)
SZATMÁRI PÉTER

LÉLEKTANI LELEMÉNYEK
Méretes hazugságok
Az ember sajnos hazudós lény; nagyon sokan készek valótlant állítani, ha érdekeik úgy kívánják; mint két évvel
ezelőtt e rovatban szó volt róla, már gyermekkorban is.
A hazudozással foglalkozó kutatások azonban kimutatták, hogy az emberek azért általában nem szívesen mennek el a végletekig a valóság meghamisításában. A leggyakoribbak a kisebb mértékű hazugságok, ahogyan azt
a mindennapi életben egyébként tapasztaljuk is. Világjelenség például, hogy adóbevalláskor sokan egy kicsit
„kozmetikázzák” a tényeket, de csak kevesen nyújtanak
be olyan adatokat, amelyek nagyon messze esnek a valóságtól. Egy elgondolás szerint ez azért van így, mert az
embereknek jó véleményük van önmagukról, s ebbe az
a tudat is beletartozik, hogy becsületesek. A kisebb hazugságot az embernek viszonylag könnyű kimagyaráznia, igazolnia önmaga előtt, s így megőrizheti pozitív
énképét, míg nagy hazugság esetén ez már sokkal bajosabb. A nagy hazugságnak tehát „lélektani költsége”
van: a megszerzett előnyért az önértékelés megrendülésével kell fizetni. Ám felmerül az a magyarázati lehetőség is, hogy az emberek csupán azért ódzkodnak a méretes hazugságoktól, mert azok a lelepleződés nagyobb
veszélyével járnak.
Két német kutató, Benjamin E. Hilbig és Corinna M.
Hessler ötletes kísérlettel próbált meg közelebb kerülni a
jelenség magyarázatához. Hilbig és Hessler a Mannheimi
Egyetemen összesen 765 személyt kért meg arra, hogy vegyen részt egy rövid, játékos kísérletben. A kutatók
mondtak egy számot 1 és 6 között, majd a kísérlet résztvevőjének dobókockával dobnia kellett. Ha pont az a
szám jött ki, amelyet a kutatók „célként” megjelöltek,
akkor a játékos nyert, jutalmul – amint azt előre közölték vele – egy öt euró értékű utalványt kapott. Nagyon
lényeges, hogy a játékos mások által nem látható módon
dobott, és nem is kellett megmutatnia, milyen szám jött
ki a kockán. Csak azt kellett megmondania, hogy az általa dobott szám megegyezik-e a célszámmal vagy sem
– vagyis tetszés szerint hazudhatott a nyeremény megszerzése érdekében.
A kutatók nem ellenőrizték az egyes személyek által
közölt eredményt, a hazugság – összességében – mégis
kiderült. Nyilvánvaló ugyanis, hogy minden személynek 1/6 esélye volt, hogy épp az előzőleg megjelölt célszámot dobja. Ezt azt jelenti, hogy nagyjából a résztvevők 1/6 része, azaz 16,7%-a találta el ténylegesen a célszámot. Ennek ellenére a személyek 36%-a közölte a kutatókkal azt, hogy pont a megjelölt számot dobta, nyert,

Ugye szeret?! (SZ CS ÉDUA RAJZA)

és kéri a jutalmat! Az igazán fontos jelenség azonban
ezeknek a hazugságoknak az eloszlása volt: azokban az
esetekben, amikor a kutatók a 3-ast vagy a 4-est jelölték
meg célszámként, a személyek 45%-a mondta azt, hogy
nyert, ha viszont a célszám 1 vagy 6 volt, akkor csak
25%. Feltehető, hogy az emberek a következőképpen
gondolkodtak: „Ha csak egy-két ponttal találok mellé a
célszámnak, akkor még azt mondom, hogy nyertem”.
Az ilyen „majdnem találatnak” a 3-as és a 4-es célszám
esetén a legnagyobb a valószínűsége, és az 1-es és a 6-os
esetén van rá a legkevesebb lehetőség. Mivel ebben a kísérletben a nagyobb hazugság nem járt nagyobb lebukási kockázattal, a résztvevőket a lélektani költség riaszthatta vissza a gátlástalan füllentéstől. Eszerint az emberben csakugyan él a hajlam, hogy az így-úgy még kimagyarázható kisebb csalásokat nagyobb gyakorisággal
kövesse el, mint a nagyobbakat, egyértelműbbeket,
amelyeket már nem tudna igazolni önmaga előtt.

M ANNHARDT ANDRÁS

Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Igazi ragadozó volt a T. Rex

A támadás
rekonstrukciója

önyvekben, filmekben a TyrannoK
saurus rex általában vérszomjas, félelmetes ragadozóként jelenik meg,
ehhez képest a paleontológusok körében több mint egy évszázadon át ez
korántsem volt ennyire egyértelmű:
sokan állították, hogy a T. Rex nem
volt igazi vadász, inkább csak dögevő
lehetett, azaz e tekintetben inkább a
keselyűhöz, mint az oroszlánhoz hasonlítható. Ezt a véleményt arra alapozták, hogy mindmostanáig az ősmaradványokban egyetlen olyan köz-

(fantáziarajz)

KÉPEK: ROBERT
DEPALMA II/PALM
BEACH MUSEUM OF
NATURAL HISTORY

Robert DePalma
II kezében
a perdönt
bizonyítékkal

vetlen bizonyítékot
sem találtak, amely
az elfogyasztott állatok levadászására,
zsákmányul ejtésére
utalt volna.
Mint azt David
Burnham, a Kansas
Egyetem paleontológusa a sajtónak elmondta, a szakemberek között ez a vita
az első T. Rex-maradvány Montanában
történt felfedezése
(az 1900-as évek
eleje) óta tart, mert
3D-s nyomtatás folyékony
fémb l

z Észak-Karolinai Állami EgyeA
tem (NCSU) kutatói olyan 3D-s
nyomtatási technológiát fejlesztettek
ki, amellyel cseppfolyós fémötvözetből szabadon álló mikroszerkezetek
nyomtathatók szobahőmérsékleten.
„A 3D-s nyomtatók többsége olyan
olvadt polimerekből építkezik, amelyek
gyorsan lehűlnek és megszilárdulnak.
Szobahőmérsékleten tartósan cseppfolyós anyagokból sokkal nehezebb tagolt
térszerkezeteket létrehozni, mivel a folyadékcseppek a felületi feszültség miatt
igyekeznek a legkisebb fajlagos felületű
alakzatot felvenni, ezért az egymással
érintkezésbe kerülő cseppek összefolynak. Mi, szerencsénkre, rábukkantunk
egy olyan gallium—indium ötvözetre,
amely bár szobahőmérsékleten cseppfolyós, ám a levegő oxigénjével érintkezve
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nagyon gyorsan egy rendkívül vékony
(nagyjából 1 nanométeres) oxidhártya
vonja be, amely a továbbiakban már
elegendő alakja megtartásához” – magyarázta Michael Dickey, az egyetem
vegyész-biomérnök professzora, az
Advanced Materialsban megjelent tanulmány egyik szerzője.
A kutatók többféle eljárást is kidolgoztak olyan mikroszerkezetek
felépítésére, amelyek a továbbiakban
felhasználhatók elektronikus komponensek térbeli összekapcsolására.
A szerkezetek kiépítése nemcsak
egyazon (vízszintes) síkban, hanem
arra merőlegesen, azaz alulról fölfelé (függőlegesen) is lehetséges,
nagyjából ahhoz hasonlóan, ahogy
a zöldséges gúlába rakja a naran3D-s nyomtatással készült szabadon álló
mikroszerkezet cseppfolyós fémötvözetb l

2013/30

KÉP: MICHAEL DICKEY/NCSU

ugyan dinoszaurusz-csontvázakon találtak olyan harapás- és fognyomokat,
amelyek arra utaltak, hogy az állatokból lakmároztak, valamint T. Rexek
gyomortartalmában is mutattak ki
csontmaradványokat, ez azonban nem
árulta el, hogy az áldozatot élve vadászták-e le, vagy csak elhullásuk után faltak belőlük.
Most Burnham és munkatársai végre perdöntő bizonyítékot
fedeztek fel a dél-dakotai Hell
Creek-formációban (ez a felső kréta korú ősmaradványok egyik leggazdagabb észak-amerikai lelőhelye): egy növényevő hadroszaurusz
fosszilizálódott farokcsontjába bele-

tört T. Rex-fogat. A lelet, amelyről a
kutatók a Proceedings of the National
Academy of Sciencesben (PNAS) számoltak be, egyértelműen bizonyítja,
hogy a hadroszauruszt megtámadta
egy T. Rex, de az állatnak sikerült
elmenekülnie (a csontváz a gerincbe
tört fogtól eltekintve sértetlen).
A perdöntő bizonyítékot Robert
DePalma II, a Palm Beach-i Természettörténeti Múzeum paleontológusa fedezte fel, aki korábban a
Kansas Egyetemen tanult.
„Robert az egyik hadroszaurusz-fosszília
farokrészén rendellenesnek tűnő csontkinövésre figyelt fel – mesélte Burnham.
– Elhozta hozzám, hogy megkérdezze:
mi okozhatta ezt? Mivel kézenfekvő magyarázatot nem találtunk, megtisztítottuk a maradványt, és ekkor felfedeztük
az ottragadt fogat, amelyet körbenőtt a
hadroszaurusz saját csontszövete. Ezt igazolta az utóbb elvégzett CT-vizsgálat is.”
Mindezek alapján rekonstruálhatók
a történtek: a T. Rex üldözőbe vette a
hadroszauruszt, majd a farkánál elkapta, a megtámadottnak azonban – talán
menekülése lendületének köszönhetően – sikerült elmenekülnie: ezt bizonyítja, hogy a beletört fog körüli szövet
begyógyult.
Azon túl, hogy ezúttal éhen maradt,
nagyobb kár a T. Rexet sem érte, mivel élete során fogai folyamatosan cserélődtek, az otthagyott fog helyébe később bizonyára újat növesztett.
(ScienceDaily)
csot: csak a gyümölcsök helyett itt
egy kapilláris csőből felülről lehulló folyékony fémcseppek épülnek
egymásra. (A folyamatról készült
videó a https://www.youtube.com/
watch?v=ql3pXn8-sHA weboldalon tekinthető meg.) Ugyanezzel a
módszerrel húzhatók vékony fémszálak vagy bonyolultabb térbeli
szerkezetekből felépülő rugalmas,
hajlékony áramköri elemek.
Egy másik eljárásban a cseppfolyós
fémötvözetet polimersablonba ötlik, majd a védőhártya kialakulását
követően a polimert megfelelő oldószerrel eltávolítják: így szintén a
tisztán fémből kialakult térbeli mintázat marad vissza.
Dickey és munkatársai most az
eljárás további fejlesztésén, illetve
különféle elektronikus alkalmazási
lehetőségein dolgoznak.
(EurekAlert!)

A világhíressé vált
kakastaréjunk

tollas kakastaréj egy
A
magyar nemesítésű
fajtája (Celosia plumosa
‘Arrabona’,
korábban
Celosia argentea var.
plumosa) nyerte el a
’2013-as év dísznövénye’
címet. A hivatalos, nemzetközi elismerést még
tavaly jelentették be a
velencei
Fleuroselect
konferencián, ahol az
egynyári
dísznövény
aranyérmet kapott. A
narancspiros virágú fajtával egyöntetű látványos színfolt alakítható
ki kertek és parkok virágágyásaiban. Az ’Arrabona’ az Állami Gyümölcs- és Dísznövény-

termesztési Kutatóintézet alapító
munkatársa, Kováts Zoltán évtizedes
nemesítő munkájának köszönhető.
Fajtamegjelölését a virág Győr városának ókori római neve alapján kapta.
Noha az egynyári dísznövények világhírű professzora 2010-ben elhunyt, az
intézet munkatársai szorgalmazzák
tovább e tollas kakastaréj elterjesztését.
Így az idei, dániai dísznövény-konferencián temérdek pozitív visszajelzést
kaptak a szétküldött mintamagokról.
A világ egyik vezető vetőmag-forgalmazó cége, a PanAmerican Seed jelenleg Amerikától Kínáig terjeszti a
narancspiros virágú növény magjait,
miután bebizonyosodott, szépen hozÉLET

za azokat a fajtatulajdonságokat,
amelyek miatt aranyérmes lett.
A szépen bokrosodó egynyári
növény ugyanis a korai fagyokig
virágzik, valamint fölöttébb szárazságtűrő. Utóbbi tulajdonságát a
tavalyi igencsak aszályos esztendő
idején is bebizonyította. A kutatóintézetben egyébként is rideg körülmények között zajlik a nemesítés,
hogy a növények minél jobban tűrjék a szélsőséges időjárást.
„Idén egyik bazsalikom fajtánkkal indultunk ezen a megmérettetésen, de nem hozhatjuk el mindig
mi az aranyérmet, így most csak az
elismeréseket gyűjtöttük be. Nagyon
büszkék vagyunk arra, hogy a Celosia
plumosa ‘Arrabona’ fajtát ismerik és
szeretik szerte a világon, s hogy enynyire pozitív visszajelzéseket kaptunk
növényünkről” – mondta Kasztovszky
Zoltán, a kutatóintézet ügyvezető
igazgatója.
A PanAmerican Seed mellett az Állami Gyümölcstermesztési Kutatóintézet a szintén neves magforgalmazó
és nemesítő céggel, a japán Sakatával
folytat tárgyalásokat egy hosszú távú
kooperációról. A két intézmény jelenleg hazánkban folytat fajta-összehasonlító kísérleteket.
SZ. SZ.
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Dávid/Salamon korabeli
feliratra bukkantak

jeruzsálemi Templom-hegy déli
A
falának tövében Eilat Mazar vezetésével feltárást végző izraeli régészek felfedezték a városban eddig
fellelt legrégebbi betűírásos szöveget, amelyet egy nagy, nyak nélküli
kerámiakorsó (pithosz) felső peremére véstek, feltehetőleg kánaáni
nyelven.
A Kr. e. X. századból származó felirat mintegy 250 évvel régebbi, mint
a Jeruzsálemben eddig talált legkorábbi héber felirat, amely a Kr. e.
VIII. század végéről, Ezékiás király
idejéből származik.

A feliratot még az edény kiégetése előtt, a nyers agyagba vésték
be a korsó felső peremébe (amelyből egyébként csak egy töredék
maradt fenn, hat hasonló korsó
törmelékeinek társaságában, valamennyit egy feltárás alatt lévő, Kr.
e. X. századi ház padlószintje alatti
üreg feltöltéséhez használták fel).
A korsók anyagának kémiai elemzése azt mutatta, hogy a korsók
ugyanabból az agyagból hasonló
módon készültek.
Shmuel Ahituv, a Ben-Gurion
Egyetem professzora szerint a felirat feltehetőleg körbefutotta a
váza felső peremét. A megmaradt
töredék a szöveg végét és kezdetének egy betűjét tartalmazza korai kánaáni
nyelven a Kr. e. XIX. századból, azaz a
héber uralom megerősödése, és a héber
írás kialakulása előtti
időkből.
Eilat Mazar, a jeruzsálemi
Héber Egyetem régésze,
kutatásvezet , kezében a
töredékkel

A feliratot tartalmazó korsótöredék
KÉPEK: EILAT MAZAR, OURIA TADMOR

Balról jobbra olvasva a mintegy
2,5 centiméteres betűk rendre: m,
q, p, h, n, (feltehetőleg) l, és n. Ennek a betűkombinációnak sajnos
nincs jelentése az ismert nyugatsemita nyelveken, így a felirat egyelőre megfejthetetlen.
A kutatók gyanúja szerint feltételezhető, hogy a felirat vagy a tulajdonos nevét, vagy a korsó tartalmát
jelölte. Mivel az szinte bizonyos,
hogy a felirat nem héber nyelvű, valószínű, hogy egy másik, Dávid és
Salamon királyok idejében Jeruzsálemben élő nagyobb népcsoporttól,
talán a jebuzeusoktól származik.
(AlphaGalileo)

VESZÉLYES ANTIBIOTIKUMOS HÚSGYÁRTÁS
A hatalmas állattartó gazdaságokban ugrásszerűen megnőtt
azoknak az antibiotikumoknak a használata, amelyeket agyhártyagyulladás, súlyos tüdőgyulladás vagy más komoly betegségek ellen alkalmaznak a humán orvostudományban. Ezeket az antibiotikumokat az Egészségügyi Világszervezet a legfontosabb hatóanyagok között jegyzi, azok az utolsó védvonalat jelentik
a veszélyes kórokozókkal szemben. Az emberi szervezetbe
azonban a megvásárolt hússal gyakran
valamelyik antibiotikum hatóanyaga is
kerülhet, így a kórokozók egyszerűen
megszokják azokat. A komoly gyógyszerek egyre több esetben már nem képesek gyógyítani, mivel a kórokozók
rezisztenséé váltak a szerekkel szemben.
Egyelőre még Európában sem lehet
tudni egy állatról, hogy milyen gyógyszerekkel kezelték, milyen fertőzéseken
esett át és milyen szereket kapott betegségek megelőzéseként és melyeket aktív kórokozók ellen.
Az egyetlen adat, amelyből kiindulhatunk, az csupán az,
hogy évente hány tonna antibiotikumot vásárolnak mezőgazdasági célra. Ez az adat azonban nem lehet pontos, hiszen ezeknek egy részét minden bizonnyal nem használják
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fel, valamint a gazdálkodók között is eltérés lehet, hogy ki
milyen dózisban adja a hatóanyagokat az állatoknak.
Az intenzív állattartók például a csirkeállományuk megóvása érdekében azonnal az összes csirkének antibiotikumot
adnak, hogyha néhány csirke megbetegedik. Annak ellenére kapnak az állatok gyógyszereket, hogy nem is tudják
pontosan, megfertőződtek-e vagy sem.
„Sok esély van arra, hogy az antibiotikumokra rezisztenssé vált
kórokozók megfertőzzenek embereket. A legegyszerűbb, ha valaki
az állatok között dolgozik és ott megfertőződik, majd szépen továbbadja a kórt
a környezetében. De a fertőzés továbbterjedhet az elhasznált vízen keresztül a
csatornákban vagy épp a levágott állatok
húsában maradt esetleges kórokozókkal”
– vélekedik Christopher Thomas, a
Birmingham Egyetem molekuláris
biológusa.
Nagy-Britannia Európában a 8.
legnagyobb antibiotikum-felhasználó, de a veszélyt a szigetországban főképp az importált
húsok jelenthetik, hiszen például az amerikai állattartók
jószágaik majdnem 80 százalékánál alkalmaznak antibiotikumos kezelést.
www.greenfo.hu

KERESZTREJT VÉNY
Takács Tibor Huszár Sándor bujdosásai cím kötetét a szegedi Bába
Kiadó adta ki. Mit tanácsolt a kolozsvári író a könyv szerz jének, amikor
50 évvel ezel tt, húsvétkor egy asztali borotválkozó tükröt ajándékozott
neki? Erre keressük a választ, a jó megfejtést beküld k között a kötet 5
példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést kívánunk!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét keddje, 2013. augusztus 6-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére e bet k – helyes sorrendbe rakva – egy 250 éve
született magyar költ nevét adják ki. A név beküld i között az Élet és
Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A borotválkozótükörhöz mellékelt tanács kezdete.
10. Kitöltend rejtvényhálózat. 11. ... mondd; Hernádi Judit énekelte dal.
12. Az állomásra id ben eljutó. 13. Tehén teszi. 14. Vége a táncnak! 15.
Tejipari márka. 16. Aki á-t mond, mondjon ezt is! 18. Athén leveg je!
20. Nomen nescio, röv. 24. Római 505-ös. 25. ... Roid; Tandori Dezs
krimiírói álneve. 26. Az einsteinium vegyjele. 27. A földre pottyan. 30.
Római 4-es. 32. Galga-parti község Gödöll közelében. 33. Maszk.
36. Az alsó folyószakaszig csónakázik. 38. Kerti talaj forgatása. 39. A
tanács harmadik, befejez része.
FÜGG LEGES: 1. Állatövi jegy; Cancer. 2. Becézett Ibolya. 3. Katonai
szállítóoszlop. 4. Nagykunsági város. 5. A végein nyes! 6. ... bene!;
jól jegyezd meg!, latin kifejezéssel. 7. Üres gyomorral, népiesen. 8.
Lármázik. 9. Község Vasvártól nem messze. 15. Szeszes bárital. 16.
A tanács második része. 17. Izgat, leköt. 19. Edelény határai! 21.

Matematikai görbére vonatkozó szakszó. 22. Tusa vége! 23. Hegedüs
Géza verse a Négyszemközt a mindenséggel cím kötetben. 27. Széki
...; vizes él helyek madara. 28. ... our souls!; mentsétek meg lelkeinket!
29. Az íj húrja. 31. Dunántúli megyéb l való. 34. Helység Váchoz közel.
35. Vízvezeték eleme. 37. Záhony határai!
A 27. számunkban megjelent keresztrejtvény megfejtése: Az ártalmatlan öndicséret; a hízelg és a barát. A megoldást beküld k közül
Plutarkhosz: Moralia cím könyvét (Bába Kiadó) nyerte: Braun Melinda (Szeged), Gócs Gábor (Sátoraljaújhely), Jármai Gyula (Miskolc),
Novák Éva (Taktaharkány) és Takács Imre (Ver ce). A nyerteseknek
gratulálunk, a könyveket postán küldjük el.

SAKKFANTÁ ZIA

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

Bakcsi György rovata

8. feladvány
– Pierre Auguste d’Orville

A TELC 19 országban ismert
nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és
NÉMET nyelvb l Magyarországon
államilag elismertek.

Matt 5 lépésben

Következ vizsgaid pontunk 2013-ban:

Világos: Kb2 Ff3 Hd3 Hg4 b3
c2 e4 (7)
Sötét: Kd4 (1)

2013. október 12.

Jelentkezési határid : szeptember 9.
Pótjelentkezési határid : szeptember 30.
88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

Beküldend a feladvány teljes
megfejtése a mattadásig.
Beküldési határid (a postabélyegz legkés bbi dátuma): 2013. augusztus 15-e, csütörtök (Élet és Tudomány, Sakkfantázia, 1428 Budapest, Pf.
47. vagy eltud@eletestudomany.hu).

Az Élet és Tudomány 2012. II. félévi
részletes tartalomjegyzéke megrendelhet
az eltud@eletestudomany.hu címen.
Az érdekl d k számára elektronikus formában,
térítésmentesen elküldjük!

Angol és német
nyelvb l már
felsõfokú (C1)
nyelvvizsga is!

Vizsgáinkról, vizsgára felkészít
tanfolyamainkról érdekl djön a
www.telc.hu honlapon.

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

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
E l zetes
A legmodernebb digitális technológiával született újjá az az
egyedülálló római kori világítóeszköz, amelyet Óbudán találtak az Aquincumi Múzeum régészei. A tenyérnyi tárgy egy
színházi komikus maszkot ábrázoló, két darabból összeilleszthető bronzmécses egyik fele. Mindössze néhány hasonló
példány ismert az egész Római Birodalom területéről,
Pannóniából ez az első ilyen darab.
A tervek szerint szeptemberre készül el a főváros első
baseballpályája Óbudán, a Keled utcában. A sportpálya építését megelőzően gondos régészeti kutatások folytak ezen
az Aquincum római kori polgárvárásától közvetlenül keletre fekvő területen. A geofizikai vizsgálatokat követően,
amelyek során láthatóvá váltak a jelenleg is földben rejtőző
épületek, több száz ókori lelet: érmek, ruhadíszek, bútoralkatrészek, kulcsok, mezőgazdasági szerszámok kerültek
elő. A régészek ekkor bukkantak egy nagy, földbe süllyesztett kerámiaedény alján a mécsesre.
A tenyérnyi lelet egy nagyon ritka olajmécses-típusba, a két darabból álló, összeilleszthető, díszített példányok közé tartozik. A tárgy két szimmetrikus, a hossztengelye mentén összeilleszthető, önállóan is funkcionáló darabból állt. Az aquincumi edény alján egy ilyen
tárgy jobb fele maradt meg.
A mécsest a tervek szerint a nagyközönség is megcsodálhatja majd élőben 2014-ben az Aquincumi Múzeum
kiállításán.
Japán hagyomány
Szamurájok és gésák címmel
nyílt kiállítás a budapesti Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban. A
tárlat a hagyományos japán viseletek és napjaink iparművészeinek
kapcsolatát kívánja reflektorfénybe
állítani azzal a szándékkal, hogy a
múzeum japán gyűjteményének kiváló viseleti darabjait (2006-2012
között kiemelt restaurálással megújult XIX. századi szamurájpáncélt és női kimonókat),
valamint a hozzájuk tartozó viseleti kiegészítőket együtt
állítsa ki a kortárs magyar ékszertervezők által készített,
japán viseletek inspirálta ékszerekkel, kiegészítőkkel,
személyes használati tárgyakkal.
A kiállítás első részében a szamurájok díszviseletét, fegyvereit, és azok díszítményeit mutatják be, míg a második
részében a férfiak használati tárgyai (övben hordott
netsuke-függő nehezékek stb.) láthatók írószertartók és
dohánykészletek társaságában. A harmadik egység a hagyományos női viseleteket, valamint a női hajdíszítés jellegzetes eszközeit mutatja be. Az igen változatos anyag reme958
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Bánsághy Nóra rovata
kül példázza a mai japán kézművesipar hagyományos
technikákat még alkalmazó műhelyeinek működését.
Az utolsó, negyedik egység a gyerekek világát eleveníti
meg, olyan darabok láthatók, melyek hagyományosan a
gyerekekhez, a gyermeki léthez és annak vonatkozó ünnepeihez kötődnek.
Mind a négy tematikai egységhez hozzárendelve láthatók
a kiállításban magyar iparművészek által készített ékszerek
és személyes használati tárgyak, viseleti kiegészítők, melyeket a japán öltözetek és kellékeik inspiráltak. A kiállítás
november 3-ig várja a keleti kultúra rajongóit.
Lapátolva
A tortalapát mindennapi tálalóeszköz, és a kor divatja ugyanúgy rányomta a bélyegét, mint bármely más
műtárgyra. Az első példányok feltehetőleg akkor jelentek meg, amikor
már házhoz szállították a dísztortákat. A Monarchiában ez
az 1832-ben megalkotott sacher tortához kötődik.
Tortalapátok címmel most a Magyar Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Múzeum Vojtek Éva-gyűjteményének darabjait mutatja be az érdeklődőknek. A kiállított
darabok alapanyagaikkal és díszítésükkel is arról árulkodnak, hogy nálunk a századfordulótól váltak a polgári családokban használatos készletek fontos kiegészítő
darabjaivá. A barokkos cizelláltságra éppúgy találunk
példát, mint a szecessziós motívumokra, vagy a már letisztultabb art deco stílusjegyeire.
Szerencsére a cukrászok ma is készítenek finom ünnepi
tortákat, amelyeket a háziasszonyok elegánsan osztanak
szét a vendégek tányérjain. Ismert mondás: az étkezés koronája a desszert. A koronázási ceremóniát pedig mi tehetné
még szebbé, mint egy míves tortalapát? A tárlat szeptember 15-ig tekinthető meg.
Család – m vészet
Családtörténet műalkotásokban elbeszélve címmel látható
az esztergomi Duna Múzeumban
az a tárlat, amely a Kocsis család
életét mutatja be.
Kocsisné Gerencsér Anna 1939ben kötött házasságot az akkor
már az Esztergomi Tanítóképzőn rajzot és kézimunkát oktató Kocsis Lajossal. Ekkortól együtt dolgoztak, oktattak,
közösen alapították az Esztergomi KOVEHO iparművészeti csoportot és a Képzői Bábegyüttest.
A művészet szeretetét és alkotói tehetségüket gyermekeik, Kocsis Csaba és Kocsis József építészként vitték
tovább, és a következő generációban is számos művészt, művésztanárt találunk.
Az augusztus 27-ig látható tárlaton bemutatkozik Császár
Emőke rajztanár, népi iparművész, Császár Lilla képzőművész,
tanár, Kocsis Barnabás és Kocsis Gáspár belsőépítészek, Kocsis
Csobánka lakberendező és Kocsis Bence fotográfus is.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Katona vagy vadász?

A vadászat az emberiség történetében
különösen fontos szerepet töltött be,
az ókortól név szerint is ismerjük isteneit. A trákoknál Bendisz, a görögöknél Artemisz, a rómaiaknál Diana, a
középkori keresztény világban Szent
Hubertusz volt a vadászok oltalmazója. Névtelen maradt viszont az az öles
termetű római kori fegyveres, akinek
sírját kedves kutyája őrizte.
Új dísznövények a
Mediterráneumból?

Számos fajt találunk már ma is kertjeinkben, parkjainkban, melyek a mediterrán klíma növényei, igaz, azok közül viszont a hidegnek ellenállóbbak
közé tartoznak. Ilyen például az ernyős
koronájú selyemakác, a festői Atlaszcédrus vagy éppen a városi levegőt jól
tűrő, ezért utcafásításra kiválóan alkalmas déli ostorfa.
Pokoli kék bolygó

Csillagászoknak a Hubble-űrtávcsövével sikerült megállapítani egy tőlünk 63
fényévre levő csillag körül keringő
exobolygó valódi színét (ahogyan emberi szemmel láthatnánk a látható
fény tartományában). HD 189733b az
egyik hozzánk legközelebb eső olyan
exobolygó, amelyet az anyacsillaga
előtti átvonulása révén fedeztek fel.
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ÉLET

A hátlapon

Skorpió
A skorpióknak Európában mintegy 30
fajuk honos. Elsősorban a kontinens déli részén találkozhatunk velük, de behurcolva egészen északon, akár a skandináv államokban is felbukkanhatnak.
A mediterrán térségben igen elterjedtek. Kevésbé közismert, de kedvelt nyaraló helyeinken, így például a horvát
tengerparton is gyakori állatnak számítanak (mint a hátlapon látható
Euscorpius-faj is), sőt még Ausztria déli
területein is megfigyelhetők!
Életmódjukból adódóan azonban viszonylag ritkán kerülnek szem elé. A
nappalt rendszerint rejtekhelyükön,
sziklák, kövek, farakások alatt vagy
fal- és kéregrepedésekben, fák odvaiban és az ehhez hasonló körülményeket
nyújtó cipők, bakancsok belsejében (!)
töltik, és csak éjjel merészkednek elő.
A skorpiók elsősorban rovarokkal táplálkoznak, amelyeket gyakran mérgükkel ölnek meg vagy bénítanak le.
Mivel a méreg csak lassan termelődik
újra, takarékoskodniuk kell vele. Az
erőteljesebb testfelépítésű fajok ezért apróbb prédáikat gyakran nem is szúrják
meg, hanem csak lefogják módosult,
vastag tapogatólábaikkal. Maga a méreg rendszerint többféle komponens
elegyéből áll és legfontosabb zsákmányállataikra specializált.
A mintegy 1700 ismert skorpiófajból
az emberre mindössze 25 faj mérge
életveszélyes. Az európaiak szerencsére
gyengébb mérgűek, de egyedi érzékenységtől függően (különösen kisgyermekek esetében) okozhatnak problémákat. Hazánkhoz legközelebb az
egymástól nehezen elkülöníthető
Euscorpius-fajokkal
találkozhatunk.
Ezek kis termetűek, nem nagyobbak
4–5 centiméternél. Mérgük nem veszélyes, de csípésük – amennyiben át tudnak szúrni a bőrünkön, mivel kis méretük miatt sokuk nem képes erre – igen
fájdalmas.
Kép és szöveg:
RIEZING NORBERT
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