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Szerintem...
Pozsonyban, kezdő egyetemista éveinek színhelyére, ahol 
sikeresen atletizált vágtázó futóként a visszacsatolás előtt, 
talán siettetve az eseményeket. Elsősorban a fiatalok, a po-
zsonyi magyar egyetemisták körében érezte jól magát. 
Nem a versenyfutásra, hanem az együtt haladásra bíztatva 
őket. Emlékeim szerint 1965-től, majd a Prágai Tavasz ide-
jén, de utána is sok előadást tartott a pozsonyi József Attila 
Ifjúsági Klubban. Ittuk a szavait. Bevallom, úgy éreztem, 
hozzá hasonlóvá kell válnom. Fiatal értelmiségivé érlelődé-
sem idején példaképemnek tekintettem Vigh Károlyt, de ezt 
soha nem mondtam meg neki, önérzetből vagy szégyenérzet 
miatt, már nem is tudom” – vallotta Duray Miklós.

A TIT érdekében végzett tevékenységét pedig Szabó Imre 
idézte fel: „nemcsak a történettudomány érdekelte, hanem 
valamennyi társadalom- és természettudomány is. Tagja 
volt az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság 
szerkesztőbizottságának, utóbbinak elnöke is. Következete-
sen harcolt előadásaiban, írásaiban, beszédeiben az egyre ter-
jedő áltudományok ellen. Felvette „a kesztyűt” a potentát 
szakmai- és közéleti emberekkel szemben, akik időszerűt-
lennek tartották a TIT működését. Következetesen kiállt a 
Társulat fennmaradásáért”– emlékezett Szabó Imre. 

Emlékét szerkesztőségünk is kegyelettel őrzi.
GÓZON ÁKOS

… van abban valami sorsszerű, hogy éppen november 
3-án, a Magyar Tudomány Ünnepén hunyt el – életének 
96. évében – Vigh Károly történész, tudományos tanács-
adó testületünk tagja, a TIT Teleki László Ismeretterjesz-
tő Egyesület elnöke, a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat történetének a kutatója-írója. 

Temetésén többek között Duray Miklós búcsúzott a ma-
gyar történelem s a magyar–szlovák politikai és kulturális 
kapcsolattörténet szakértőjétől. Beszédéből idézünk rész-
leteket – „Vigh Károly a szülőföldre, a Felvidékre való ha-
zalátogatásait nem kirándulásnak tekintette, hanem szol-
gálatnak, egyben nagy szellemi kísérletnek, megmérette-
tésnek is. Még Pozsonyba is, ahová kezdő egyetemista ko-
rából érzelmi szálak kötötték, amik idős korára sem 
enyésztek el. Minden egyes hazaruccanása, nemcsak Lo-
soncra, hanem a Felvidék minden városába, ahol szerve-
zett helyi magyar közösség élt, szolgálattal teli tevékeny-
séget jelentett számára. Előadásokat tartott a nemzet XX. 
századi sorsfordulóiról, Trianonról, a zsákutcás magyar 
állapotokról, az elpackázott lehetőségekről. Sokszor járt 
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A három feladatból kettQ megoldása 100 feletti IQ-ra utal, ami átlag feletti teljesítménynek számít.
A feladatok megfejtését a következQ héten adjuk meg.
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A kört felnégyelve, a 
negyedek átlósan helyet 
cserélnek; ugyanezt a 
transzformációt elvégezve 
a csonkított négyzeten, 
az Í feletti ábrát kapjuk.
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A csoprtban a szavak 
elsQ bet_jét P-re 
cserélve értelmes szavak 
keletkeznek (PUHA, 
PÁPA, PRÉM, PÓLYA, 
POSTA, PENGE, 
PORTA, PARASZT, 
PAPÍR és PEHELY). 
Hasonlóképen a RANG 
szó PANG változtatással 
értelmes, míg a többinél 
ez nem lehetséges.
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Melyik illik legkevésbé a többihez? 

Milyen szám illik a kérdQjel helyére?

Melyikkel NEM folytatódik a sorozat? 
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 Így nWtt fel  
a Tejútrendszer

A NASA Hubble-űr-
távcsöve mélyég-felmé-
réseinek felhasználásával 
egy nemzetközi csilla-
gászcsoport összeállította 
a Tejútrendszer (illetve a 

hozzá hasonló spirális galaxi-
sok) fejlődésének „fényképal-
bumát”: ehhez összesen 400 
spirális galaxisban végbement 
változásokat követtek nyo-
mon fejlődésük különböző 
szakaszaiban 11 milliárd évvel 
ezelőttől napjainkig. Az ered-
ményekről az Astrophysical  
Journal-ben számoltak be.

A spirális galaxisok jellegze-
tes szerkezeti elemei: egy lapos 
forgó korong (benne a spirálkarok, 
fiatal csillagok és csillagközi anyag), 
közepén egy lencse alakú sűrűbb du-
dor, benne idős csillagokkal, a gala-
xis centrumában pedig többnyire egy 
szupernagy tömegű fekete lyuk is van. 

A különböző korú, és ennek megfe-
lelően eltérő fejlődési szakaszokban lévő 
spirális galaxisokról készült Hubble-
felvételek azt sugallják, hogy a galaxi-
sok lapos korongja és központi dudo-
ra (benne a fekete lyukkal) egymással 

C
S

IL
L

A
G

Á
S

Z
A

T

szinkronban növekedett: ezt támaszt-
ja alá, hogy arányaik soha sem torzul-
nak el végletesen, például nem látható 
olyan állapotuk, amelyben csak a köz-
ponti dudor növekedne, s körülötte 
nem lenne korong – mint ahogy az az 
elliptikus galaxisok fejlődésének kez-
detén megfigyelhető.

A felmérés alapján évmilliárdokkal 
ezelőtt a Tejútrendszer valószínűleg 
a mainál sokkal halványabb, kékes 
színű, viszonylag kis tömegű objek-

tum volt, benne sok, csilla-
gok képződésére alkalmas 
gázfelhővel. A kékes szín a 
gyors ütemben születő fiatal 
csillagoknak volt köszönhe-
tő: a csillagok keletkezése 
mintegy 4 milliárd évvel a 
Nagy Bumm után érte el 
csúcspontját, akkor éven-
te 15 új csillag keletkezett 
a galaxisban, szemben a 
mostani 1-gyel. Ennek alap-
ján megbecsülhető, hogy a 
Tejútrendszer csillagainak 
mintegy 90 százaléka a 11 
milliárd évvel ezelőttől a 7 
milliárd évvel ezelőttig ter-
jedő időszakban keletkezett.

Az elemzéshez a kutatók 
a Hubble három nagy ég-
boltfelmérési programjának 
felvételeit, továbbá látható- 
és infravörös tartományban 
felvett spektroszkópiai ada-
tait felhasználva megmérték 
a galaxisok méretét és távol-
ságát, majd színük és fényes-
ségük alapján a tömegüket is 
kiszámították. Ezt követően 

a több mint 100 ezer ga-
laxist tartalmazó adatbá-
zisból választották ki azt 
a 400 galaxist, amelyek 
adataik alapján megfe-
leltek annak a számító-
gépes fejlődési modell-
nek, amelyben a galaxis 
korongja és központi 
dudora (benne a felté-
telezett fekete lyukkal) 
időben nagyjából párhu-
zamosan, közel azonos 
ütemben fejlődik.

Így sikerült olyan fény-
képalbumot összeállíta-
ni, amelyben az egyre 
távolibb galaxisok fej-
lődésük egyre korábbi, 
kezdetlegesebb szaka-
szában láthatók – ebből 

pedig rekonstruálható fejlődésük törté-
nete. Ehhez természetesen nélkülözhe-
tetlen volt a Hubble megfigyelőeszkö-
zeinek többszöri tökéletesítése, aminek 
köszönhetően ma már a nagyon távoli 
galaxisok közül nem csupán a legfé-
nyesebbek, hanem a kisebb és halvá-
nyabb galaxisok is megfigyelhetők. 
Az ez alapján felvázolható fejlődési 
kép megerősíti azt a feltételezést, hogy 
a spirális galaxisok növekedésének fő 
forrása a csillagképződés, a galaxisok 
közti ütközések nem játszanak fontos 
szerepet benne (sőt, szétrombolhatják a 
korongot).

A nagy tömegű elliptikus galaxisok 
fejlődése egészen más sémát követ: ná-
luk először egy nagyon sűrű mag ke-
letkezik, amely aztán ütközések soro-
zatában növekszik és gyűjt egyre több 
anyagot magába. 
http://hubblesite.org/newscenter/archive/
releases/2013/45/

 DNS-gyorsolvasó 
grafénból

A Humán Genom Program 
2003-as sikeres befejezése feltárta 
az emberi DNS teljes bázissor-
rendjét, egy 3 milliárd betűből álló 
betűsort, amelytől az egyes embe-
rek személyes genomja legfeljebb 
0,1 százalékban térhet el. Mégis 
ez a parányi eltérés testesül meg a 
Földön ma élő több mint 7 milliárd 

ember különbözőségében. Az örökletes 
betegségek kimutatása és előrejelzése, 
a személyre szabott gyógymódok és 
gyógyszerek kifejlesztése, a génhibák 
kijavításának lehetősége és számtalan, 
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A Tejútrendszerhez hasonló spirális, fejlQdésük különbözQ szakaszaiban 
lévQ galaxisok, a tQlünk mérhetQ távolság szerint rendezve.  

Jobb szélen a legrégebbi, 11 milliárd évvel ezelQtti galaxisok – kékes színük 
a fiatal csillagoktól ered. Bal szélen a mai Tejútrendszer és közeli kortársai: 

a vörösödQ szín az idQsQdQ csillagpopulációnak felel meg.

Fent: A Tejútrendszer, ahogy most a Föld éjszakai 
égboltján látszik. Lent: Fantáziakép a Tejútrendszer  
11 milliárd évvel ezelQtti látványáról egy a mai Föld  

helyén elképzelt bolygó egén. 

 0 5,1 7,8 9,4 10,4 11,1 
milliárd évvel ezelQtt
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Mivel a DNS betűit adó négy bázis mé-
rete különböző, a póruson az egyes bá-
zisok mellett átjutó ionok száma ennek 
megfelelően változó, ami az oldatban 
változó erősségű elektromos áram-
ként mérhető. Ez a jel azonban nagyon 
gyenge, ezért a DNS áthaladását le kell 
fékezni, ami erősen lassítja a szekvenálás 
sebességét.

Számos kutatócsoport próbálkozik 
a módszer javításával, amelyet Drndić 
csoportja most merőben új módon 
közelített meg. „A póruson átjutó ionok 
árama helyett közvetlenül a grafénben ke-
letkező áramot mérjük meg” – magyaráz-
ta Drndić. A kutatók ezért megvizsgál-
ták, vajon a kivételes vezetőképességű 
grafén képes-e közvetlenül érzékelni a 
bázisok közti különbségeket, de nem 

a geometriai méretükből adódóan, 
hanem az áthaladásuk közben létreho-
zott töltésmegosztás révén. Ehhez az 
eljáráshoz grafénlemez helyett vékony 
grafénszalagot használtak, amely olyan 
vezetőszálként viselkedett, amelyben 
a keletkező áram erősségét a lyukon 
áthaladó bázisok modulálták, így az 
áramerősség változásaiból az egymást 
követő bázisok egyértelműen azonosít-
hatók voltak. Mivel a grafénszalagban 
folyó áram erőssége mintegy ezersze-
rese volt az oldatban mérhető ionáram-

még beláthatatlan lehetőség ma jócs-
kán annak függvénye, hogy mennyire 
gyorsan és milyen áron végezhető el a 
személyes genomok teljes szekvenálása. 

A Pennsylvaniai Egyetem kutatói Ma-
rija Drndić fizikaprofesszor vezetésével 
most e téren tettek jelentős előrelépést 
egy olyan eljárás továbbfejlesztésével, 
amelyben a DNS-t egy grafénba fúrt 
nanoméretű lyukon fűzik át, és eköz-
ben egy közeli érzékelővel betűnként 
olvassák ki az éppen áthaladó szakasz 
tartalmát. Eredményeikről az Ameri-
kai Kémiai Társaság ACS Nano folyó-
iratában számoltak be.

Az érzékelő (kiolvasó) működése az 
egyetlen atomnyi vastagságú grafitré-
teg, a grafén páratlan tulajdonságain 
alapul. Ám a korábbi próbálkozásokhoz 
képest, amelyek e tulajdonságok közül 
csak az anyag kivételes vékonyságára 
építettek, a Penn kutatói most a grafén 
egyedülálló elektromos tulajdonságait 
használták ki a szekvenálás felgyorsításá-
ra és érzékenyebbé tételére. 

Ehhez első lépésként olyan eljárást kel-
lett kidolgozniuk a nanopórusok kifú-
rására, amely nem teszi tönkre a grafén 

kivételes elektromos vezetőképességét, 
amelyben már egy alaposabb elektron-
mikroszkópos vizsgálat is komolyabb 
kárt okozhat. 

Drndić csoportja már évek óta fog-
lalkozik a DNS szekvenálásának azon 
módszerével, amelyben a DNS-sza-
kaszok kiolvasását egy nanopóruson 
való áthaladás közben végzik el. Egy 
korábbi, 2010-es tanulmányukban 
grafénlemezbe fúrtak nanoméretű lyu-
kat, majd a lemezt, rajta a vizsgálandó 
DNS-mintával ionos oldatba helyezték. 

nak, ez máris három nagyságrenddel, 
azaz ezerszeresre emelte a szekvenálás 
sebességét.  

A szilícium-nitridből álló hordo-
zón a grafénszalaghoz fém érintke-
zőt csatolva a kutatók megmérték a 
szalag elektromos ellenállását, majd 
transzmissziós elektronmikroszkóp-
ba (TEM-be) helyezték. Ez az eszköz 
–széles elektronnyalábbal átvilágítva 
a mintát – nanoléptékű felbontású 
képet alkot róla, de az elektronnya-
láb szűkre fókuszálásával a minta 
átfúrására is alkalmas. Korábbi kí-
sérleteikben a kutatók éppen iyen el-
járással fúrtak nanoméretű lyukakat a 
grafénlemezbe. A grafénszalagok ese-
tében azonban azzal a nem várt hatás-
sal szembesültek, hogy a TEM-be he-
lyezett szalagok elektromos ellenállása 
jelentős mértékben megnőtt, s ennek 
következtében a mérés érzékenysége 
lecsökkent.   

„Már maga a TEM széles átvilágí-
tó elektronnyalábja akkora hibákat ho-
zott létre a grafén kristályszerkezetében, 
amelyek lerombolták a vezetőképességét 
– magyarázta Drndić. – Korábbi kísér-
leteinkben ez nem okozott gondot, mert 
azokban csak a grafén különleges vékony-
ságát és mechanikai tulajdonságait hasz-
náltuk ki, az elektromos vezetőképessége 
nem számított.” 

Az új eljárás viszont éppen a grafén 
különlegesen jó vezetőképességére 
épült. Azzal a problémával szem-
besültek, hogy szinte „vakon” kell 
a nanoszalagra egy még kisebb 
nanoméretű lyukat fúrniuk, miköz-
ben rá sem nézhetnek a mintára annak 
tönkretétele nélkül.

A kutatók végül úgy küzdötték le 
ezt az akadályt, hogy a TEM-nek 
egy másik lehetséges képalkotási 
módját, a minta nagyobb léptékű át-
pásztázását választották: ez egyetlen 
homályos, életlen (pixeles) pillanatfel-
vételt készített a mintáról, ami ahhoz 
azért elég volt, hogy a szalag széleit és 
a rajta fúrandó lyuk pixelének hely-
zetét meghatározzák. Eközben az 
ellenállás mérésével arról is megbizo-
nyosodtak, hogy ez a „röpke pillan-
tás” nem csökkentette a grafénszalag 
vezetőképességét.

„Úgy vélem, ez nemcsak a mi mostani 
problémánkra megoldás, hanem számos 
más nanotechnológiai eljárásban is alkal-
mazható lesz” – mondta Drndić. 
Forrás: www.upenn.edu/pennnews/news/penn-
produces-graphene-nanoribbons-nanopores-fast-
dna-sequencing  

A nanopóruson áthaladó DNS bázissorrendjét a 
grafénszalagban létrehozott töltések áramával 

olvassák ki

Nanopórus fúrása grafénszalagba sz_kre 
fókuszált elektronnyalábbal

GRAFIKA: ROBERT JOHNSON/UPENN

 A grafénszalag kiszabása elektronnyalábbal
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A hazai kutatás az 1950–1960-as 
években megjelent kéziköny-
vek és tanulmányok után a ba-

rokk vallásos lapok, kegyképek, látképek 
és városképek, a történeti ikonográfia és 
portréikonográfia, illetve a XIX. századi 
sajtóillusztrációk vizsgálatában ért el ered-
ményeket. Vayerné Zibolen Ágnes 1980-
ban írt soraihoz képest – „hazai kutatá-
sunk a sokszorosító eljárással készülő illusztrá-
ciók művészettörténeti forrásértékének kiakná-
zását, sőt, forrásanyagának meghatározását is 
napjainkig elhanyagolta” – azonban lényegi 
változás az azóta eltelt három évtizedben 
sem következett be. 

 Magyarországon eddig jórészt feltá-
ratlan volt a pozsonyi születésű, Bécs-
ben letelepedett Blaschke János tevé-
kenysége is. A magyar rézmetszés tör-
ténetét feldolgozó, 1951-ben megjelent 
katalógus a művész 162 metszetét sorol-
ja fel, a rézmetsző munkássága azonban 
valójában egy több mint 2000 darabból 
álló változatos oeuvre-t takar, mely út-

leírásokat, drámá-
kat, szórakoztató iro-
dalmi alkotásokat, 
versesköteteket, al-
manachokat, antik 
témájú kiadványo-

kat, vallásos könyveket, ifjúsági ki ad-
ványokat, tudományos ismeretterjesztő 
munkákat díszítő illusztrációkat egy-
aránt tartalmaz. Abból, hogy nyolc éves 
hazai és külföldi kutatómunkával a ko-
rábban ismert Blaschke-metszetek több 
mint tízszeresét sikerült feltárnom, arra 
következtethetünk, hogy a szakiroda-
lomban számon tartott illusztrációk 
más korabeli rézmetszőknél is csak a 
jéghegy csúcsát jelenthetik, ez pedig 
érintheti a korszak könyvillusztrálásá-

B L A S C H K E  J Á N O S  I L L U S Z T R Á C I Ó I N A K  K ATA L Ó G U S A

KÖNYV ÉS KÉP
A XIX. SZÁZAD ELEJÉN

A külföldi szakirodalomban a sokszorosított grafikai alkotások feldolgozásában, rendszerezésében a 

közelmúltban számottevW eredmények születtek, így újabb lendületet vett a német nyelvterületen 
készült XVIII–XIX. századi könyvillusztrációk kutatása is. A szakemberek azonban fWként még mindig 
az 1930–1950-es évek nagy összefoglaló munkáira, illetve a sokszorosított grafikákat feldolgozó, az 

1960-as években utánnyomott korábbi portrékatalógusokra támaszkodnak. 

K 62711

val foglalkozó történeti és elméleti ku-
tatások érvényességének kérdését. A 
XVII–XIX. század fordulóján bekö-
vetkezett stiláris és tartalmi változások-
nak, a könyvillusztrációk műfaji sokfé-
leségének, a műfaji preferenciák válto-

zásának átfogó vizsgálata ugyanis csak 
azután lehet sikeres, ha alapkutatásként 
feltárjuk, rendszerezzük, s reprodukci-
ók közreadásával összehasonlíthatóvá 
tesszük a forrásanyagot. Blaschke Já-
nos könyvillusztrációinak 2012-ben az 

Egy vármegyei paraszt és egy szolgáló (Blaschke János rajza 1816-ból)
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A monográfia első egysége Blaschke 
János életét és tevékenységét mutatja 
be. Folyamatos foglalkoztatottságából, 
a külföldi és hazai könyvkiadók köré-
ben élvezett népszerűségéből arra kö-
vetkeztethetünk, hogy megtalálta he-
lyét az új típusú, a korábbi feudális me-
cenatúrától függetlenedő, egyre in-
kább piaci alapokra helyezkedő XIX. 
század eleji könyvkiadásban, s tágabb 
értelemben a hazai és külföldi irodalmi 
és képzőművészeti életben. Bár mun-
kássága nagy részét osztrák és német 
kiadványokba készített metszetek te-
szik ki, az 1800-as évek elejétől sokat 
dolgozott magyarországi megrende-
lők – köztük Kazinczy Ferenc – szá-
mára is. Az 1810-es években metszete-
ket készített hazai könyvek, folyóira-
tok, újságok számára, az 1820-as évek-
ben pedig a nyugat-európaihoz képest 
jelentős késéssel meginduló hazai alma-
nach-irodalom (Hébe, Aurora) népsze-
rű illusztrátora volt. A hazai kiadvá-
nyokba készített metszetek elemzése-
kor külön fejezetrészben kerültek he-
lyesbítésre azok a tévedések, melyek a 
hazai szakirodalomban – elsősorban a 
Kazinczy-levelezés adatainak pontat-
lan értelmezése miatt – napjainkig to-
vábbhagyományozódtak. 

A kiadvány második része a Blaschke 
János által készített folyóirat- és könyvil-
lusztrációkat, illetve önálló lapokat bemu-
tató katalógus. Mivel a feldolgozás 

Blaschke János: Könyvillusztráció Carl Philipp Funke Abbildungen der merkwürdigsten 

Gegenstände aus dem Thier-, Pflanzen- und Mineral-Reiche cím_ könyvéhez (Wien, 1812) OTKA támogatásával megjelent két-
kötetes katalógusa ezeknek a felada-
toknak a modellértékű bemutatását tet-
te lehetővé.

Az akadémiai tanultságú Blaschke 
János a bécsi klasszicista rézmetsző-is-
kola jól képzett, németországi, ausztri-
ai és magyarországi könyvkiadók, 
írók által sokat foglalkoztatott képvi-
selője volt – Kazinczy Ferenc szavaival 
élve „…a’ maga nemében utolérhetetlen”. 
Több mint 40 évig tartó folyamatos, 
tematikailag rendkívül változatos 
könyvillusztrátori tevékenységének 
kutatása, hazai és külföldi kiadókkal, 
nyomdákkal, rajzolókkal, rézmet-
szőkkel, irodalomszervezőkkel kiala-
kított, szerteágazó kapcsolatrendszere 
sajátosságainak, dinamikájának vizs-
gálata lehetőséget adott arra, hogy át-
fogó képet kapjunk az 1790–1840 kö-
rüli időszak közép-európai könyvil-
lusztráltatásának sajátosságairól.

„Tsászári és Királyi Magyar Lovas Katonaság” (1816)



1576   ÉL E T  É S  TU D O M Á N Y   2013/50

turális információk átadására tevődött 
át. A versillusztrációkkal, tájképekkel, 
divatképekkel, történeti jelenetekkel, hí-
res műalkotások másolataival díszített 
zsebkönyvek, éppúgy, mint az an-
tik művészet kiemelkedő emlékeit 
vagy jeles műgyűjtemények kin-
cseit bemutató, a korábbi pompás 
kivitelű, költséges rézmetszetes rep-
rodukciós albumoknál szerényebb 
külsejű, olcsóbb kiadványok fontos 
szerepet játszottak a szélesebb körű 
ismeretterjesztésben és a közízlés 
alakításában. A XVIII. század vé-
gére tehető olvasás forradalma jele-
ként óriási ütemben növekedett a 
regények – mind a magasabb igé-
nyűek, mind a szórakoztató irodal-
miak – kiadása.  Az egyre olcsób-
ban megvásárolható illusztrált 
könyvek és az önállóan árult met-
szetlapok tömeges megjelenése je-

Blaschke metszeteit elsődlegesen könyvil-
lusztrációkként értelmezi, a kronologikus 
elrendezésű katalógus – a nyugat-európai 
szakirodalomban már korábban, s újab-
ban a hazai kutatásban is egyre inkább el-
fogadott módszert alkalmazva – nem az 
önálló lapok, hanem a metszeteknek a ki-
adványokban elfoglalt helyük alapján, 
könyvcímek szerint szerveződik. 

Blaschke megbízásaiban nyomon kö-
vethetjük a XVIII–XIX. század fordu-
lóján a közép-európai könyvkiadásban 
és ezzel összefüggésben a könyvilluszt-
ráltatásban bekövetkezett műfaji, stiláris 
és szemléleti változásokat. Az antik iro-

dalmat, mitológiát, képzőművészetet és 
történelmet népszerűsítő, klasszicista 
szemléletű kiadványok mellett megje-
lennek az újkor, illetve a közelmúlt ese-
ményeit bemutató könyvek, történelmi 
sorozatok. Utóbbiak vizsgálata lehetővé 
tette egyes történeti személyek (Mátyás 
király, Zrínyi Miklós, Mária Terézia) áb-
rázolásában bekövetkezett ikonográfiai 
változások követését, a portréábrázolás 
festészeti és grafikai hagyományai átala-
kulásának elemzését. A XVII-XVIII. 
századi geográfiai-topográfiai szemléle-
tet az újfajta, hazafias és lokálpatrióta in-
díttatású honismereti irodalom, illetve 
az érzékeny, „festői” útleírás váltja fel. A 
korábbi, elsősorban gazdasági, meteoro-
lógiai ismereteket közlő kalendáriumok 
mellett teret hódítanak az egyvelegként 
közölt rövidebb történetekkel, versekkel, 
illetve csinos külsejükkel elsősorban a te-
hetősebb polgárság nőtagjainak az ér-
deklődését felkelteni kívánó irodalmi al-
manachok, melyekben a hangsúly a kul-

lentős szerepet játszott a képszemlélet, a 
képekhez való viszony radikális átalaku-
lásában, a képigény általánossá válásá-
ban, melyet a XIX–XX. században a 

Blaschke János: Rozgonyi Cecília  

(Aurora, 1824) 

Blaschke János: Kleber tábornok 

meggyilkolása. Könyvillusztráció Ernst 

Ferdinand Buchholz Umständliche 

Aufklärungen der denkwürdigsten 

Ereignisse, Empörungen, Feldzüge, 

Schlachten und Belagerungen, 

Verschwörungen, Gräuel- und 

Zerstörungsscenen… cím_ könyvének 
12. kötetéhez (Pest, 1816) 

Blaschke János 1817-es lovasábrázolása
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fényképezés, a fotomechanikai képsok-
szorosítás, a mozgókép, napjainkban pe-
dig az internet próbál meg kielégíteni.   

A monográfia a téma interdiszcipli-
náris jellegéből fakadóan nemcsak a 
művészettörténészek érdeklődésére tart 
igényt, hanem a korszak irodalmával, 
könyvtörténetével és művelődéstörté-
netével foglalkozókéra is. A látképekkel, 
az arcképekkel, a divat- és viseletképek-
kel, a történeti ábrázolásokkal, az antik-
vitás-, a kelet- vagy a középkorkultusz-
szal, az ifjúsági irodalommal, a kortárs 
eseményekkel,  a vallásos (bibliai és mito-
lógiai) ábrázolásokkal, a női irodalom-
mal, a korszak etnográfiai és antropoló-
giai érdeklődésével foglalkozó szakértők 
egyaránt adatokat meríthetnek belőle, s 
a témáikhoz kapcsolódó képeket fel-
használhatják munkáik illusztrálására. 
Blaschke kiterjedt rézmetszői tevékeny-
ségének vizsgálata – például a könyvek-
hez és a bennük található képekhez való 
olvasói viszonynak vagy a rézmetszők, a 
kiadók és az írók közötti kapcsolati háló-
nak az elemzésével – fontos adatokat 
szolgáltat az utóbbi időben itthon és kül-
földön egyaránt megélénkülő média-, 
olvasás-, kép- és hálózatkutatáshoz is.

A katalógust kézikönyvként használ-
hatják a hazai és a külföldi múzeumok a 
grafikai gyűjteményeikben szereplő, ed-
dig azonosítatlan Blaschke-metszeteik 
meghatározásában, datálásában – a bécsi 
Albertinában például több mint 90 azo-
nosítatlan lapja található –, illetve az an-
tikváriusok. Az illusztrációk névmutató-
ja alapján könnyen megtalálhatóak a 
Blaschke által nagy számban készített, 

történelmi szereplőket, illetve kortársa-
kat (írókat, költőket, színészeket, politi-
kusokat) ábrázoló arcképek. Az illuszt-
rációk jegyzékének adataiból helynév és 
téma szerinti mutató is készült, melyek 
segítségével nemcsak a Habsburg Biro-
dalom, de a világ számos országának, 
városának művészeti, etnográfiai és 
természeti nevezetességeiről tud az ér-
deklődő ábrázolást találni. A katalógus-
ban jelentékeny adatbázis állt össze 
azokról a hazai és külföldi rajzolókról, 
akik a korszakban könyvillusztrációk-
hoz készítettek előképeket, s akik közül 
a kutatás néhányról eddig szinte sem-
mit nem tudott. Új, a hazai szakiroda-
lomban nem ismert rézmetszetekkel 
bővült néhány magyar származású réz-
metsző (Czetter Sámuel, David Weiss, 
Josef Kovatsch) oeuvre-je is.

Mivel Blaschke János életművének 
vizsgálata szervesen illeszkedik a XVIII–
XIX. század fordulójának könyvkiadá-
sával, könyvkereskedelmével és könyvil-
lusztráltatásával foglalkozó nemzetközi 
– elsősorban osztrák és német – kutatá-
sokhoz, tervezzük a monográfia német 
nyelvű kiadását. A katalógus ugyanak-
kor a téma iránt érdeklődő szélesebb kö-
zönség számára is hasznos kézikönyv-
ként szolgál, hiszen a reprodukált 2400 
rézmetszet – éppúgy, mint a majdnem 
300 szövegközti kép – nemcsak a kor-
szak könyvillusztrálásáról ad átfogó és 
szemléletes képet, hanem történelem- és 
művészetszemléletéről, divatjáról, lakbe-
rendezéséről  – vagyis a tágabb értelem-
ben vett szellemi és tárgyi kultúrájáról is.

PAPP JÚLIA

A zabliszt

A kimagasló tápértékű zabból készült liszt 
tápanyag-összetétele alapján az egyik leg-
kiválóbb biológiai értékű lisztfajta. A zab-
pehely- és a zabliszt tápanyag-összetevői 
figyelemre méltóak. Az irodalmi adatok 
és hazai vizsgálatok egyöntetűen 
bizonyítják, hogy a zabpehely 13%, a 
zabliszt 16% fehérjetartalmával a 
gabonafélék között a leggazdagabb fehér-
jeforrások között szerepel. Gazdag tárházai 
a nélkülözhetetlen aminosavaknak. A ve-
seműködésre ható leucin és izoleucin, a vér-
nyomás szabályozásában és a vérképzés-
ben részt vevő triptofán, az idegrendszeri 
működés szabályozásában szereplő lizin, a 
máj- és hasnyálmirigy-működését befo-
lyásoló metionin egyaránt megtalálható a 
zab aminosavkészletében. Többszörösen te-
lítetlen linolsavat mintegy 40%-ban tartal-
maz.

A vitaminok közül különösen figye-
lemreméltó  B1-vitamin-tartalma, mert a 
megfigyelt növekvő cukorfogyasztásunk 
fokozza a B1-vitamin-szükségletet. Ásvá-
nyi anyagokat: vasat, kobaltot, mangánt, cin-
ket, alumíniumot és káliumot, valamint az 
A-vitamin előanyagát, karotint is tartal-
maz. A bór és a jód is megtalálható benne 
nyomelemként. A kedvező arányú ás-
ványanyag-tartalma is hozzájárul rend-
szeres fogyasztása esetén a megfigyelt 
vérnyomáscsökkentő hatásához és ahhoz, 
hogy a keringési betegségek diétájában jó 
hatással alkalmazható. Előnyös élettani 
hatásának titka a nagy rost- és az alacsony 
zsírtartalomban rejlik. A modern orvos-
tudomány bizonyította, hogy a vastagbél 
különböző betegségeinek kialakulásában 
az egyik fő tényező a rostszegény táplál-
kozás. A zab értékes forrása mind a víz-
ben oldhatatlan, mind az oldható rostok-
nak, s ez a kettősség az, ami elősegíti az 
egészséges bélműködést.

A zab nyugtató hatása főként az 
aveninre, egy indol-alkaloidra vezethető 
vissza. Nyugtatószerként főleg a mag al-
koholos kivonatát alkalmazzák. Figye-
lembe kell venni, hogy a zab önmagában 
sikérmentes, ezért a pékárukat  ki kell 
egészíteni egyéb sikértartalmú lisztekkel. 
Felhasználható pudingok, krémek, egyéb 
ételek besűrítésére, bármilyen pékáru 
vagy palacsinta sütéséhez.

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Blaschke János: Tetovált férfiak Noukahiwa szigetén. Reichard Károly Gottfried Le nouvelliste 

français ou recueil choisi de Mémoires, Itinéraires… cím_ könyvének címlapelQzéke. (Pest, 1815)
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A pályázókat, az ő kutatótársaikat, 
hozzátartozóikat, valamint a pá-
lyázat lebonyolításában részt vett 

szakembereket az OTKA nevében Bálint 
Csanád professzor köszöntötte. Vele kö-
zösen adtuk át a díjakat. 

Az I. helyezett Bata Orsolya Sára Inno-
váció a sebészetben című pályaművével 
kapcsolatban a zsűri kiemelte, hogy a 
sérv kialakulásának és a vele járó veszé-
lyeknek a szemléletes bemutatásától a 
sérvháló beültetésén át a nanométeres há-
lók kialakításának a technológiájáig az 
írás minden részletet bemutat – minden 
ízében kiérlelt, érdekesen megírt cikk. 

A II. helyezett írásmű három kutató kö-
zös alkotása. Kiss László – Sárneczky 
Krisztián – Szabó Gyula: Vadászat a hal-
dokló üstökösre: hogyan fagyott meg a 
Hale-Bopp magja? című pályaműve a bí-
rálók szerint érzékletesen idézi fel a 16 év 
fölöttiek személyes ismerősét.  Hiszen aki láthatta, nem 
felejti el, milyen fényesen tűnt a szemünkbe – akár még 
a Nagykörúton sétálva és feltekintve is. A magyar kuta-
tócsoport azon dolgozik, hogy az óriásüstökös magját 

O T K A – É T  C I K K P Á LY Á Z AT  D Í J Á TA D Ó  2 0 1 3

SEBÉSZETI INNOVÁCIÓTÓL 
SZÖRNYETEG-CICKÁNYOKIG

November 27-én a Tudományünnep rendezvénysorozat keretében az OTKA Irodán adtuk át az Élet és 

Tudomány és az OTKA kutatásismertetW cikkpályázatának díjait.

tanulmányozza. Ehhez meg kellett várni, míg a Naptól 
eltávolodva a burkoló kóma megszűnik. Meglepetésre 
az aktivitás jóval tovább tartott, mint arról korábban 
vélekedett az elmélet, azután viszont zúzmara fagyott 

ki a felszínére, amit eddig csak 
a Neptunusz törpebolygóinál 
tapasztaltak. Kiderült, az ilyen 
nagyméretű üstökösök mini 
bolygókként viselkednek.

A III. helyen két pályamű 
végzett megosztva. Mészáros 
Lukács: Óriási törpék – Kihalt 
szörnyeteg-cickányok evolúci-
ós centruma a Kárpát-meden-
cében című írásából megtud-
tuk, hogy a cickányok, ezek a 
ma apró termetűnek ismert ál-
latok a hazánk területén előke-
rült ősmaradványok tanúsága 
szerint a földtörténeti múltban 
a mai „rokonaikhoz” képest 
valóságos óriások lehettek. A 
cikk szemléletesen mutatja be a 
Kárpát-medence ezen egykori 
lakóit, vizsgálatuk folyamatát, 
módszertanát és eredményét. 

...és után, az OTKA Irodán

Díjátadó ünnepség alatt....
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Kiss Viktória: Falvak, várak, főnökök? Új utak a bronz-
kori társadalom kutatásában című munkája pedig a kul-
turális antropológiai szemléletet a régészetbe „importá-
ló” új felfogást tükröz. Sok beszédes kvantitatív adatot 
tartalmazó írás, a sírok száma és csoportosítása, vala-
mint egyéb adatok alapján érdekesek a következtetései a 
társadalom felső tizedét kitevő elit életére és a státusz 
örökíthetőségére vonatkozóan. 
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mennyisége és hossza, és milyen ártéri 
szinten találhatók. A legmélyebb szin-
ten a bokorfüzeseket találjuk, ezek 
még cserjetermetű fűzfajokból állnak. 
Eggyel magasabb szinten vannak a 
fűz-nyár ligeterdők vagy más néven a 
puhafás ligeterdők. Míg az első egy 
cserjés társulás, az utóbbi már igazi er-
dő. A legmagasabb emeleten és a leg-
szélesebb sávon a keményfás ligeterdők 
vagy más néven a tölgy-kőris-szil liget-
erdők kísérik a folyókat.
– Mi a különbség a puhafa és a ke-
ményfa között?
– Ez egy erdészeti megközelítés, a pu-
hafás ligeterdőben az állományalkotó 
fafajoknak, a fehér fűznek és a fekete 
nyárnak puha faanyaga van. A ke-
ményfás ligeterdőkben a kocsányos 
tölgynek, a magyar kőrisnek, a mezei 
szilnek és a vénic-szilnek pedig ke-
mény a faanyaga. Ebből fakad ez a 
megkülönböztetés, de ezt nemcsak a 
magyar nyelvben, hanem a német és az 
angol nyelvben is így használják.
– Mi lett az eredménye a folyamszabá-
lyozásnak a ligeterdők szempontjából?
– A folyószabályozások negyven szá-
zalékkal megrövidítették a síkvidéki 
vízfolyásainkat. Ez egyrészt azt jelen-

tette, hogy negyven százalékkal rövi-
dült az a parthossz, ahol fennmarad-
hatnak a ligeterdők. Másrészt a terüle-
tek régi növényzetét mutató, úgynevezett 
rekonstruált természetes vegetációtérké-
pek alapján azt is ki lehetett deríteni, 
hogy az ország területének a 19 száza-
lékát, tehát az egyötödét boríthatnák 
ligeterdők. A folyószabályozások, az 
ültetvényszerű fatermesztés, a rétek, 
legelők, az ártéri szántók, gyümölcsö-
sök létrehozása miatt a ligeterdőknek 
ez a 19 százaléknyi aránya mára 0,42  
százalékra csökkent. Tehát a veszteség 
majdnem 98 százalékos ezen a téren.
– Ugyanakkor európai szinten mégis 
jól állunk.
– Igen. Azért állunk jól, mert ha meg-
nézzük ezeket az erdőket Európa 
vegetációtérképén, akkor azt látjuk, 
hogy elsősorban ide, a Pannon-meden-
cébe összpontosulnak ezek az erdők. 
Az európai ligeterdők zöme itt találha-
tó, mert a Pannon-medencének sajátos 
élőhelyei ezek a társulások.
– Ez azt is jelenti, hogy Nyugaton 
jobban szabályozták a folyókat, vagy 
jobban visszaszorultak a ligeterdők?
– Ez is közrejátszik természetesen: 
nyugaton a folyókat jobban csatornáz-

– Előadásában sok szó esett a ligeter-
dőkről. Mit értünk ez alatt a kifejezés 
alatt?
– Itt kettős megközelítést lehet alkal-
mazni, ugyanis a magyar nyelv a lige-
tet kétféleképp értelmezi. Egyszer a fo-
lyóvizek mentén lévő nedves területe-
ken kialakult erdőket értjük a ligeter-

dők alatt, máskor 
viszont a „ligetes” 
jelző egy kiritkult, 
alacsony záródású 
faállományt jelent. 
Ezt sokszor kever-
jük is, de most nem 

erről a ligetes megközelítésről beszélek, 
hanem a folyóvizek mentén kialakult 
erdőkre alkalmazom a szót.
– Milyen típusai vannak hazánkban a 
ligeterdőknek?
– Magyarországon alapvetően két fő 
típust lehet megkülönböztetni: a síkvi-
déki ligeterdőket, ezek a nagyobb fo-
lyamok, folyók mentén alakultak ki, 
illetve a hegy-dombvidéki ligeterdő-
ket, amelyek a patakok mentén jöttek 
létre. Az utóbbiakat éger-ligeteknek is 
szoktuk hívni. A síkvidéki ligeterdő-
ket pedig három típusra lehet bontani 
aszerint, hogy mekkora az elöntés 
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MEG KELL VÉDENI 
A LIGETERDVKET

A WWF Magyarország természetvédelmi szervezet november 

18-19-én, Mohácson nemzetközi konferenciát rendezett az árte-

rek, különösen a Duna megmaradt természetvédelmi értékeinek 

védelmérWl. A rendezvényen  szó volt  a Szabadág-sziget rehabili-
tációjáról – a sziget megmentése a szervezet legnagyobb terepi 
projektje. Bartha Dénes, a Nyugat-magyarországi Egyetem inté-
zetigazgató egyetemi tanára is tartott elWadást. Magyar alapku-
tatókat bemutató sorozatunkban most vele készítettem interjút.

T 33114
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gyon sok fás- és lágyszárú özönfaj, az-
az idegenhonos, agresszíven terjeszke-
dő növény jelent meg ezeken az élőhe-
lyeken. Emellett az erdészek nagyon 
sok nemesített fajtát alkalmaznak az 
állományalkotó fafajok esetében, to-
vábbá a vágásos erdőgazdálkodási mód 
is hozzájárul a helyzet romlásához.
– Mit jelent a folyamatos erdőborítás, 
és miben különbözik a hagyományos 
erdőgazdálkodástól?
– Ez egy új fogalom, amely az utóbbi 
tíz évben kezd meghonosodni a hazai 
erdészkörökben. Azzal kell kezdenem, 
hogy az elmúlt két évszázadban vágá-
sos erdőgazdálkodást folytattunk, ami 
a mezőgazdaság növénytermesztési 
szemléletén alapul, és a vetés–aratás el-
vét követi. Amikor a faállomány elért 
egy bizonyos életkort, és már remélhe-
tő volt valamilyen anyagi haszon, ak-
kor egy az egyben letermeltük azt. Így 
keletkezett egy vágásterület, ezt aztán 
beerdősítettük, a felnövekvő faállo-
mányt ápoltuk, tisztítottuk, gyérítet-
tük, majd megint „leszüreteltük a ter-
mést”, azaz megint levágtuk. Utána 
kezdődött ez a ciklus előröl. A folya-
matos erdőborítás megvalósítása 
esetén nem arra törekszünk, hogy 
időnként megszűnjön a faállomány 
jelenléte, borítása, s később egy-egy 
időpontban csak egy-egy korosz-
tály képviselje azt. Inkább az a cél, 
hogy mindvégig erdő borítsa a te-
rületet, a faállomány változatos 
koreloszlást mutasson, és úgy ve-
gyük ki a fát az erdőből, hogy az ne 
üssön nagy sebet rajta.

BAJOMI BÁLINT

védelem nevezi –,  akkor rajta keresztül 
természetesebb ligeterdőket is létre le-
het hozni.
– Mit értenek a biológusok, termé-
szetvédők a „természetesség” kifejezés 
alatt?
– Erdők esetében a természetességi 
mutató azt jelenti, hogy a jelenlegi er-
dőállományaink mennyire távolodtak 
el a természetes állapotuktól, milyen 
mértékű az emberi behatás ezen állo-
mányok tekintetében. Ha a ligeterdő-
ket nézzük, akkor azt mondhatjuk, 
hogy a bokorfüzesek viszonylag jó ter-
mészetességi állapotban vannak. Az 
igaz, hogy ezeknek a területét gazdál-
kodási célra különösebben nem is lehet 
hasznosítani – ennek is köszönhető ez a 
jobb természetességi állapot. A puhafás 
és a keményfás ligeterdők viszont kö-
zepes természetességi állapotban van-
nak országos szinten. Főként azért 
romlott a természetességük, mert na-

ták, mint itt Közép-Európában vagy 
éppen a Pannon-medencében. De hoz-
zá kell tennem, hogy nemcsak a folyók 
szabályozása okolható a ligeterdők te-
rületcsökkenése miatt, hanem az egyéb 
más igénybevétel is, a rét- és legelőnye-
rés, az ültetvényszerű fatermesztés 
vagy éppen a szántónyerés is okolható. 
A legeslegnagyobb veszteség a ke-
ményfás ligeterdőknél van. Azok kép-
viselték a ligeterdők java részét, és őket 
zömében a gáton kívüli területre, az 
ármentesített területre szorították, ahol 
ma már alig-alig kapnak vizet. Mivel 
jó termőhelyen állnak, ezért ezen állo-
mányokat korábban letermelték, átala-
kították és jelenleg más művelési ágban 
hasznosítják.
– Említette az előadásban a fekete 
galagonyát; miért fontos ez a növény? 
Mit lehet róla tudni?
– A fekete galagonya a Pannon-me-
dence bennszülöttje, azaz máshol nem 
fordul elő, csak itt. Ha mai előfordulási 
pontjait nézzük, akkor azt tudjuk 
megállapítani, hogy a Duna középső és 
alsó szakaszán él, a felső szakaszról már 
kipusztult, és talán Szerbiában egyetlen 
egy helyen előfordul még ez a faj, de ez 
utóbbit megerősíteni nem tudom. Ma-
gyarországon viszont még vannak 
életerős populációi, és ennek a fajnak a 
megőrzése a mi feladatunk. A fekete 
galagonya a puhafás és a keményfás li-
geterdőkre jellemző, azok címernövé-
nye is lehet.
– Tehát ha megvédjük a ligeterdőket, 
akkor ezt a fajt is meg tudjuk védeni:
– Igen, tulajdonképpen ez így van, de 
talán fordítva is igaz: ha a fekete gala-
gonyára összpontosítunk, mint zász-
lóshajó-fajra – ahogy ezt a természet-
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hangsúlyozottabbak lehetnek, való-
színűleg erre utalhat genomjukban a 
nem-kódoló régiók magasabb aránya. 

Az elmúlt években több hosszú 
nem-kódoló RNS-t ismertünk meg, 
valamint komparatív genomikai 
módszerek segítségével lehetővé vált 
összehasonlításuk különböző fajok 
között. Így az emberi genom összeve-
tésre került legközelebbi rokonaink, a 
bonobók és a többi csimpánz genom-
jával. Az emberszabású majmok mel-
lett más gerinces fajokkal is megtör-
téntek a genomikai vizsgálatok. A 
kutatások érdekes eredménnyel zá-
rultak: Kathrine Pollard és munka-
társai 49 olyan szakaszt fedeztek 
fel, amelyek a főemlősök és a gerin-
cesek között erősen konzerváltak, 

de az emberben a vártnál több mu-
tációt tartalmaznak. A rokonsági 
fokot figyelembe véve a csim-
pánz és az emberi genom között 
csupán 0,27 nukleotidnyira becsül-
hető az eltérés egy 100 bázispár 
hosszúságú szakaszon, ezzel szem-
ben az  említett kutatók által azo-
nosított, legmarkánsabban megvál-
tozott régióban 18(!) nukleotidnyi 
különbség is detektálható. Ezek az 
eredmények még hangsúlyosabbá 
válnak annak fényében, hogy a tá-
volabbi rokon csirke és csimpánz 
hasonló szakaszai között mindössze 
2 nukleotidnyi eltérés van... 

Feltételezik, hogy a csimpánz és 
az ember közös ősénél egyelőre is-
meretlen okból olyan mutációk kö-

Az emberi génállomány fel-

térképezését célzó, nem-

rég lezárult Humán Genom 

Projekt egyik legnagyobb 

meglepetést okozó eredmé-

nye volt, amikor fény derült 

arra, hogy génállományunk 

mindössze 1–1,5 százaléká-

ról képzWdnek fehérjék. A 
fennmaradó, jobbára ismét-

lWdW szekvenciákat tartal-
mazó szakaszokkal eleinte 

nem is tudtak mit kezdeni, 

„hulladék (junk) DNS"-ként emlegették Wket. 
Napjainkra már sokat bWvült a nem-kódoló ré-
giókkal kapcsolatos tudásunk, azonban még 

számos kérdés merül fel velük kapcsolatban. 

Valószínűsíthető, hogy az 
emberi genom körülbelül 
50%-áról különféle fehérjé-

vé át nem íródó RNS-ek képződnek. 
A nemrég felfedezett, szabályozási 
funkciót betöltő kisebb méretű RNS-
féleségek – kis interferáló RNS-
ek, mikroRNS-ek, piwiRNS-ek 
– mellett hosszabb, akár több száz, 
több ezer bázispár nagyságú 
transzkriptumokat is azonosítot-
tak, amelyek pontos funkciója 
még csak részben ismert. 

Számos kutató úgy véli, hogy a ma-
gasabb rendű szervezetek fokozott bi-
ológiai komplexitása a fent említett 
nem fehérjét kódoló régiók megnö-
vekedett számával áll összefüggés-
ben. Ez éles ellentétben áll a törzsfej-
lődés alacsonyabb szintjén álló 
prokarióta szervezeteknél megfigyel-
hető stratégiával, a különböző bakté-
riumfajok ugyanis fehérjeállomá-
nyuk variálásával próbálnak a meg-
változott körülményekhez alkalmaz-
kodni. Az eukarióta szervezetéknél 
azonban a reguláció más szintjei jóval 

AZ RNS-VILÁG 
ÉS AZ EMBERRÉ 

VÁLÁS
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vetkeztek be, amelyek hatására az 
adenin/timin bázisok erősebb, há-
romszoros kovalens kötés kialakítá-
sára képes guanin/citozin bázisokra 
cserélődtek, és ennek köszönhetően 
a képződő humán nem-kódoló 
RNS-ekben is erősebb másodlagos 
struktúra alakul ki. Az érintett sza-
kaszok többsége a génkifejeződés 
szabályozásáért felelős, közülük kü-
lönösen sok található neuronális fej-

lődésért felelős régiókba 
ágyazva. A csimpánzok-

hoz hasonlítva az 
emb erő sö kb en 
megugrott mutá-
ciós ráta, illetve 
az idegi működé-
sekben nyújtott 
szerepük miatt 
úgy gondolják, 

hogy ezen gének megvál-
tozása kulcsfontosságú le-
hetett az emberré válás fo-
lyamatában. Ugyanakkor 
meg kell jegyeznünk, 
hogy a mutációkat kiváltó 
folyamatok még mindig 
ismeretlenek.

Ezeket az evolúciós lép-
tékben drasz tikusan meg-
változott szakaszo-
kat HAR-oknak 
nevezték el, ami az 
angol „Human Ac-
celerated Regions” 
kifejezésből kép-
zett betűszó. Ezek 

a régiók a központi idegrend-
szer felépítését strukturálisan 
és funkcionálisan is megha-

tározzák: felelősek lehetnek 
az emberi agy magasabb fo-
kú barázdáltságáért, illetőleg a be-
széd emberre jellemző sajátságai-
nak kialakulásához is hozzájárul-
hatnak. Közülük a legjelentősebb a 
18 darab mutációt tartalmazó 
HAR1–fehérjévé át nem íródó, 
hosszú nem-kódoló RNS, amely a 

humán 20-as kromo-
szómán lokalizálódik. 
Az ember embrionális 
fejlődésének hetedik-
kilencedik hetében külö-
nösen magas szinten feje-
ződik ki, és ez a fokozott 
génkifejeződés egészen a 
17–19. terhességi hétig 
fennmarad. Itt kell meg-
említenünk, hogy az 
egyedfejlődésnek ezen sza-
kaszában következik be a 
neuronális sejtek vándorlá-
sa és különböző feladatok-
ra való specializálódása. A 
különféle idegsejttípusok 
közül a Cajal–Retzius-
neuronok fejezik ki a 
legmagasabb szinten a 
HAR1 nem-kódoló RNS-t, 
és vele párhuzamosan a reelin nevű 
fehérje expressziója is eléri a maxi-
mumot.  A reelin a neuronok által ki-
bocsátott glikoprotein, ami az ideg-
sejtek közötti kommunikációban, 
sejtmigrációban, illetve az agykéreg-
re jellemző 6 rétegű struktúra kiala-
kításában működik közre. A reelin 
fehérje megváltozott kifejeződé-
séhez társuló defektusok igazoltan 

hozzájárulnak a bipoláris depresz-
szióhoz és a skizofréniához. A 
HAR1-régió és az általa szabályo-
zott folyamatok megismerése így 
új utakat nyithat meg pszichiátriai 
kórképek molekuláris alapjainak 
megértéséhez.

A HAR-okkal kapcsolatos újabb 
vizsgálatokban a Neander-völgyi 
és Gyeniszovai ember genomjával 
is összevetették ezeket a régiókat. 
A vizsgálatok azt az eredményt 
hozták, hogy a báziscserék 8%-a 
kizárólag a mai ember genetikai 
állományában volt észlelhető. A 
HAR-okkal kapcsolatban jelen-
leg is folynak kutatások, további 

vizsgálatuk nemcsak az emberré vá-
lás folyamatának megismerésében 
lehet segítségünkre, hanem annak 
megértésében is, hogy mi lehet a kü-
lönböző nem-kódoló régiók funkci-
ója genetikai állományunkban.

SZLÁVICZ ESZTER

A reelin nev_ fehérje a neuronális 
vándorlásban és a szinaptikus kapcsolatok 
megerQsödésében játszik fontos szerepet, 

skizofréniában és a bipoláris depresszióban 
kifejezQdését alacsonyabb szint_nek találták

 A csimpánzgenom 
hasonló szakaszaihoz 

képest a legtöbb, összesen 
18 mutációt hordozó 

HAR1 nem-kódoló RNS 
másodlagos szerkezete

Cajal–Retzius-neuronok
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A nyelvek történetük során 
számos ősi vonás megőrzé-
se mellett sok egyéni újítást 

is bevezettek. Az egymással tartó-
sabb kapcsolatba került különböző 
anyanyelvű népek egyebek közt 
nyelvükben is befolyásolják egy-
mást, kisebb-nagyobb csoportjaik 

A  TÖ R T É N E T I - Ö S S Z E H A S O N L Í T Ó  N Y E LV T U D O M Á N Y R Ó L

ÁRULKODÓ SZAVAK
A világ sok ezernyi nyelve nyelvcsaládokba soroltatott, amelyek tagjai közt hol szorosabb, hol kevés-

bé szoros atyafiság állapítható meg (vannak persze rokontalanként ismert nyelvek is, ilyen például a 

baszk). A német és az angol a germán csoport tagjai, az orosz és a szlovén a szlávéi, az olasz és a 

francia az újlatinéi, ezek együttesen számos más nyelvvel és nyelvcsoporttal együtt a hatalmas indo-

európai (vagy indogermán) nyelvcsalád tagjai. A nyelvcsalád tagjai egy valahai nyelvWsbWl, az úgyne-

vezett alapnyelvbWl jöttek létre hosszú idW folyamán, amit legjobban a latinból kialakult újlatin nyel-
vek életútja szemléltet. 

esetleg nyelvet is váltanak. Ilyen 
szempontból különösen tarka lehet 
egy bizonyos nyelvű nép etnikai 
múltja; a franciák elődei közt a fő-
leg latin nyelvű római telepeseken 
kívül voltak kelták (gallok) és ger-
mánok (frankok) is, így bennük 
csak kisebb részt csörgedezik „latin” 
vér. Nincs ez másként velünk, ma-
gyarokkal sem.

A nyelvek közti genetikai rokonság-
gal a történeti-összehasonlító nyelv-
tudomány foglalkozik, amely volta-
képpen két nyelvtudományi mód-
szer együttes alkalmazásából áll. A 
történeti nyelvtudomány az egy-egy 
nyelv vagy nyelvcsoport életében 
bekövetkezett változásokat deríti 
fel, és igyekszik a változásoknak 
okát adni. Példaként megemlíthető,  Európai népviseletek, XIX. század
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ségek és az egyéni újítások gondos 
elemzése révén következtethetünk a 
közös előzményre, az úgynevezett 
alapnyelvre. Az ilyen jellegű fáradsá-
gos kutatómunka eredményeként 
tudjuk megmondani például azt, 
hogy miben különbözött egymástól 

a finnugor és az indoeurópai alap-
nyelv, míg például a német és a ma-
gyar közti különbségek megállapítá-
sa sokkal egyszerűbb feladat. Ha 
nyelvünk kialakulásának hosszú tör-
ténetét tekintjük, három alapnyelvet 
(azaz három nyelvcsaládot vagy 
nyelvcsoportot) kell megkülönböz-
tetnünk: az uráli alapnyelvet, ame-
lyet az uráli ősnép beszélt, és amely a 
Kr. e. 4. évezred vége előtt válhatott 
ketté finnugorra és szamojédra; a 
finnugor alapnyelvű társaság a Kr. e. 
3. évezred közepe táján oszlott finn-
permi és ugor csoportra (a finn a 
finn-permi csoport tagja); a Kr. e. 1. 
évezred első felében az ugor alap-
nyelvet beszélt csoportból kiváltak 

eleink, akiket előmagyaroknak te-
kinthetünk; az ugor nyelvcsoport 
másik ágában a vogul és az osztják 
található. 

Miképpen állapíthatjuk meg e nyel-
vek közti rokonságot? A nyelvrokon-
ság kritériumai együttesen (az egysze-

rűség kedvéért itt csak 
magyar és finn példá-
kat sorolok fel a finn 
szavak jelentése nélkül): 
közös szavak az úgyne-
vezett alapszókincsben 
(rokonság- és testrész-
nevek, élőlények, tár-
gyak és természeti je-
lenségek neve, névmá-
sok, szám nevek, elemi 
cselekvések és történé-
sek megnevezése stb.); 
a közös, ősi eredetű 
(vagy is az azonos vagy 
legalább hasonló jelen-
tésű) rokon nyelvi sza-
vakban szabályszerű 
hangmegfelelések, pél-
dául (magyar) fiú~ 
 (finn) poika, fej, fő~ 
 pää, fecske~pääsky, 
fészek~pesä, felhő ~ 
 pilvi, fa~puu, facsar~ 
pusertaa, fúr~pura, 
kéreg~keri, kéz~käsi 
(ragozási töve: käte-), 
kígyó~kyy, könny~ 
kyynel, (meg)hal~kuo-
lee, hal~kala, halad~ 
kulkee, három~kolme, 
ház~kota, háj~kuu, 
hall~kuulee (e példák 
azt mutatják, hogy ősi 
szavainkban a szókez-

dő magyar f-nek a finnben p, elülső – 
magas – hangrendű szavakban a ma-
gyar k~finn k-, hátsó – mély – hang-
rendű szavak esetében a magyar 
h~finn k-megfelelést találunk, sok ha-
sonló, szabályszerű hangmegfelelés 
van a többi közös szavunkban is, ősi, 
közös vonás a magánhangzó-illeszke-
dés, például ház, ház-ban~kota ’faké-
regből készült sátor’, koda-ssa ’sátor-
ban’, kéz, kéz-ben käsi ’kéz’, käde-ssä 
’kéz-ben’; közös előzményből levezet-
hető egyezések a nyelvtanban, úgy-
mint alaktani elemek (képzők, jelek, 
ragok) és mondattani sajátságok, ilye-
nek a többes szám egyik jele, az i, pél-
dául hal, hala-i-m-ban~kala, kalo-i-
ssa-ni; a birtokos személyjelek és az 

hogy a Halotti beszéd korának 
nyelvállapota és anyanyelvünk mai 
formája közti számos fejleményt e 
diszciplína művelői tanulmányoz-
zák. A rokonság gyanújába került 
nyelvek közti viszonyok tisztázása, 
vagyis annak eldöntése, hogy két 
vagy több nyelv ro-
konságban áll-e egy-
mással, közös előz-
ményük volt-e vagy 
sem, az összehason-
lító nyelvtudomány 
szakembereinek fel-
adata.

A Kárpát-meden-
cébe érkezett hon-
foglalók közt a ma-
gyar nyelvűeken kí-
vül voltak egyebek 
közt törökségi idió-
mákat beszélt ele-
mek is, de őket is 
honfoglaló magyar 
őseinkként tartjuk 
számon, miként a 
rómaiak sem csak la-
tin nyelvűek voltak, 
vagy a hun népként 
ismert hódító tö-
meg, amelynek vol-
taképpeni nyelvéről, 
a hun nyelvről szinte 
semmit sem tudni, 
rengeteg törökségi, 
mongol, germán stb. 
népelemet is magá-
ban foglalt.

A honfoglaló ma-
gyarság magvának 
nyelve is a távoli 
múltból ered, amely-
ben természetszerűleg sok a homá-
lyos pont. Azt azonban a kutatók 
generációi teljes bizonyossággal 
megállapították, hogy anyanyel-
vünk rokonságban áll többek közt a 
vogul, az osztják, a finn és a lapp 
nyelvvel, miként a németnek roko-
na az angolon kívül például az orosz 
és a portugál is.

Magyarnak három alapnyelve
Amikor egy nyelv két vagy több 
nyelvre szétválik, az új nyelvek szá-
mos ősi, így közös vonást megőriz-
nek (például a szókincs, a nyelvtani 
elemek és szerkezetek egy részét), 
miközben az utódnyelvek sok újítást 
is bevezetnek. Ezen megőrzött régi-

Vogul férfi, 1914
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low~(osztják) law; ugor az eredeti-
leg csak a ’honnan’ kérdésre válaszo-
ló -l esetrag, például al-ól, köz-
ül~(vogul) kot-el, hot-el, ~(osztják) 
ta-lta; a határozói igenév képzője, 
például men-ve, men-vén~(osztják) 
men-min, halad-va, halad-
ván~(osztják) huhel-man; a fosztó-
képző, például szív-telen~(vogul) 
sim-tダl, é-tlen~(vogul) tパ-tダl; igekö-
tők, például el-ment~(vogul) パl-
mines, ki-kel~(vogul) kün-käli, 
kimegy~(osztják) ile-menes ’elment’, 
kim-menä! ’menj ki!’; egyes igéink 
többalakúságának megvannak a 
párhuzamai a másik két ugor nyelv-
ben, például ve-tt, vegy-él~(vogul) 
wi-s, woj-en!~(osztják) we-s, wピj-ä!; 
a határozói igenév + a ’van’ jelentésű 
ige ragozott alakjából álló, állapotot 
kifejező szerkezetet csak az ugor 
nyelvek ismerik, például meg van 
írva~(vogul) minem oli ’el van men-
ve, elment’~(osztják) halman ol ’el 
van halva’; az ugor nyelvek mind-
egyike ismeri az alanyi és a tárgyas 
igeragozás kettősségét, például 
ölök~ölöm, (vogul) älem~älilem, 
(osztják) wellem~wellim; a lovak 
életkorának megnevezései részben 
közösek, például másodfű ló~(vogul) 
kit pum luw ’két fű ló’, harmadfű 
ló~(vogul) kurem pum tem luw ’há-

igei személyragok, például ház-
am~kota-ni ’sátra-m’, men-tek~mene-
tte; az esetragok egy része, például 
kéz-en~käde-llä (régi käde-lnä) ’kéz-
en’, taka-na ’hát-ul’; az alárendelt mel-
lékmondatot helyettesítő igenévi szer-
kezetek, például ment-em-ben látta-
lak (té ged) ~men  ne-ssä-ni näin sinut.

A finnugor alapnyelvbe az indoeu-
rópai alapnyelv felbomlását követő-
en kialakult (például a perzsa és a 
szanszkrit közös előzményeként is-
mert) indoiráni alapnyelvből kerül-
tek át szavak ( jövevényszavak), ilye-
nek például a magyar méh (~finn 
mehi-läinen), méz (~mesi), szarv 
(~sarvi), száz (~sata) finnugor kori 
előzménye. 

Örökségek
A magyar nyelv sok mindent örö-
költ és el is veszített előzményeiből, 
az uráli, a finnugor és az ugor alap-
nyelvből, és persze jó néhány olyan 
vonást is mutat, amely önálló élete 
során alakult ki. Most ezekből muta-
tok be egy-egy kis csokrot. 

Ugor kori örökségünkből idézek 
néhány szót (magyar–vogul–osztják 
párhuzamokkal szemléltetve na-
gyon leegyszerűsített módon írva): 
eb ~(vogul) ämp, amp~(osztják) 
ämp, amp, ló, lov-~(vogul) luw, 

rom füvet evett ló’; a kenyeret/pénzt 
keres ugor kori tabuisztikus kifeje-
zésre megy vissza, a vogulban (kins- 
’keres’) hul kinsi ’halászni’ (azaz ha-
lat keresni), uj kinsi ’vadászni‘ (azaz 
állatot keresni), az osztjákban 
(kencsä- ’keres’) kul kencsä ’halász-
ni‘, wajeけ kencsä ’vadászni‘.

Változó nyelv
Legközelebbi nyelvrokonaink, azaz 
a vogulok és az osztjákok közös elő-
deitől történt elkülönülés után is fo-
lyamatosan változott a nyelvünk. A 
megváltozott életkörülmények foly-
tán főleg a szókincs gazdagodott 
számos új elemmel, ilyenek a belső 
keletkezésű szavak (például bőg, ka-
cag, röhög), a törökségi (például 
iker, hattyú, gyűrű), a latin (például 
angyal, ostya, mise), a szláv (például 
pap, mezsgye, kasza), a német (pél-
dául polgár, fecni, bognár), az olasz 
(például dús, lándzsa, pizza) és egyéb 
jövevényszavak.

Új képzők létrejöttével is keletkez-
tek új szavak, például -ság/-ség: jó-
ság, szép-ség, -szág: jó-szág, or-szág, 
-hat/-het: lát-hat, néz-het,

Az alapnyelvek korában a legtöbb 
szó kétszótagú volt és magánhang-
zóra végződött, e magánhangzó a 
honfoglalás körül eltűnt, lekopott a 
magyarban, például hal~(finn) kala, 
nyíl~nuoli, vér~veri, szem~silmä, 
nyal~nuole, nyel~niele, de a Tihanyi 
alapítólevélben az út még utu, a had 
pedig hodu. 

Több esetrag főnévből kialakult 
névutókból keletkezett, például 
bél’(eredetileg) valami belseje > 
belen > -belen/-balan > -ban/-ben 
(például ház-ban, kéz-ben).

A határozott és a határozatlan 
névelő kialakulása: a, az, egy, a 
nem és a ne szócskákkal történő ta-
gadás és tiltás létrejötte, kötőszava-
ink, például a hogy, mert, és anya-
nyelvünk önállósulását követően 
születtek meg.

A kötőszavas alárendelői mondat-
szerkezet ugyancsak a magyar nyelv 
önálló élete során alakult ki, például 
tudom, hogy esik, az eredeti alany–
tárgy–állítmány szórendű mondat 
mellett megjelent az alany–állít-
mány–tárgy szórendű is, például a 
fiú könyvet olvas~a fiú olvassa a 
könyvet, a fiú nem olvas könyvet.

HONTI LÁSZLÓ

Európai nyelvek térképen

(spa: spanyol, fra: francia, 

deu: német, pol: lengyel, fi: finn, 

hun: magyar)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Az atombomba és a XX. század

Minden akkor kezdődött, amikor Szi-
lárd Leó 1933-ban Londonban a British 
Múzeummal szemben ácsorgott a piros 
lámpa előtt. Eszébe villant, hogy igenis 
lehetséges a láncreakció, s ezzel eldöntöt-
te a XX. század sorsát – legalábbis így 
véli Richard Rhodes. Elméletét meggyő-
zően alá is támasztja kitűnő könyvében, 

Az atombomba történeté-
ben, amely méltán nyerte 
el a Pulitzer-díjat, a Nem-
zeti (amerikai) Könyvdíjat 
és az Amerikai Könyvkri-
tikusok Országos Köré-
nek díját.

A könyv az atombom-
báról szól, amely persze 
Marie Curie-vel kezdő-
dött, amikor felfedezte a 
radioaktivitást. A XX. 

századi fizikai és kémiai kutatások fő-
csapása ettől kezdve szinte csak erről 
szólt. Sorra születtek a nagy felfedezé-
sek, nagy találmányok – és a Nobel-dí-
jak. Rhodes értőn és közérthetően ma-
gyarázza el ezeknek a – háború előtt 
még elsősorban Európában: Cambrid-
ge-ben, Oxfordban, Berlinben, Párizs-
ban, Olaszországban folyó – kutatások-
nak a lényegét. De mindezt beleágyaz-
za a történelembe, a XX. század politi-
kai és diplomáciai történetébe. Meg kell 
ismerkednünk tehát Hitler megjelené-
sével, a nácizmus megszületésével is, 
hogy megértsük, miért kényszerültek 
előbb Berlinből és Bécsből, majd Olasz-
országból, Dániából és Franciaország-
ból is menekülni a zsidó kutatók, hogy 
végül többségükben Amerikában kös-
senek ki, megerősítve az akkor még 
másodvonalbeli amerikai egyetemeket 
és kutatóintézeteket.

Szilárd tehát – „a bolygó magyar”, 
ahogy Amerikában nevezték – már na-
gyon korán rájött arra elméletben, hogy 
lehetséges a láncreakció, amely iszonya-
tos erőket szabadíthat fel. Miután neki 
magának is menekülnie kellett, sőt, 
maga is aktívan segítette a menekülő-
ket, nagyon hamar világossá vált szá-
mára az is, aki ennek az erőnek a birto-
kában van, az befolyásolja a történel-
met. Ám mindez csak a fejében játszó-
dott le, elmélet volt. A bizonyítást 
átengedte másoknak – Ferminek, Bohr 
csapatának, azoknak, akik sorra No-

bel-díjakat kaptak fontos kutatásaikért. 
Szilárd nem szívesen állt be egyetlen 
csapatba sem, egyformán idegeire ment 
kutatóknak és politikusoknak, nem is 
szólva a katonákról, akiket megpróbált 
meggyőzni arról, ne dobják le a végül 
elkészült bombát Japánra. A könyv 
azonban nem róla szól, hanem az em-
ber egyre több és egyre önveszélyesebb 
tudásáról, meg arról a felelősségről, 
amivel ezt a tudást a szolgálatunkba ál-
lítjuk. 

A könyv izgalmas olvasmány, fiziká-
ról, hatalomról és emberségről. Rhodes 
ugyanis megismertet bennünket ezek-
kel a kivételes kutatókkal, dilemmáik-
kal, gyengéikkel és erényeikkel is. Kö-
zöttük ott voltak azok a legendás ma-
gyarok – Wigner Jenő, Neumann Já-
nos, Teller Ede, Kármán Tódor –, akik 
megteremtették a magyar tudomá-
nyosság egyedülálló hírnevét, akikről 
legendák terjedtek, például az, hogy ha 
nem akarták, hogy bárki is megértse, 
amit mondanak, hirtelen átváltottak 
„valami érthetetlen, titkos nyelvre, a 
magyarra”. (Az atombomba története, 
Park Kiadó, 2013. 880 oldal, 6900 forint)

- J -

Térkép e táj…?

Régi korok térképeit vizsgálni nem csu-
pán történészek kiváltsága. Az ötven, 
száz, kétszáz évvel ezelőtt vagy még ko-
rábban készült térképek sokak érdeklő-
dését felkeltik. Az egykori nyelvhaszná-
lat és ábrázolás, a területi változások vagy 
egy-egy társadalmi, gazdasági kérdés 
nyomon követése nem csak 
szakértők számára hordozhat 
újdonságot. A Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) 
könyvtára 14 500 térképet 
őriz gyűjteményében. A most 
megjelent díszes kiállítású al-
bumban ezek közül 2112 tér-
kép leírása található. A válo-
gatás szempontja a történeti 
érték volt: az 1945 előtt meg-
jelent magyar vonatkozású térképek ke-
rültek a kötetbe. 

A KSH térképkészítő műhelye or-
szágszerte (el)ismert volt a második vi-
lágháborúig; 1875-ben a párizsi földraj-
zi kongresszuson, majd 1881-ben a ve-
lencei kongresszuson is I. osztályú dísz-
oklevelet, illetve „soron kívüli első 

jutalmat” kapott. A kiadványban azon-
ban nemcsak a KSH által készített tér-
képek szerepelnek, hanem a könyvtári 
gyűjteményben található további kin-
csek is. A legrégibb térkép 1617-ből 
származik, és további 22 darab 1800 
előtt készült térkép szerepel a bibliográ-
fiában, amelyek között találunk a korai 
magyar folyószabályozásra vonatkozó 
dokumentumokat vagy a londoni Ro-
yal Society által készített Magyaror-
szág-térképet 1715-ből. A kötetben való 
tájékozódást segíti a cím-, név-, 
földrajzinév- és tematikus mutató is. 

A gondosan összeállított bibliográfia 
mellett 55 színes illusztráció található, 
amelyek között szerepel vármegyék áb-
rázolása az 1800-as évek elejéről és végé-
ről, a könyvnyomdák elhelyezkedése 
1880-ból, a Duna-parti csőhálózat térké-
pe 1882-ből és még több érdekesség. Két-
ségkívül az illusztrációk fokozzák legin-
kább a kedvet ahhoz, hogy a térképek 
tanulmányozásában minél alaposabban 
elmélyedjen az ember. 

A kötet négy kísérőtanulmányt is kö-
zöl a térképek adatai mellé. Matits Ferenc 
a statisztika és a térkép viszonyát elemzi 
érthetően a kezdetektől az első világhá-
borúig. Plihál Katalin bőséges forrásköz-
lés mellett mutatja be a statisztikai hivatal 
térképészeti tevékenységét, illetve a ma-
gyar kartográfia kezdeti időszakát. Filep 
Antal a híres „vörös térkép” keletkezés-
történetét és változatait ismerteti, amely 
népszámlálási adatok alapján hivatott be-
mutatni a Kárpát-medence nemzetiségi 
viszonyait 1918-ban. Lelkes György saját 
tapasztalatai alapján mutatja be, hogy 

milyen fontos szerepet tölte-
nek be a térképek a (hely)tör-
ténészek napi munkájában. 

Csak kevés embernek ada-
tik meg, hogy XVII–XVIII. 
századi térképeket eredetiben 
vizsgáljon. A gondosan il-
lusztrált és Nemes Erzsébet ál-
tal szerkesztett katalógus 
azonban pótolhatja az él-
ményt, illetve kedvet hozhat 

ahhoz, hogy a könyvtárakban, múzeu-
mokban alaposabban elmerüljünk egy-
egy érdekesebb dokumentum eredeti 
kiadásában. (A KSH Könyvtár 1945 
előtti magyar és magyar vonatkozású térké-
pei. 2013. Kiadta a KSH Könyvtára, Bu-
dapest, 430 oldal, 12 500 forint)

LENCSÉS ÁKOS
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Pongrácz Péternek, az ELTE Etológia Tanszék kutatójá-
nak fenti mondata az ELTE Lágymányosi tömbjében 
hangzott el 2013. november 23-án, a hallgatók sorai-

ban pedig kutyagazdák ültek. 
A jövőre húszadik évfordulóját ünneplő Családi Kutya Prog-

ram legnagyobb támogatói kétségtelenül a gazdák, akik mind-
végig önként, ellenszolgáltatás nélkül vettek részt kutyáikkal a 
viselkedéstesztjeinkben. A kísérletekből írt szakcikkek viszont 
gyakran csak évekkel később jelennek meg, az angol szakszö-
veget kevesen értik, ezért a résztvevők sokszor nem is értesül-
tek róla, hogy mi lett a végeredménye a közreműködésükkel 
zajlott teszteknek. Ezért – az MTA Magyar Tudomány Ün-
nepe sorozatán belül – konferenciát szerveztünk, ahol ma-
gyarul, ingyenesen és közérthetően ismerkedhetett meg bár-
ki az utóbbi egy évben megjelent publikációinkkal.

Több ezer gazdával találkoztunk az elmúlt évek során, 
így nem csoda, hogy másfél nap alatt betelt a kétszáz fé-
rőhely, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és a Vajdaságból 
is jelentkeztek érdeklődők. 

Sokan várták Csányi Vilmos nyitóelőadását, aki amellett, 
hogy elmondta, miért érdemes kutyaviselkedést kutatni, ma-
gával hozta pumi-husky hibrid kiskutyáját is, Jankát. A pro-
fesszor évek óta tervezte, hogy előző kutyáját, Jeromost, telje-
sen hasonló hibriddel pótolja. Várakozásai maximálisan beiga-
zolódtak – mesélte –, Janka ugyanolyan eleven, makacs és ön-
fejű, mint híres elődje volt, vagyis igazolja, hogy a két fajta 
keresztezéséből születő hibridek tulajdonságaikban felülmúlják 
a szülőket. Ezt el kell hinnünk a professzor úrnak – amit mi 

láttunk, az egy elbűvölő, bátor 
kiskutya volt, aki boldogan gyűj-
tötte be a rengeteg simogatást.

Miklósi Ádám nagy sikert aratott 
látványos videóival, amiken a ku-
tyák leutánozták gazdáik külön-
böző akcióit, és megdöbbentő, de 
akár tíz perc múltán is felidézték, 
mit kellene tenniük. Topál József 
arról beszélt, hogy az orrsprayben 
beadott oxitocin hormon nem-
csak az emberekben, de kutyák-
ban is növeli a bizalmat mások 
iránt. Fontos és érzékeny témát 
boncolgatott Kis Anna, aki az Il-
latos útra bekerülő kutyák agresz-
szióját vizsgálta. Legfontosabb 
megállapítása, hogy az agresszió 
eleinte, az első napokban még 

L A B O R AT Ó R I U M  H E LY E T T  C S A L Á D I  KÖ R N Y E Z E T B E N

KUTYAETOLÓGIA- 
KONFERENCIA 

Egy szokatlan köszönetnyilvánítással szeretném befejezni az elWadásomat: 
Önöknek köszönhetjük, hogy nem kell laboratóriumban tartanunk az állatokat. 

nem mutatkozik meg, mert az erős stressz elnyomja az agresz-
szív megnyilvánulásokat. Ugyanakkor stabil viselkedésjegyről 
van szó, tehát amint a kutya megszokja az új környezetet, ki-
derül, hogy hajlamos-e az agresszióra. Erre érdemes odafi-
gyelni a menhelyeken, mert befogadás után, az új csa-
ládjában a hajlam ismét jelentkezik majd és komoly gon-
dokat okozhat. Péter András nagyon szórakoztató elő-
adásban fejtegette, hogy van-e piaci lehetőség a 
kutyáknak gyártott televíziókban – vagyis mit észlelnek 
a kutyák a projektorral kivetített képekből. Kiderült, 
hogy a kutyák odafigyelnek a vetített képre és táplálékke-
reső helyzetben hasznosítani is tudják a látottakat, de a bo-
nyolultabb feladatok megoldásához egy kis tréning sem árt. 
Andics Attila arról mutatott videót, hogyan bújik be egy ku-
tya boldogan a borzasztóan zajos fMRI készülékbe, és vár-
ja moccanatlanul 8 percen át, hogy éber állapotú agyműkö-
dését vizsgálják. Persze hónapokon át tartó kiképzés előz 
meg egy ilyen akciót. A napot Gácsi Márta zárta, aki ku-
tyák és farkasok viselkedését hasonlította össze „mintha”-
játékokban. Felvételei nagyon meggyőzően illusztrálták, 
hogy a kutyák remekül tudnak „ezt neked adom, vigyázz 
rá, és én most úgy csinálok, mintha elvenném” tartalmú já-
tékot játszani. Látványosan, ugatva őrzik a tárgyat a feléjük 
nyúló kéztől, közben véletlenül sem harapnak. Amikor a já-
tékvezető lefújja a játékot, azonnal átváltanak barátságos 
üzemmódba, volt olyan kutya, amelyik odavitte a korábbi 
„tolvaj”-hoz az addig „féltve őrzött” tárgyat. Farkasokban 
viszont nyoma sincs ennek a szociális rugalmasságnak. Né-
melyikük barátságosan viselkedett a helyzetben és nem tö-
rődött a tárggyal, más viszont úgy rákapott, hogy még a 
nevelője sem tudta elvenni tőle. 

Kubinyi EniKő

Csányi Vilmos és Janka
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A verseny célja: a matematikai tudományos ismeretek ter-
jesztése, a matematika népszerűsítése, matematika-tehet-
séggondozás. A matematika ismeretének és alkalmazásá-
nak hangsúlyozása a társadalomban, a gazdasági életben, az 
egyén személyes boldogulásában. 
Felkészíteni a tanulókat a matema-
tika tantárgyi alapú továbbtanulás-
ra és a későbbi pályaválasztásra. A 
tanulók problémamegoldó képes-
ségének, kreativitásának összeha-
sonlítása 3-8. osztályosok körében, 
matematikai tudás mérésének le-
hetősége objektív eszközök segítsé-
gével. A sportszerű verseny és küz-
delem népszerűsítése.

A verseny rendszere:  a verseny há-
romfordulós: helyi, megyei és or-
szágos szervezésű.

1. Helyi első fordulót az iskolák 
házi verseny keretében szervezhet-
nek, melyet öntevékeny módon, a 
korábbi évek tapasztalataira építve, 
a megyei forduló rendezőivel 
egyeztetve javaslunk lebonyolítani. 
A forduló feladatait a helyi tanárok 
állítják össze. Helyi, házi verseny 
megszervezése nem feltétele a me-
gyei/területi döntőn való részvétel-
nek. Időpontja: 2014. február hó-
nap.

2. Megyei/területi döntő, melye-
ket a verseny helyi szervezői hely-
ben valósítanak meg. Az Egyesület 
versenyszervezési szándékát kérjük, hogy 2014. január 15-ig 
jelezze a titkarsag@titnet.hu mail címen. A megyei döntő 
lebonyolításáról a szervezőkkel (TIT Egyesület, Alapít-
vány)  írásos megállapodást kötünk.

A megyei döntő időpontja: 2014. március 22. (szombat) dél-
előtt 10 óra, időtartama 5-8. osztályokban 90 perc, 3-4. osz-
tályokban 60 perc.

A megyei döntő nevezési díja Magyarországon egysége-
sen 1 200 Ft, melyet a verseny szervezője közvetlenül szed 
be a résztvevőktől és abból a helyi forduló lebonyolításának 

és az elkészült feladatok kijavításának költségeit fedezi. A 
helyi javítás után a versenyzők dolgozatát kérjük továbbíta-
ni a versenyközponthoz, ahol azok egy megadott pontszám 
felett újra javításra kerülnek.

3. Országos döntő, melyet a ver-
senyközpont szervez Budapesten, 
ahová évfolyamonként a legtöbb 
pontot elért, legjobb teljesítményt 
nyújtó versenyzőket hívjuk be.

A döntőn a versenyzőnek a rész-
vétel ingyenes, kísérők számára 
önköltséges.

Időpontja: 2014. május 30-31. 
(péntek délután és szombat dél-
előtt) két feladatfordulóval, mely-
nek eredményét összesítve alakul 
ki a végleges sorrend.

A verseny nyerteseit tárgyjuta-
lommal és oklevéllel díjazzuk. A 
nyertes diákok felkészítő tanárai is 
elismerést kapnak.

Általános tudnivalók: a verseny 
egyik fordulójában sem lehetséges 
elektronikus segédeszközök és 
külső segítség igénybevétele. 

A versenyre való felkészülést a 
Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat folyóirataiban – Élet és 
Tudomány hetilap, Természet Vilá-
ga havilap – megjelenő írásai és 
honlapjai segítik. A versenyről fo-
lyamatosan tájékoztatjuk az ér-
deklődőket a www.titkalmarlaszl

omatematikaverseny.hu portálon.
A XLIII. TIT Kalmár László Matematika Versennyel 

kapcsolatban további információ kérhető a titkarsag@
titnet.hu címen, és a 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 16 
szám alatt,  a 1431  Budapest, Pf. 176 postacímen,  illetve a  
483-2540, 320-8900 telefonszámokon. 

Eredményes versenyzést és sikeres lebonyolítást kívánunk!

PIRÓTH ESZTER

TIT Szövetségi Iroda igazgatója

T I T  K A L M Á R  L Á S Z L Ó  M AT E M AT I K A  V E R S E N Y 

FELHÍVÁS  
2013/2014

A Tudományos IsmeretterjesztW Társulat 2013/2014. tanévre is meghirdeti a TIT Kalmár László 
Matematika Versenyt. Ez sorrendben a negyvenharmadik verseny, mely Magyarország legrégebbi 

iskolai matematikaversenye. 

A TIT Kalmár László Matematika Verseny védnöke 

Lovász László akadémikus.  

A Wolf-díjas matematikus lapunk interjúrovatában

 azt mondta a tehetséggondozásról: „Nem arról szól 

a matematika, hogy valaki számolni tudjon, 

hanem hogy gondolkodni”.
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ÉLET ÉS TUDOMÁNY KÉPEKBEN

1

K özelről a világ. A digitális 
gépek egyik adománya. 

Élmény a formákban, a színek-
ben, a fényekben és a mélység-
ben. A hátteret, amire nem fó-
kuszáltuk a lencsét, olyan leké-
pezéssel rögzítjük, amelyben a 
pontoknak foltok felelnek meg. 
E foltok halmazai, interferenci-
ái gyakran hozzászólnak a kép 
éles rajzolatú részeihez, melyek 
egyébként szintén olyan alakza-
tokat mutatnak, amilyeneket 
soha nem láttunk, legalábbis így 
nem. A nagyító funkció mintha 
az érzelmi hatásra is vonatkoz-
na, a világ így hol kedvesebb, 
hol ijesztőbb.

H. J.  

2
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Az ÉT-galériában bárki kiállíthatja felvéte-
lét, megosztva élményét olvasótársaival. 
Kérjük, hogy a digitális képet tif vagy jpg 
formátumban 300 dpi felbontással küld-
je el az et-galeria@eletestudomany.hu 
címre. A tárgyrovatba írja: ét-galéria, és 
a kísérRlevélben mondja el, amit a felvétel 
körülményeirRl és a témáról tud. A bekül-
dR jutalma a „kiállításban” megnyilvánuló 
elismerés. 

A „hónap képe” 5000 Ft különdíjat kap.

SZABÁLYOK

1. Márton Rita (Zomba, mrita525@gmail.com) 

– Adventi fények – Hajnali makrofotó. 

2. Illés Andrea (Pécs) – Várják a napot  

3. Kelemen Sándorné (Jászberény, 

kesami2@gmail.com) – Harmatos rózsaszál

4. Talabér Csaba (Sárvár, csacsa0319@

gmail.com) – Biztonságba kerül – Néhány 

éves nálunk a békamentés akció, az idén 

mint kilencedikes gimnazista, részt vehettem 

benne. Ezt a példányt 115 társával együtt 

átsegítettük az úton.  (https://www.facebook.

com/CssPerspective)

3

4

5

5. Horváth Miklós (Butyka, hmika56@gmail.

com ) – Támadás – Eddig úgy tudtam, 

hogy a harlekinkaticák csak levéltetveket 

esznek. Most sikerült elkapnom, amikor 

két harlekinkatica rátámadt valami velük 

csaknem egyezQ méret_, számomra 
ismeretlen rovarra. 

– A harlekinkatica körül nagy médialárma 

alakult ki, valóságos és képzelt jelenségek, 

veszélyek híre kering. A képen ketten esnek 

neki egy már alig látható rovarnak: 

mégiscsak egy levéltet_nek, amely a 
kéregtetvek (Lachnidae) családjába tartozik. 

(Vásárhelyi Tamás, MTTM)
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Szókratész és Platón 
szellemisége 

Xenophón Hierón avagy a zsarnokságról 
című rövid tanulmánya nem tartozik 
az antik író közismert munkái közé. 
Inkább a Visszaemlékezések Szókratész-
re, az Anabászisz, Kürosz neveltetése 
vagy az Oikonomikosz (a gazdálkodás 
tudománya) az, amire szeretettel em-
lékezik mindenki, aki 
görögül szívesen tanult. 
Ennek oka nagy való-
színűséggel az, hogy a 
szép attikai nyelvjárás-
ban szóló, szellemes és 
világos fogalmazású 
szerző – akiről egy ma-
gyar kutatója azt írta, 
hogy olyan, „mintha 
csak kortársunk lenne” 
– megragadó és inspira-
tív.  Különösen igaz ez a 
dráma és a poézis más 
ókori szerzőivel szem-
ben, akik alaposan pró-
bára teszik a tanulót, ki-
vált, ha még az attikaitól eltérő dialek-
tusok is nehezítik a megértést.

A tanulmány most megjelent ma-
gyar kiadása azonban rámutat arra, 
hogy ez a kis írás nemcsak hasonló-
an érdekes, mint a többi Xenophón-
mű, de olyan problémákat is felvet, 
amelyek máig foglalkozatják a poli-
tikai filozófiát vagy az etikát. A ki-
adás óriási érdeme, hogy a szöveget 
beállítja a különféle eszmei kontex-
tusokba, amelyek jelentőségét meg-
világítják. Mindez a fordító és a kí-
sérő tanulmányokat író Gelenczey-
Miháltz Alirán érdeme, aki filozófia-
történész, és fő területe az antik 
politikaelmélet. Munkájának mérté-
két mutatja, hogy maga a Hierón 
alig 30 oldal a 280 oldalas kötetben. 
Az értelmezést a tudós kommentá-
rok teszik lehetővé, így készítőjük 
nevét érdemes megjegyezni, mert 
önálló művet hozott létre és ezzel sa-
ját témájának érdekességét is az ol-
vasók elé tárja.

Külön részben fejti ki a Hierón fel-
építésének és érvrendszerének össze-
foglalását, majd a fordítás követke-
zik, ezek után jönnek a különféle tör-
téneti és probléma-összefüggések, az 
említett kontextusok. Xenophón 

mint politikai gondolkodó bontako-
zik ki, a kontextusokban mindig ott 
van Szókratész és Platón szellemisége, 
majd a türannosz, a zsarnok ókori je-
lensége és értelmezéstörténete, a 
türannikus szellem újjászületése, a jó 
türannosz utópiája, továbbá a hata-
lom és a szellem viszonya. Nagyon 
érdekes a fordító elemzése, hogy ki-
nek és miért írta Xenophón ezt a 

dialógikus szöveget, 
akkor, mikor az athéni 
demokrácia válságban 
volt, a harminc lovag 
zsarnokként uralko-
dott (és pusztította el 
Szókratészt is). Meg-
tudjuk, hogy a zsarnok 
és a költő ismétlődő 
„toposz” az antik filo-
zófiában; tudós tanács-
adója sok zsarnoknak 
van. A türannosz már 
az antik (antic) megha-
tározásban is elkülönül a 
király szerepétől, amely 
legitim utakon jut a ha-

talomhoz, míg a zsarnok azt erőszak-
kal szerzi meg.

Maga a történet Hierónnak, a  
szürakuzai zsarnoknak a párbeszé-
de, amelyet Szimonidésszel, a költő-
vel folytat. Szimonidész a zsarnok 
tanácsadója. Mindkét szereplő pozi-
tív ábrázolást kap, de mindkettő 
mondanivalójával szemben – mint a 
fordító rámutat – Xenophón ironi-
kus és távolító. A párbeszéd nem 
annyira didaktikus és tanító jellegű, 
mint Platónnál megszoktuk, inkább 
problémafelvetés, tűnődés. Bol-
dog-e a zsarnok, jobb-e a sorsa, 
mint az átlagos emberé, kérdi 
Szimonidész. Ő inkább a lehetősége-
ket látja a mérhetetlen és korlátozás 
nélküli hatalomban. Hierón bölcsen, 
okosan válaszol, a türennosz-lét 
árnyoldalait sorolja, a sok kötöttsé-
get, kötelezettséget, köztük az ál-
lam, a polisz védelmének feladatát, 
illetve elszigeteltségét a többi ember-
től, félelmét az alattvalóktól. Végül 
Szimonidész egy sor javaslattal él 
Hierón számára: hogyan lehet jó 
uralkodó, hogyan tudja megszeret-
tetni magát a néppel, milyen törek-
vésekről, uralmi formákról célszerű 
lemondania.

A dialógusban is megfogalmazó-
dik, hogy lehetséges a „jó türannosz” 
szerep, hiszen a rendet fenntartó jó 
uralkodó nélkülözhetetlen állami 
funkciót tölt be. Ez a kérdés azután 
áthatotta a későbbi politikai gondol-
kodást is. A fordító, illetve a kitűnő 
kommentátor rámutat, hogy Xeno-
phón a háborúkat vívó, zaklatott 
korban és talán saját katonai tapasz-
talatai nyomán (amelyeket az 
Anabásziszban írt meg), különösen 
képes volt értékelni a haza védelmé-
nek jelentőségét. A hatalom a 
türannosz személyén át elvontan és 
perszonálisan jelenik meg a tanul-
mányban, nincs szó a törvények 
vagy az intézmények köztes szerepé-
ről. A hatalom a kontemplatív ma-
gánélettel szembeállítva a közélet 
vagy az aktív élet (vita contemplativa 
– versus – vita activa) kötelezettsége 
formájában jelenik meg.

A téma folytatódik tovább: az újko-
ri filozófiákban és napjainkban is 
vannak bölcselők, akik a jó hatalom 
vagy a jó zsarnok tematikáját vizs-
gálják, és kibontják mindazokat a 
fogalmi, illetve elméleti összefüggé-
seket, amelyeket most a kommentá-
tor csak érint (és kinek szabadkozá-
sát, mármint hogy nem tud minden-
re kitérni, az olvasó megérti, mert 
minden bekezdéséből felsejlik: itt va-
lóban igen fontos és érdekes dolgok-
ról van szó). Amellett, hogy a kom-
mentárok rendkívül világosan fogal-
mazottak (mondhatnánk, Xeno-
phónhoz méltó módon), a kötet igazi 
szakmunka is, teli szakirodalmi hi-
vatkozásokkal, nagy irodalomjegy-
zékkel, sok lábjegyzettel, ahol a szer-
ző az antik szöveghelyeket adja meg 
és a megértést segítő tájékoztatásokkal 
szolgál.  (Hierón avagy a zsarnokságról. 
2013. Typotex; Klasszikus gondolkodók  
című sorozat,  281 oldal, 3500 forint)

BUDA BÉLA

Az Élet és Tudomány ezzel az 
utolsó posztumusz cikkével bú-
csúzik el Buda Bélától, a neves 
pszichiátertől, akinek széles palet-
tájú könyvismertetői is bizonyí-
tották: XXI. századi polihisztor 
volt – A Szerkesztőség.



Ahmed, az óvóbácsi

Az előítéletek egyebek között 
azért képesek hosszú időn át ma-
kacsul fennmaradni, mert gon-
doskodnak saját terjedésükről. 
Szeretjük ugyanis az olyan infor-
mációkat, amelyek összhangban 
vannak előregyártott vélekedé-
seinkkel, hiszen ezek érthetők, 
nem kell rajtuk sokat gondol-
kodni. Az előítélethez nem illesz-
kedő információ viszont gyakran 
nehezen értelmezhető, ezért a 
legegyszerűbb semmibe venni, 
félredobni… Nem meglepő, 
hogy az emberek, amikor előíté-
letekkel sújtott társadalmi cso-
portokról beszélgetnek, lényege-
sen több olyan információt oszta-
nak meg egymással, mely egybe-
vág a sztereotípiával, mint olyan 
információt, amely ellentétes vele. Ez az aránytalanság 
pedig erősíti és fenntartja a társadalmi előítéleteket. 

A Melbourne-i Egyetem két kutatója, Ain Simpson és 
Yoshihisa Kashima kísérlettel keresett választ arra, hogy 
miként lehetne növelni a sztereotípiával ellentétes infor-
mációk továbbadásának valószínűségét. A kutatók kreál-
tak egy egyszerű történetet, mely egy Ausztáliában élő 
arab fiatalemberről, Ahmedről szólt, aki egy délelőttön át 
vigyáz egy ismerőse két kisgyerekére. A történetbe bele-
foglaltak 7 olyan elemet, amely megfelel az arab férfiak-
kal kapcsolatos sztereotípiának (például Ahmed dühösen 
rácsap az ébresztőórára, később pedig veszélyesen vissza-
előz egy másik autót, hogy helyreállítsa a becsületét), va-
lamint 7 olyan vonást is, ami inkább egy óvóbácsira volna 
jellemző, de nem illik bele az arab férfiakról kialakult 
képbe (például Ahmed imád gyerekekről gondoskodni, 
bocsánatot kér a kisfiútól, akire rákiabált). A történetnek 
három változata volt. Az egyik Ahmed napját mesélte el, 
a sztereotípiának megfelelő és az azzal ellentétes viselke-
dések leírásával. A másikban ugyanezt egy magyarázat is 
kiegészítette: Ahmed azért szereti annyira a gyerekeket, 
mert egy arab országból menekült, ahol a polgárháború-
ban a két fiatal testvérét megölték. A harmadik verzió 
annyiban tért el az elsőtől, hogy itt közölték: Ahmed 
egyébként óvóbácsiként dolgozik.

A kutatók a történeteket három főből álló kommuni-
kációs láncon futtatták végig: az első ember elolvasta a 

történetet és a saját szavaival leírta, a következő már 
csak ezt olvasta, és ennek alapján írta le a harmadik 
számára, aki szintén összefoglalta a lényeget. A kuta-
tók azt figyelték, hogy mire a történet végigér a lán-
con, melyik elemek maradnak meg benne és melyek 
esnek ki.

Az első történetváltozatnál egyforma mennyiségű 
szte reo  tipikus és azzal ellentétes információ futott végig 
a láncon. A másik két esetben azonban egészen más volt 
a helyzet: a sztereotipikus elemekhez képest sokkal több 
sztereotípia-ellenes információ maradt meg a történet-
ben. Ez arra utal, hogy ha a szokatlan információt vala-
milyen értelmezési keretbe helyezik, például ismertetik 
az okokat, előzményeket vagy elárulják, hogy a illető, 
akiről szó van, egy másik csoportnak is a tagja ( jelen 
esetben azt, hogy Ahmed nemcsak arab férfi, hanem 
óvóbácsi is), akkor az emberek könnyebben  tudják értel-
mezni, kezelni a váratlan elemeket. Ezért a médiában és 
az oktatásban nem elég csupán felvillantani az előítélet-
tel sújtott csoportok tagjaival kapcsolatban a sztereotípi-
ába nem illő információkat, mert ezekkel az emberek 
nemigen tudnak mit kezdeni. Összefüggésbe kell he-
lyezni a nem várt adatokat, így ugyanis nagyobb a való-
színűsége, hogy az emberek megértik és később tovább 
mesélik azokat, s ez hosszú távon az előítéletek gyengü-
léséhez vezethet.

MANNHARDT ANDRÁS
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Régészeti bizonyíték 
Buddha születésérWl

Egy Nepálban, a Buddha születési 
helyének tartott Lumbiniben feltá-

rásokat végző nemzetközi régészcso-
port a Kr. e. VI. századból származó 
ősi szentély maradványait fedezte fel: 
ez az első olyan régészeti bizonyíték, 
amelynek segítségével Buddha élete, 

A megállapítás az északnyugat-
olaszországi Riparo Bombrini feltárási 
helyen végzett vizsgálatokon alapul, 
ahol a mostanra már beomlott bar-
langban hajdan évezredeken át éltek 
Neander-völgyiek, majd őket köve-
tően modern emberek is. A mostani 
vizsgálatok során a Neander-völgyi-
ek lakóhelyeként szolgáló szinteket 
tárták fel, az utóbb ide települt mo-
dern emberét későbbre tervezik: cél-

juk a két faj lakóhely-kiala-
kításának összehasonlítása. 

A Neander-völgyiek éle-
tének színtereként három 
emelet szolgált. A legfelsőn 
rengeteg állati maradványt 
(főként csontokat) találtak, 
amiből arra lehet következ-
tetni, hogy itt nyúzhatták 
meg és darabolhatták fel az 
elejtett és fogyasztásra szánt 
vadakat. A középső szint 
volt a hosszú távra beren-

RendszeretW 
Neander-völgyiek

Már a Neander-völgyiek is kénye-
sek voltak otthonukra, mégha 

az csak egy sziklabarlangot jelentett 
is: minden tevékenységnek és esz-
köznek megvolt a maga célszerűen 
kiválasztott helye – állapította meg 
egy új, a Canadian Journal of 
Archaeology-ban közzétett kutatás. 

dezett állandó lakóhelyük (itt volt 
az állandó tűz helye is), míg a leg-
alsó szint egyfajta időszaki, átmeneti 
szállásként szolgálhatott. 

Az itt élők tevékenységére, életmód-
jára utaló nyomok, leletek túlnyomó 
részét a középső szinten tárták fel. 
Szembetűnő volt, hogy azok nem sza-
naszét hevertek, hanem célszerűen ki-
alakított rendszer szerint helyezkedtek 
el: az állati csontmaradványok és az el-
ejtésükhöz, feldolgozásukhoz használt 
fegyverek és kőeszközök a barlang 
bejáratánál, a „tűzhely” a barlang hát-

illetve a buddhizmus első felvirágzása 
pontos kormeghatározással egy konk-
rét évszázadhoz kapcsolható. A felfe-
dezésről az Antiquity folyóiratban szá-
moltak be. 

Az UNESCO által a Világörökség 
részének nyilvánított Lumbiniben 
lévő Májá Dévi-templom ma is budd-
hista hely. A kutatók a több, különbö-
ző korban emelt templom téglaépít-
ményei alatt egy eddig ismeretlen, 

a Kr. e. VI. századból származó ősi, 
fából készült szentély maradványaira 
bukkantak. Szerkezete, elrendezése, 
közepén egy fedetlen, nyitott térrel 
pontosan megfelel a később fölé emelt 
téglaépítmények elrendezésének.

A mostani felfedezést megelőzően a 
legrégebbi buddhista építmények kora 
a Kr. e. III. századig, Asóka császár 
uralkodásának időszakáig vezettek 
vissza, aki támogatásával nagyban elő-

segítette a buddhizmus térhó-
dítását a mai Afganisztán te-
rületétől Bangladesig.

„Buddha életéről nagyon ke-
veset tudunk, a róla és tanairól 
szóló leírások eleinte főként 
szájhagyomány útján terjedtek” 
– mondta a feltárást vezető 
Robin Coningham, a Durhami 
Egyetem régészprofesszora. 
Írott források alapján a val-
láskutatók többsége Buddha 
születésének legkorábbi idő-
pontját a Kr. e. III. századra 
tette. Ez a három évszázaddal 
korábbi építmény most pon-
tot tehet a viták végére.

Robin Coningham, a feltárást vezetQ 
régészprofesszor (fent, balra) és nepáli 

munkatársa, Kosh Prasad Acharya a feltárási 

helyen

Meditáló szerzetesek a Májá Dévi templom falánál

KÉPEK: IRA BLOCK/NATIONAL GEOGRAPHIC

Régészek munka közben a Riparo 

Bombrini feltárási helyen

KÉP: FABIO NEGRINO

Neander-völgyi család (dioráma a Field 

Múzeum kiállításáról) 
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só falától 0,5–1 méterre volt, így a tűz 
melege átjárhatta a lakóteret. 

„A kőeszközök készítése, pattintása 
közben sok kőszilánk keletkezik, a sza-
naszét heverő törmelék pedig sérüléseket 
okozhat azokon a barlangrészeken, ahol 
sűrűbben tartózkodnak – magyarázta 
Julien Riel-Salvatore, a Coloradói 
Egyetem (Denver) antropológus 
professzora, a kutatócsoport vezető-
je. – A barlang hátsó, tűzrakóhely körüli 
részén alig találtunk ilyen törmeléket.”

A legalsó szintnek még csak na-
gyon kis részét tárták fel, közvetle-
nül a barlang bejáratánál, ahol sok 
kő- és csonteszközt, kagylóhéjakat 
találtak – utóbbiak arra utalnak, 
hogy az itt élők a tengerből össze-
szedhető, kifogható élelmet is fo-
gyasztottak. Csontokból dárdahe-
gyeket, egyszerűbb dísztárgyakat is 
készítettek, utóbbi célra kagylóhéja-
kat is felhasználtak. E tevékenységek 
nyomai főként a barlang bejáratánál 
halmozódtak fel, a kutatók szerint 
azért, mert ott volt elegendő termé-
szetes fény a munkához. 

(Eurekalert!)

Alma mikrohullámú 
vákuummal

A gyümölcsök tartósításával már 
az ókorban is kísérleteztek, több-

nyire mézet és bort használtak. 
Utóbbi alkoholtartalma az élelmi-
szerek romlását okozó mikroorga-
nizmusok anyagcseréjéhez nélkülöz-
hetetlen vízelvonás következtében 
fertőtlenít. A vízelvonást napjaink-
ban szárítással érik el, melynek spe-
ciális formája a liofilizálás. Ennek 
során a vizet előbb jégkristályokká 
fagyasztják, így eltávolításakor az 
élelmiszer belső vázszerkezete érin-
tetlen marad. Mint azt Cserhalmi 
Zsuzsanna, a Központi Környezet- 
és Élelmiszer-tudományi Kutatóin-
tézet (KÉKI) Technológia és Élel-
miszerlánc-vizsgálati osztály megbí-
zott vezetője kiemelte, ezekkel az 
eljárásokkal a termékek beltartalmi 
és élvezeti értéke mindig csökken 
kissé. Az osztály egyik kiemelt fel-
adata, hogy dielektromos technoló-
gia segítségével, az egészséges ét-
rendbe illeszthető élelmiszereket fej-
lesszen. Szeptemberben az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon mutatták be a légáram-
mal való előszárítással kombinált, 
mikrohullámú vákuumszárítás elvén 
működő berendezéssel készített al-
magerezdet. Az új technológia, az 
eddigiektől eltérő állagú, úgyne-
vezett snack-típusú terméket ered-
ményez.

Czukor Bálint, Ferenczi Sándor 
PhD-témavezetője látott hasonló 
módszert külföldön, amely alapján 
a magyar fejlesztésű, kísérleti beren-
dezés elkészült. Ferenczi Sándor az 
eljárás lényegét ismertetve elmond-
ta, hogy ugyanazt a mikrohullámú 
frekvenciát használják, amellyel a 
háztartási berendezések is működ-
nek, a különbség az, hogy az ő ké-
szülékükben a melegítés vákuum-
térben zajlik. Így a víz már akár 
30 Celsius-fokon is felforr, tehát a 
gyümölcsöt kisebb hőhatás éri. A 
mikrohullám a dipólus molekulák 
forgatásával növeli az anyagok belső 
energiáját, ennek következtében hő-
mérsékletét. Az almagerezdeket első 
lépésként meleg levegővel szárítják, 
körülbelül fél napig, ezalatt nedves-
ségtartalmának nagyjából kéthar-
madát veszíti el. Ezután a mikro-
hullámú vákuumtérbe helyezve, a 
maradék nedvesség pillanatszerűen 

gőzzé alakul, felpuffasztja, majd el is 
hagyja az alma belsejét. Így jön lét-
re a laza, ropogós állag, amely az új 
terméket megkülönbözteti a jelenleg 
piacon kapható tömör szerkezetű al-
machipsektől.

A mikrohullám kifejezést először 
1931-ben alkalmazták az 1 GHz-
tól 300 GHz-ig terjedő frekvenci-
ájú elektromágneses hullámokra. 
Előállításuk lehetséges szilícium-, 
vagy gallium-arzenides félvezetők-
kel is, manapság azonban inkább 
vákuumcsöves berendezésekben, 
mágneses mező segítségével ger-
jesztenek mikrohullámokat.

Cserhalmi Zsuzsanna tájékoztatása 
szerint a Vidékfejlesztési Miniszté-
rium támogatásával végzett munka 

következő lépése, hogy az ipari sze-
replők számára is elérhetővé tegyék 
az eljárást. A Központi Környezet- és 
Élelmiszer-tudományi Kutatóinté-
zetben jelenleg több hasonló, új típu-
sú, az egészséges étrendbe illeszthető 
élelmiszer fejlesztésével kísérleteznek, 
az egyik legfontosabb cél, hogy a 
termékek a tartósítási eljárások során 
minél kevésbé veszítsék el vitamin-
tartalmukat, és természetesen az él-
vezeti értékük is megmaradjon.

A most bemutatott mikrohullámú 
vákuumszárításos eljárással más gyü-
mölcsökből is próbáltak már chipset 
készíteni. Ferenczi Sándor a szilvát, az 
őszibarackot és a meggyet említette, 
amelyekkel az eredmények elég bízta-
tóak ahhoz, hogy érdemes legyen ve-
lük a továbbiakban is foglalkozni.

Az édesszájúak megnyugtatásá-
ra szolgáljon, hogy bár a fejlesz-
tések során a minél alacsonyabb 
kalóriabevitel fontos szempont, az új 
eljárással készült gyümölcsök felüle-
te is kaphat csokoládébevonatot, ha 
a reménybeli vásárlók ezt igényel-
nék, amikor a termékek kikerülnek 
az élelmiszerüzletek polcaira.

Kővágó AngélA

A faszerkezetű szentély korának 
pontos meghatározásához a kutatók 
a helyszínről vett faszén- és homok-
mintákat szénizotópos és optikailag 
stimulált lumineszcenciás eljárásokkal 
vizsgálták meg.

A középső nyitott tér talajában egy 
hajdani fa gyökérzetének maradvá-
nyaira is rábukkantak. Ez utóbbi lelet 
is rendkívül fontos, ugyanis meg-
erősíti azt a buddhista hagyományt, 
amely szerint Májá Dévi királynő, 
Buddha édesanyja a szülei és férje 
királysága közt félúton lévő Lumbini 
Kertben, egy fa ágaiba kapaszkodva 
szülte meg gyermekét, eredeti nevén 
Gautama Sziddhárthát. Coningham 
és munkatársai szerint a most felfe-
dezett legősibb szentély éppen e fa 
köré épülhetett, s a később itt emelt 
téglatemplomok is követték ezt a 
szerkezetet. 

A Májá Dévi-templom ma is élő 
buddhista zarándokhely: a régészek 
meditáló szerzetesek és zarándokok 
nyüzsgő sokasága közepette végezték 
feltáró munkájukat. A világon ma 
mintegy félmilliárd buddhista hívő 
él, s közülük évente többszázezren za-
rándokolnak el Buddha szülőhelyére, 
Lumbinibe. 

(ScienceDaily)
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 Érdekes adat jelent meg 
minap az egyik neves ame-

rikai környezetvédelmi honlapon: évente Amerikában 
mintegy 20 millió televíziót selejteznek le, és ezek 80%-
a a hulladéklerakókban végzi életét. A kidobott televí-
ziók zöme ráadásul még a régi 
katódcsöves televízió, amelyek 
igen nagy mennyiségben tar-
talmaznak ólmot. A különböző 
modellekbe átlagosan 2–4 kg ól-
mot építettek bele, amelynek az 
volt a célja, hogy nézőit megóvja 
a káros sugárzásoktól. A hulla-
déklerakókra kikerülő televízi-
ókból azonban ez az ólom idő-
vel a csurgalékvizeken keresztül 
kijuthat a környezetbe is. Bár az 
elektronikai hulladék a lerakóra 
kerülő teljes hulladékmennyi-
ségnek csak 2 százalékát teszi ki, 
a toxikus összetevők majdnem 
70%-a ebből a hulladéktípusból 
származik.

A katódsugaras televíziók lassan eltűnnek a boltok 
polcairól, azonban a helyüket felváltó lapos televíziók is 
komoly kockázatot jelentenek. Michael Prather, a Kali-
fornia Egyetem kutatója hívta fel a figyelmet arra, hogy 
a lapos televíziók a széntüzelésű erőműveknél is komo-
lyabb veszélyt jelenthetnek az éghajlatra. A gyártók az 
LCD kijelzők gyártásához egy nitrogén-trifluorid nevű 
anyagot használnak fel, amely 17 ezerszer erősebb üveg-

házhatással bír, mint a szén-dioxid! A gáz 550 évig ma-
rad a légkörben, és nem esik a Kiotói egyezmény alá, 
mert az egyezmény megkötésekor felhasználása még 
elenyésző volt. A kaliforniai Óceánkutató Intézet mé-
rései szerint a gáz mennyisége a légkörben évente 11%-

kal növekszik, és üvegházhatását 
tekintve már a legnagyobb szén-
erőművek kibocsátásával vetek-
szik. Jóllehet Európában már 
szigorúan korlátozzák, Ameri-
kában és Ázsiában még tovább 
növekszik a kibocsátása. 

Talán közhelynek tűnik, de ma 
már tudományos eredmények 
sokasága támasztja alá, hogy ha 
a gyermekek a távirányítóval a 
kezükben élik le életüket, jelen-
tősen csökken a tanulási képes-
ségük, köztük a matematikai 
készségek és az olvasásértés is. 
Nemcsak arról van szó ugyanis, 
hogy más kreatívabb tevékeny-
ségektől veszi el az időt a tévé, 

hanem egyértelműen károsítja a fejlődő agyat. Dr. Aric 
Sigman szerint tévénézés közben az agyunkat kevésbé 
használjuk, mintha egyjegyű számokat adnánk össze. 
A televízió egyértelműen csökkenti a kreativitást és a 
problémamegoldó képességeket is. Tudatos tévénézéssel, 
inspiráló műsorokkal ugyan a tévé is lehet hasznos ki-
egészítője életünknek – de csak kiegészítője.

(www.greenfo.hu) 
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TELEVÍZIÓ: ÖL, BUTÍT?

ÖröklWdW félelem

A szülők és nagyszülők nemcsak 
külső testi jegyeket (szem- és bőr-

szín, testmagasság) vagy genetikai 
eredetű betegségekre való hajlamot 
örökítenek át utódaikra, hanem ese-
tenként olyan tapasztalatokat is, ame-
lyekre maguk is csak életük során 
tettek szert. Egy, a Nature Neuro-
science-ben most megjelent tanul-
mányban például arról számolnak be 
kutatók, hogy egerekben megfigyel-
hető olyan félelem öröklődése, amely 
akár több generáción keresztül is az 
elődök traumáit adja át, mégpedig 
nem tanítás vagy példamutatás útján, 
hanem a genetikai anyag közvetítésé-
vel, örökletes módon. 

A kísérletekhez kiválasztott egereket 
arra tanítottak be, hogy a narancs vi-
rágának illata számukra egy erőteljes 
áramütéssel párosul. Miután ezt a leckét 
jól elsajátították, természetesen már az 
illat megszimatolásakor fejvesztve me-
nekültek. Az ebből a csoportból páro-

sított egerek leszármazottai is 
a riadtság és félelem jeleit mu-
tatták a narancsvirág illatának 
már első észlelésekor – jóllehet 
korábban az illattal még nem 
találkozhattak. Azt is megál-
lapították a kutatók, hogy a 
betanított szülők utódaiban ki-
mutathatóan megnövekedett a 
narancsillat érzékelésére alkal-
mas idegsejtek száma, vagyis 
fizikailag is érzékenyebbek 
voltak az észlelésére, s hozzá 
azonnal félelmet társítottak.

A szülők tapasztalataiból leszűr-
hető információk sokszor létfon-
tosságúak lehetnek a faj túlélésé-
ben. A környezeti hatásokból vagy 
életmódból adódó tapasztalatok egy 
része az utódok számára is hozzá-
férhetővé válik, de ezt nem mutá-
ciók vagy a DNS-szekvencia mara-
dandó változása hozza létre, hanem 
a gének kifejeződésének megvál-
tozása az utódokban, amelyet az 
örökítőanyag kisebb, az alapszerke-

zetet nem módosító (epigenetikus) 
változásai okozhatnak.

Ennek jeleit keresve a kutatók – Brian 
Dias és Kerry Ressler (Emory Egyetem) 
– a választ az apaállatok spermájában 
találták meg: a spermiumok DNS-
ének egyik génjében olyan apró kémi-
ai átrendeződés ment végbe, amely az 
utódokban kifejeződve a narancs illatát 
számukra előzetes tapasztalat nélkül is 
felismerhetővé és riasztóvá tette. 

(ScienceNews)
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A Typotex Kiadónál jelent meg J.A. Tilman: Más-világi megfigyelések cí-
m_ munkája. A könyv két fejezetcímét kérjük. A megfejtést beküldQk kö-
zül a kötet 5 példányát sorsoljuk ki. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét 
keddje, 2014. január 2-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Kereszt-
rejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejt-
vényciklus végére a bet_k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve szü-
letett magyar festQ- és grafikusm_vész nevét adják ki. A név beküldQi kö-
zött az Élet és Tudomány negyedéves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. A Tillmann-kötet egyik fejezetcímének kezdete. 11. 
Kossuth-díjas zeneszerzQ, Az ajtón kívül cím_ opera komponistája (Sán-
dor). 12. Fohász. 13. Fülgyógyász. 15. Mennybolt. 16. Ballagi Mór szó-
tárában: heged_nyereg. 17. Kossuth-díjas szoprán énekesnQ (Anna, 
1901–1962). 19. A stroncium vegyjele. 22. Iparkodik. 23. A horvát határ-
hoz közeli somogyi település lakosa. 26. ... Máté; Örsi Ferenc hQse, a 
Tenkes kapitánya. 27. Az elQkelQségek, régiesen. 29. Fémvég! 30. A ci-
pQ legalsó része. 33. Hézag. 34. Kipárnáz. 35. ... Francis; 52-szeres 
angol válogatott labdarúgó. 38. Katonai szövetség.

FÜGGQLEGES: 1. Háborús film Philippe Noiret és Romy Schneider 
fQszereplésével (1975). 2. Az egyik fejezetcím befejezR része. 3. „Fé-
szekaljnyi” kiskutya. 4. Egykori világbajnok lett sakkozó, a Magyar szó-
lástár szerint a „bábuk varázslója” (Mihail). 5. Kerti talajt forgat, népie-
sen. 6. Ritmikus sportgimnasztika (tornaszakág korábbi neve), röv. 7. 
Kossuth-díjas színházi rendezQ (János, 1927–2010). 8. Római 51-es. 
9. Maurice Maeterlinck Nobel-díjas belga író, költQ kötete. 10. Debre-

cen egyik híres épülete. 14. Éles level_ növény. 18. NyakkendQ, angol 
szóval. 20. Település Ózdtól nem messze. 21. Típus, Londonban! 24. 
Az elmondottakból gyanít. 25. Személyek listája. 28. Görög eredet_ nQi 
név. 31. Forma, idom. 32. A másik fejezetcím. 36. Térség közepe! 37. 
A rénium vegyjele.

A 47. Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A 
KÓROKOZÓK TERJEDÉSE; SZÍNEK SZERINT. A megoldást beküldQk 
közül a Kapcsolatok hálójában cím_ kötetet (Typotex KIadó) nyerte: Kiss 
Tibor (Vámosgyörk), Márton Károly (Eger), Nagy Judit (London, Kana-
da), Réder Erika (Nagykovácsi) és dr. Zakariás János (Budapest). A 
nyerteseknek gratulálunk, a könyveket postán küldjük ki.

KERESZTREJTVÉNY

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert 

nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon 
államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben: 
2014. január 19. 

Jelentkezési határidQ: 2013. december 16.
Pótjelentkezési határidQ: 2014. január 7.

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

Vizsgáinkról, vizsgára felkészítQ  
tanfolyamainkról érdeklQdjön a 
www.telc.hu honlapon.

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

Megjelent 
a Természet Világa
decemberi száma
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Az eszmény diadala – Raffaello 
címmel látható december 18-tól a Szép-
művészeti Múzeumban az a tárlat, amely 
reneszánsz rajzokat és metszeteket mutat 
be a múzeum gyűjteményéből. 

A Leonardo, Michelangelo és Raffaello nevével fémjelzett 
reneszánsz triász legfiatalabb tagja kitörölhetetlen nyomot 
hagyott az itáliai művészet történetében. Kiválóan szerve-
zett, termékeny műhelyében olyan tehetséges, a következő 
korszak művészetét meghatározó festők dolgoztak, mint 
Giulio Romano, Perino del Vaga és Polidoro da Caravaggio. 
Raffaello az elsők között ismerte fel, hogy a sokszorosított 
grafika segítségével műveit széles körben népszerűsítheti. A 
korszak legkiválóbb rézmetszőjével, Marcantonio Raimondival 
közös vállalkozása hosszú időre meghatározta a római met-
szetkiadást.

A Szépművészeti Múzeum Raffaello hat saját kezű rajza 
mellett a mester tanítványainak számos művét őrzi, és vala-
mennyi Raffaello közreműködésével készült metszet meg-
található a gyűjteményében. A hatvanöt művet felsorakoz-
tató kiállítás Raffaello páratlan tehetségének bemutatása 
mellett arra is fényt vet, miként viszonyult a következő ge-
neráció a mester művészi hagyatékához. A rajzok kontextu-
sában bemutatásra kerülő Esterházy Madonna – szabad 
szemmel is jól kivehető alárajzolásaival és a legújabb techni-
kai vizsgálatok segítségével – Raffaello munkamódszeré-
nek megismerésére is különleges alkalmat kínál. A kiállítás 
előkészítése során a Raffaello-rajzokat részletes technikai 
vizsgálatnak vetették alá, melynek eredményei a kiállítást 
kísérő katalógusban kerülnek elsőként publikálásra. A tárlat 
2014. február 16-ig látható.

A Francia Intézet újszerű digi-
tális kiállítási formát hozott 
létre Albert Camus születésé-
nek 100. évfordulója alkalmá-

ból, amelyet most az SZTE Klebelsberg Könyvtárral közös, 
Albert Camus 1913 - 2013 című kiállításon mutat be.

A tárlat különlegessége, hogy az ismeretanyag QR-kódok 
mögé lett elhelyezve, melyeket okostelefonnal vagy tablet 
útján lehet olvashatóvá tenni. A plakátok olyan grafikus ele-
meket, dátumokat, fényképeket ábrázolnak, melyek külön 
nyelvismeretet nem igényelnek. A szövegek kidolgozását a 
párizsi École Normale Supérieure végezte, a következő 
nyelveken: francia, angol, spanyol, német, arab és kínai.

A kiállítók kérik az érdeklődő látogatókat, hogy töltsék 
le azt a kifejezetten erre a célra kifejlesztett alkalmazást 
(Institut Français Albert Camus), melyen keresztül a szö-
veges, képes, audio- és videodokumentumokhoz hozzá-
férhetnek a QR-kódok beolvasásával. Ennek a techniká-
nak köszönhetően minden látogató saját maga tárlatveze-
tőjévé válik, saját érdeklődése szerint helyezve a hangsú-
lyokat. A rendhagyó tárlat 2014. február 15-ig várja az 
érdeklődőket.

Gárdonyi Géza fiatal újság-
íróként három évig dolgo-
zott Szegeden. Ez idő alatt 
több alkalommal is párbajo-
zott: írásai miatt kellett 

karddal megvédenie becsületét a békés, nyugodt termé-
szetű írónak. Az összecsapásokon csak az első vér 
csordultáig küzdöttek, a párbajozást azonban ekkor már 
büntették, így Gárdonyi kétszer is börtönbe került. A 
párbajok mellett Dankó Pistával kötött szoros barátságát 
is megismerhetik az érdeklődők a Móra Ferenc Múze-
umban A láthatatlan ember arcai című kiállításon.

A legendás író kultikussá vált regényeit újszerű, forma-
bontó módon mutatják be a tárlat rendezői. Kiállítják 
egyebek között az Egri csillagok kéziratának lapjait és a 
vár ceruzával készült alaprajzát, valamint azt az asztalt, 
melyen maga az alkotás született, de látható az Isten rab-
jai első kiadásának egy különleges példánya is. 

Gárdonyi saját titkosírást fejlesztett ki az 1900-as évek 
elején: ebben a formában vezette naplóit és különböző 
noteszeit. A családban tréfásan „tibetűknek” nevezték 
az írást, melyet jóval halála után, az 1960-as években 
tudtak csak megfejteni. A tárlat több eredeti, ezzel a 
rendkívül bonyolult titkosírással készült jegyzetet és do-
kumentumot is bemutat.

A múzeumban a gyermekeket egyenruha- és fegyver-
másolatokkal várják, s török és magyar vitézzé válhat-
nak a kiállítás falai között. A nagyobbak „egri csillagos” 
honfoglalót játszhatnak, majd a titkosírás rejtélyének 
nyomába eredhetnek. A 2014. március 16-ig látható 
kiállításon a játékos elemek mellett az író több személyes 
tárgyát – egyebek között írógépét, pipáját, pecsétnyo-
móját, vándorbotját – is bemutatják.

A Nagytétényi Kastély idén tizen-
egyedik alkalommal várja a látogató-
kat a Karácsony a kastélyban elne-
vezésű programsorozatára, mely El-
varázsolt órák címmel január 5-ig 
kerül megrendezésre.

Az újonnan megnyílt Precízió és lu-
xus című kiállításban a Radvánszky-

gyűjtemény különlegesen értékes, máig működő, régi 
időkbe repítő órakülönlegességei elmúlt korok főúri és dús-
gazdag polgári szalonjaiba varázsolják a látogatókat. 
A hagyományos karácsonyi programsorozat idején kelle-
mes sétát tehetnek a gyönyörű barokk kastélyban, az Ipar-
művészeti Múzeum bútortörténeti kiállításán, ahol öt év-
század európai és a magyar bútorművességének legszebb 
darabjai és az Európában egyedülálló múzeumi kezdemé-
nyezés – minden teremben különlegesen feldíszített kará-
csonyfák, az archaikus és modern művészeti technikák és 
stílusok keveredése – varázsolnak ünnepi légkört. Itt való-
ban megáll az idő és vele együtt a látogatók is lelassíthatnak. 

ÉT-IRÁNYTd 

Gárdonyi titkai

Camus 100 QR

Megáll az idQ

Reneszánsz rajzok
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Egy kép születése és 
megújulása
A magyar historikus festészet 
egyik utolsó nagy alkotása Ben-
czúr Gyula: Budavár visszavétele 
1868-ban című képe. Az 1896-os 
Millenniumi Kiállításon bemuta-
tott mű közel ötven éve nem volt 
restaurálva.

Kolumbusz strucctojása
Másfél éve egy átlagos üzletem-
ber érkezett Budapestre valami 
különös műtárggyal: a nagyobb 
narancs méretű strucctojásra a 
világ képét vésték az 1500-as 
évek elején. A legkorábbi, már 
Amerikát is ábrázoló glóbusz fel-
fedezése azonban még számos 
rejtélyt tartogat a tojáshéjnyi fel-
szín alatt.  

A szép hang tanulható
A nyelv, a beszéd az ember sajátja, 
mely lehetőséget biztosít gondola-
taink, érzéseink kifejezésére, hi-
szen a kommunikáció elsődleges 
eszköze. Az emberi társadalom 
sok évezredes múltra visszatekint-
ve alakította, formálta a nyelvet a 
beszélés gyakorlata által. Nincs 
olyan rétege a társadalomnak, 
amely kivonhatná magát a nyelv 
befolyása alól.

AJÁNDÉKOZZON 

ÉLET ÉS TUDOMÁNYT!
Lepje meg szeretteit 
az Élet és Tudomány 

változatlan árú 
elQfi zetésével, 

valamint ajándék belépQjeggyel 
a TIT Uránia Csillagvizsgáló-

ba vagy a TIT Budapesti 
Planetáriumba!


2014. januártól a TIT-lapok 

elQfi zetQi árai változatlanok 
maradnak:

Élet és Tudomány: 12.000 Ft/év
(230 Ft/db)

Természet Világa: 6.480 Ft/év
(540 Ft/db)

Valóság: 6.960 Ft/év
(580 Ft/db)


A TIT Uránia Csillagvizsgáló-
ban derült ég esetén távcsöves 

bemutató keretében saját 
szemével láthatja a Naphoz 

legközelebb keringQ Merkúrt, 
a fényes Vénuszt, a vörös Marsot, 
a tarka Jupitert négy legnagyobb 

holdjával együtt és 
a gy_r_s Szaturnuszt. 

A látogató nemcsak Holdunk 
tengereiben, krátereiben merülhet 

el, hanem szemtanúja lehet 
az éppen aktuális égi 

jelenségeknek is. 

Információ: a 06-1/386-9233
telefonszámon vagy a 

www.urania-budapest.hu 
oldalon.


A TIT Budapesti Planetáriumban 
pedig nappal és borult idQ esetén 

is ragyognak a csillagok! 

M_sorainkról bQvebben tájéko-
zódhat weboldalunkon 

(www.planetarium.hu), valamint a 
06-1/263-1811, 06-1/263-0725 

telefonszámokon.



Digitális változatban: dimag.hu
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