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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoranduszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályázatot
hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon belül,
valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pályázat célja,
hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, illetve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.
A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1. Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a kategóriában a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 ezer n
(szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, grafikon,
illusztráció is csatolandó.
2.Természet Világa kategória: a pályázók ebben a kategóriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 1518 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes
illusztráció is csatolható.
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3. Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a
társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A
cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet. A pályaműveket
a három lap szerkesztősége, a TIT, valamint a Doktoranduszok Országos Szövetsége által felkért zsűri bírálja el. Mindhárom kategória első három helyezettje díjazásban részesül.
Az egyes helyezések megoszthatók. A pályamunkákat egy
nyomtatott kéziratos és négy elektronikus (CD) példányban
kérjük kizárólag postai úton benyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a
szövegben csak az ábra helyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – megjelentessék. A pályázat beküldői a
pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük
online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.
Kérjük, hogy a pályázó a cikk végén tüntesse fel nevét, levélcímét, e-mail címét, telefonszámát, doktori iskolájának
és témavezetőjének a nevét!
A pályamunkákat a TIT címére kérjük küldeni: 1088
Budapest, Bródy Sándor u. 16. A borítékra írják rá:
„Doktorandusz cikkpályázat” és a kategória nevét.
A pályázatok feladási határideje: 2014. február 28.

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

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

INDÍTÁS

Az 2. heti lapban bemutatott fejtör k megoldása:

INDÍTÁS: 9 (Z)

SÍTÉS

3Z = 2P + S
6Z = 4P + 2S = 2P + 3S
S= 2P
4P + 4S= 2P + 5S= 9Z

ER

ER SÍTÉS: N
A bet k kezd bet :
Király, Dáma, Bubi, Tizes,
Kilences, Nyolcas, Hetes.

Négy hölgy és három úr találkozásakor
a férfiak kezet ráztak egymással és a hölgyekkel.
A hölgyek öleléssel üdvözölték egymást.
Hány kézfogás történt?

HAJRÁ: É

HAJRÁ

A két els figura fekv V,
illetve X. V után X van az
ábécében, hasonlóképpen
fekv K után fekv L
következik.
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Hogy születnek
az óriáscsillagok?

A 8 naptömegnél nagyobb tömegű
óriáscsillagok keletkezése mostanáig
komoly fejtörést okozott az asztrofizikusoknak: hogyan képesek ekkora tömegre szert tenni, miközben a megfigyelések szerint a Tejútrendszer csillagainak elsöprő többsége ennél jócskán
kisebb tömegű? A rejtély kulcsát keresve egy nemzetközi csillagászcsoport a
chilei Atacama-sivatagban felépült
ALMA- (Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array-) távcsőrendszerrel vizsgálta Tejútrendszerünk néhány
nagyon sötét, hűvös és sűrű anyagfelhőjének magját, csillagok születésére
utaló jeleket keresve bennük.
A kiválasztott infravörös sötét felhők
(Infrared Dark Clouds: IDC néven
számon tartott objektumok) tőlünk
mintegy 10 ezer fényévre, a Sas (Aquila)
és a Pajzs (Scutum) csillagképek irányában láthatók. Magjuk annyira sűrű és
nagy tömegű, hogy bennük a gravitáció összehúzó ereje már felülmúlhatta
a gáz ezzel ellentétes hatású nyomását,
s ennek eredményeként megnyílt a lehetőség új, a Napéhoz közeli tömegű
csillagok keletkezésére. Ha a felhőben
mégsem mutathatók ki ennek jelei, az
azt sugallja, hogy valami különös dolog történik a felhő belsejében.
„Ha egy már elegendően nagy tömegű
és sűrűségű anyagfelhőben nem indul be
a csillagképződés, az azt jelzi, hogy valamilyen extra erő kiegyensúlyozza a gravitáció összehúzó hatását, s így lehetővé teszi, hogy a szokványosnál sokkal nagyobb
mennyiségű anyag halmozódjon fel, s így
a Naphoz hasonló csillagok képződésének egy méreteiben felnagyított változata
valósuljon meg – mondta Jonathan Tan,
a Floridai Egyetem (Gainesville) asztrofizikusa, az Astrophysical Journalben
megjelent beszámoló vezető szerzője.
– Ebből arra lehet következtetni, hogy a
Naphoz hasonló, illetve a nála sokkal
nagyobb tömegű csillagok születése egy
egyetemes mechanizmust követ, s köztük
lényeges különbség csupán az anyafelhő
méretében mutatkozik.”
A Naphoz hasonló átlagos csillagok
életüket nagyméretű molekuláris fel68
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Az ALMA megfigyelési adatai az egyik vizsgált h vös molekuláris felh r l, a két nitrogén- és
egy deutériumatom alkotta dinitrogén-deutérium molekuláris ion (N2D+) emissziós sugárzása
alapján. Mint látható, a nagy kiterjedés felh ben két nagyobb anyagcsomósodás indult be: a
jobb oldali, rendkívül fényes és közel gömbszimmetrikus magból valószín leg egyetlen nagy
tömeg óriáscsillag fog képz dni, míg a másik csomósodás eltorzultabb és szétszakadóban
lév anyagából feltehet leg több, kisebb tömeg csillag fog születni (ilyen jelleg
fragmentációt korábban már több csillagképz tartományban megfigyeltek).
KÉP: BILL SAXTON & ALEXANDRA ANGELICH (NRAO/AUI/NSF); ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

hők sűrű, de viszonylag kis tömegű,
hidrogénben, héliumban és nyomelemekben viszonylag gazdag régióiban kezdik. Miután egy kezdeti mag
kicsomósodik a felhő belsejében, a
környező gázból a gravitációs vonzás hatására egy akkréciós korongon
keresztül egyre több anyag örvénylik
a központi magba, majd miután ez
a tömeg eléri azt a kritikus mennyiséget, amely a nukleáris fúzió beindulásához szükséges, megszületik a
csillag. Az akkréciós korong maradványaiban később bolygók és egyéb
kisebb égitestek (holdak, kisbolygók,
üstökösök) képződhetnek.
Miközben ez a csillagkeletkezési
modell, a megfigyelésekkel egybevágóan képes számot adni a csillagok
elsöprő többségének születéséről, valami extra tényező szükséges, a nagyon nagy tömegű csillagok képződéséhez. „Valami olyan további erőhatás, amely hosszabb időn át képes
kiegyensúlyozni a gravitáció összehúzó hatását – ha nem így volna, a
galaxisokat nagyjából azonos méretű
csillagok népesítenék be – magyarázta Tan. – Alternatívaként az is fel-

vetődött persze, hogy a nagyon nagy tömegű csillagok keletkezését egy teljesen más
modell írhatja le, mint a Nap és a hozzá
hasonló, illetve még kisebb csillagokét.”
Ennek eldöntéséhez próbáltak olyan
példákat keresni, amelyek közvetlenül
felfedhetik a nagyon nagy tömegű
csillagok születésének titkát. Ezért fordult figyelmük a nagy tömegű, sűrű,
ám csillagok nélküli gázfelhők felé.
Az amerikai, brit és olasz csillagászokból álló kutatócsoport a milliméteres és szubmilliméteres hullámhossztartományban működő (akkor
még nem teljesen kiépült) ALMAtávcsőrendszerrel vizsgálta a kiválasztott felhők kémiai összetételét,
s bennük a deutérium jelenlétére
utaló jeleket. A hidrogén e nehezebb
izotópjának koncentrációja ugyanis
egyfajta hőmérőként méri a gázfelhő
hőmérsékletét, illetve ezen keresztül
egyúttal jelzi azt is, van-e csillag a
felhőben. A deutérium azért alkalmas erre, mert hűvös körülmények
közepette képes más atomokhoz kötődve bizonyos molekulákat alkotni,
ám miután a környezetében kigyullad egy csillag és felmelegíti maga

NÉPRAJZ

Forrás: https://public.nrao.edu/news/pressreleases/starless-cores

Kihalóban
a halászszerszámkészítés mestersége

Repül a dobóháló a naplementében a gemenci Dunán… Lenyűgöző a látvány, mintha
az idő is megállna egy pillanatra, amikor bemutatót
tart a halászszerszám-készítés egyetlen hazai népi
iparművésze. A bajai Pencz
József egész élete a víz szeretetéről szól.
Hagyományos
technikával, természetes anyagokkal, kenderrel és fával
dolgozik. Nem a szavak
embere, de erről a témáról
úgy tud mesélni, mint a vízfolyás.
– A legegyszerűbb halászeszköz az emberi kéz

– kezdi lapunknak Pencz József. A
gyerekek is ösztönösen kézzel próbálják megfogni a halat. A patakparti
falumban, ahol felnőttem, hamar
rájöttünk a játszópajtásaimmal, hogy
csúzlizni lehet a kopoltyúsokat. Ez
persze ma már orvhalászatnak minősül. Később kiegyenesített, hosszú
nyelű vasvillával szúrtuk meg a halat,
így nem kellett bemenni érte hideg
vízbe.
A vizek lerekesztése ugyancsak egyszerű módszer: ha egy ártéri fokon
kijön a víz, kis tó lesz belőle. Rekeszt
építettünk, majd amikor visszahúzódott a víz, a sáros tófenéken összeszedtük a zsákmányt. Hurokkal sem volt
bonyolult a fogás. Drótból, lószőrből,
vagy más vékony, de elég erős anyagból hurkot kötöttünk egy bot végére, ezt a hurkot lesben állva óvatosan
ráhúztuk a csuka testére, és hirtelen
megrántottuk.
Vesszőből már komolyabb eszközöket lehetett készíteni, például a tapogatót, ami úgy néz ki, mint egy fenék
nélküli kosár. Ezzel ejtettük csapdába
a halat, felülről pedig kézzel kiszedtük. Varsát is lehet vesszőből készíte-
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ni, főleg csíkhalat fogtak
vele a régiek. A vejsze
szintén halcsapda, gyékényből is köthető. De ha
beszívja a vizet, a vesszőhöz hasonlóan súlyos lesz,
ezért praktikusabb a háló.
Azt megkötni viszont
csak tanulással lehet – sorolja a népi iparművész,
aki többektől merítette a
tudását.
– Paraszthalász volt
apám és a nagyapám,
tőlük lestem el az alapokat. Puszta kézzel is ők
tanítottak meg halat fogni. Hogyan?
Felgyűrtük az ingujjat, és egyszerűen
benyúltunk a bedőlt fák alatt meghúzódó halak közé. Kárászt – jobb híján
– mindig fogtunk…
Majd egy öreg, dunai halász mellé
szegődtem, akitől a hálókötés minden
fortélyát elleshettem. A haltartó szák
a legegyszerűbb, én is azzal kezdtem.
Figyeltem Dani bácsit, hány szemesre,
milyen szaporítással és bővítéssel kell
tökéletesre megkötni egy ötkarikás
varsát. Felnőttként megismertem a
fellelhető szakirodalom nagy részét.
Herman Ottó halászati monográfiája mellett Dr. Solymos Ede munkái,
fényképei és személyes tanácsai adták
a legtöbbet. Múzeumokban kutattam,
legtöbbször helyben, Baján, hiszen itt
van az Élet a Dunán halászati gyűjtemény. Minden halászszerszámot, amit
ismertem, megkötöttem magamnak
pusztán szórakozásból. Szép számú
gyűjteményem lett. Zsűriztettem a
munkáimat, elnyertem a népi iparművész címet, hazánkban tudomásom
szerint nincs más halászszerszám-készítő népi iparművész.
Rendszeres kiállító voltam a Mesterségek Ünnepén, ahol 2003ban az Év Mesterévé választottak. Szerencsés vagyok, mert a
mostani főállásom a természethez köt: a gemenci ártéri erdő
közelében, Dunafalván, egy
tanyán vagyok gondnok. Az
istállóban berendeztem egy kis
kiállítást a munkáimból, és bemutatókat tartok diákoknak,
turistáknak.
Fiam és lányaim eltanulták
tőlem a hálókötés technikáját,
most az unokáimon a sor. Hogy
ők folytatják-e? Sok víz lefolyik
a Dunán, amíg kiderül…
KATYMÁRI VANDA

A TUDOMÁNY ÚJ EREDMÉNYEI ELS

körül a gázt, a deutérium nagyon
gyorsan átalakul közönséges hidrogénné, azaz a deutériumos molekulák eltűnnek.
Az ALMA megfigyelései kiadós
mennyiségű deutériumot mutattak ki
a vizsgált felhőkben, ami azt sugallta,
hogy a felhők hűvösek és nem tartalmaznak csillagokat. Mivel azonban
mind tömegük, mind sűrűségük alapján gravitációjuk bőven elegendő volt
a kollapszus beindításához, ez egyúttal
azt is bizonyította, hogy valamilyen
ellenerő gátolja az összehúzódást, s
ezáltal többletidőt biztosít az anyafelhő további növekedéséhez és anyagfelhalmozásához, ami végül nagyobb
tömegű csillag születéséhez vezet. A
kutatók azt vélelmezik, hogy a felhőben esetleg erőteljes mágneses mezők
jöhettek létre, amelyek fékezik a gyors
kollapszust. „Az ALMA megfigyelései
alapján azonban megállapítható, hogy
ezek a felhők lényegében csak méreteikben
különböznek a Naphoz hasonló csillagok
anyafelhőitől, azoknak tíz—százszoros
arányban felnagyított változatai” – öszszegezte Tan.
A megfigyelések elvégzésekor az
ALMA még nem épült ki teljesen,
ám ez azóta megtörtént. A kutatók
ezért azt remélik, hogy vele a jövőben elvégzendő további vizsgálatok
még több részletre deríthetnek fényt
nagy tömegű csillagok születésének
titkairól.

S N YO M TAT V Á N YO K A Z A K A D É M I A KÖ N Y V T Á R Á B A N

A HAZAFIÚI
INDULAT
ÖRÖKSÉGE
snyomtatvány, latinul incunabulum – vagyis bölcs nyomtatvány – mindaz a könyv vagy egyleveles kiadvány, amelyet Gutenberg találmánya óta, az 1450-es
évek közepét l a XV. század végéig, pontosan 1500.
december 31-ig mozgó bet kkel, szedéssel-nyomással állítottak el . Magyarország második legnagyobb
snyomtatvány-gy jteményét a Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtára – legújabb elnevezése szerint
Könyvtár és Információs Központ (MTA KIK) – rzi.
Lactantius: Opera, Rostock, 1476

A

mintegy 1200 darabból álló gyűjtemény többségében
arisztokrata könyvgyűjtők
és neves személyek adományából
jött létre. Az adományokhoz képest
kismértékű volt a vásárlás.
Kódexekhez hasonlóan

A XV. század nyomdászai tudatosan törekedtek arra, hogy nyomtatványaik az írott könyvekhez, vagyis a kódexekhez hasonlítsanak. A
középkori könyvmásoló műhelyekben, scriptoriumokban készült,
pergamenre és papírra írt kó dexekben széles margót hagytak az utóbb
az illuminátorok által belefestendő
keretdíszeknek, az iniciáléknak,
azaz kezdőbetűknek, tulajdonosjegyeknek, például címereknek. Ezt
így tették az „ősnyomdászok” is, s
a vevő, a tulajdonos, az olvasó
anyagi tehetőssége szerint díszíttette és köttette be a megvásárolt
könyvet. Egy-két évtized elteltével
leleményes nyomdászok már fametszetes keretdíszt és iniciálét
nyomtattak a könyv első, kezdő
lapjára – merthogy címlap még
nem volt, az későbbi találmány.
Ahogy minden kódexnek, az ős70
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nyomtatványnak is minden példánya egyedi, mert díszítettségük,
gótikus vagy reneszánsz – kézműves – bőrkötésük folytán eltérnek
egymástól, hiába ugyanarról a
műről, ugyanakkor, s ugyanabból a nyomdából kikerülő
könyvről van szó.
A régikönyv-gyűjteménynyel, azaz 1800 előtti könyvekkel rendelkező könyvtáraknak legértékesebb része az
ősnyomtatvány-gyűjtemény.
Bessarion: Adversus calumniatorem
Platonis, Róma, 1469

Magyarországon
összesen
mintegy 7100 ősnyomtatvány
található közgyűjteményekben és egyházi könyvtárakban. Ezek nagyobb felét a
három nagy könyvtár, az
Országos Széchényi Könyvtár, az MTA és az ELTE
Könyvtára őrzi.
Vannak az ősnyomtatványoknak nemzeti katalógusaik, sőt
az interneten hozzáférhető már
egy világkatalógus is, amely
mintegy 29 000 kiadványt sorol

fel (The Incunabula Short Title Catalogue, ISTC). Ezek azonban
többségükben rövid címleírást adnak, vagyis nem közlik a példány
egyedi sajátosságait, jellemzőit, csu-

Marius Michel francia neoreneszánsz b rkötése
(Thuróczy János: Chronica Hungarorum, Augsburg, 1488. június 3.)
Euclides: Elementa, Velence, 1482

pán a könyv bibliográfiai adatait. Minden, XV–XVI. századi könyvanyaggal rendelkező
könyvtár törekszik arra, hogy
pontos példányleírással adja
közre anyagát. Ezt megtette a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Klinda Mária munkája,
2001), s a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár (Velenczei Katalin, 2008). A magyar országos ősnyomtatvány-katalógus
(Catalogus
incunabulorum
quae in bibliothecis publicis
Hungariae asservantur, CIH) 1970ben jelent meg Sajó Géza–Soltész Erzsébet–Csapodi Csaba–Vértesy Miklós munkájaként ugyancsak rövid
címleírásokkal.
Az ősnyomtatványok természetesen a legdrágább könyvek közé tartoznak (manapság egy-egy több
millió forintba is kerülhet), s aukciókon és antikváriumokban lehet
ezeket megvásárolni. Így volt ez a
XIX. században is, amikor könyvgyűjtő magyarok – kapcsolatot
tartva belföldi és külföldi antikváriusokkal – könyvritkaságokat vet-

A magyarok bejövetele, kézzel színezett fametszet
(Thuróczy János: Chronica Hungarorum, Brünn,
1488. március 20.)

tek. Az Akadémia Könyvtára
egyik ősnyomtatványában ma is
benne van Kuppitsch bécsi antikváriusnak Teleki József nevére szóló
nyugtája, amelyen két tétel, Hartmann Schedel Világkrónikája és
Münster Cosmographiája szerepel.
Adományok

Egy évvel az Akadémia alapítását
követően, 1826-ban gróf Teleki József, az Akadémia első elnöke,
„hazafiúi indulattal” felajánlotta
30 000 kötetes családi könyvtárát a
Tudós Társaságnak, megvetve ezzel az Akadémia Könyvtárának

alapját. A Teleki-család könyvtárával közel 400 ősnyomtatvány került az Akadémia birtokába! A legtöbb könyvbe
bepecsételték, hogy „G. Telekiek’ alapítványa”. Teleki József később is, haláláig folyamatosan vásárolt értékes
könyveket az Akadémia
Könyvtárának.
A következő nagy adományt
Ráth György tette, aki folyamatosan kapcsolatban állt a
Magyar Tudományos Akadémiával, annak egyik legnagyobb mecénása volt. A hálás
utókor az Akadémia Könyvtára
Kézirattárának
kutatótermében
márványtáblával emlékezik meg
Ráthról, de utca is van róla elnevezve Budapesten a Déli pályaudvar közelében, a XII. kerületben.
Az Akadémia akkori főtitkára,
Arany János, 1873. december 31-én
kelt hivatalos levelében arról értesítette Ráth Györgyöt, hogy az Akadémia folyó év december 22-én
tartott összesülésén az Archeológiai Bizottság állandó tagjává választotta. Ráth György, a Magyar
Iparművészeti Múzeum alapítója,
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majd főigazgatója, az
hez fűződik. Gróf VigyáOrszágos Képzőművézó Sándor bibliofil könyvszeti Tanács alelnöke,
tárának gyarapítását fia,
főrendiházi tag, több
Vigyázó Ferenc, a jogot
jogi és művészeti szakvégzett politikus folytatkönyv szerzője, felajánta. A könyvek elején Vilotta az Akadémiának
gyázó Sándor jellegzetes,
1711 előtt nyomtatott
ceruzás írással bejegyezte,
könyvekből álló Hunhogy
mikor,
menygarica-könyvtárát. A
nyiért és melyik antikvászerződést 1895. deriusnál vette az adott
cember 16-án kötötték
könyvet. Ők is tudatosan
meg. Ráth György tíz
törekedtek arra, hogy miévvel később, 1905. júnél több magyar vonatkozálius 7-én hunyt el. A
sú ősnyomtatványt szerezmintegy 2300 kötetes
zenek be. Miként Ráth
Hu n g a r i c a - g y ű j t e György könyvei, a Vigyáményben 147, többnyire
zó-könyvek is a bibliofil
Kuppitsch bécsi antikváriusnak Teleki József nevére szóló nyugtája,
magyar vonatkozású
szempontú gyűjtés ered1834. április 4.
ősnyomtatvány
van.
ményeképpen jó állapotú,
Ráth könyveibe nemtöbbnyire restaurált pélcsak bepecsételték, hogy „Ráth miát, hogy az ajándékozó Ráth dányok. Az 1929-ben történt beGyörgy könyvtára”, hanem a könyv- György föltételeit elfogadja, és szállítás után a 17 000 könyvet –
tári jelzetekben ma is benne foglal- pontosan megtartja. (Ráth György köztük 430 ősnyomtatványt – az
tatik Ráth neve. Ráth kikötötte, Andrássy úti villája ad otthont az Akadémia Könyvtárában rövid
hogy az Akadémia Könyvtára kü- Iparművészeti Múzeumhoz tartozó címleírással leltárkönyvbe vezetlön szekrényekben őrizze könyveit, Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum- ték, de csak jóval később katalogiés azokat elidegeníteni ne lehessen. A nak.)
zálták. (Pesten az Akadémia paloA harmadik nagy gyarapodást az tája sarkától indul a Vigyázó Feszerződést maga az MTA akkori
elnöke, báró Eötvös Loránd írta úgynevezett Vigyázó-könyvtár je- renc utca. A Vigyázó-hagyaték az
alá, s kötelezte magát, illetve a sze- lentette. A család első könyvgyűj- alapja az Akadémia vácrátóti Botamélyében képviselt M. T. Akadé- teménye még Vigyázó Antal nevé- nikai Intézetének is.)
Pulszky Ferenc klasszikus
Pergamenre nyomtatott búcsúcédula darabjai
auktoroktól és neves itáliai
(Peraudi: Litterae indulgentiarum, Augsburg, 1490)
íróktól (Petrarca és Boccaccio)
különlegesen szép ősnyomtatványokat ajándékozott az
Akadémia
Könyvtárának
1867-ben. Az egyedi ajándékozások közül ide kívánkozik
Madách Imréé, aki abból az
alkalomból adott egy – két
műből álló – ősnyomtatványkötetet az Akadémiának,
hogy Kubinyi Ferenc Rómer
Flórissal, a Kézirattár első vezetőjével meglátogatta őt
Alsó-Sztregován 1862. augusztus 23-án.
Magyar nyelvű ősnyomtatvány nincs. (Az első, Magyarországon
megjelent
könyv is latinul íródott, ez a
Chronica Hungarorum, amelyet a Rómából idecsábított
német nyomdász, Andreas
Hess nyomtatott 1473-ban.
Nyomdája nagyjában ott
működött, ahol a budai várban teret neveztek el róla. A
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Hess-féle Magyarok krónikájából ma
összesen tíz példány ismeretes a világon. Magyarországon kettő van,
az egyik az Országos Széchényi
Könyvtár, a másik az Egyetemi
Könyvtár birtokában.)
Az Akadémia Könyvtára ősnyomtatvány-gyűjteményére jellemző a sok Hungaricum, vagyis
magyar szerzőktől, így a két neves
magyar ferencestől, Temesvári Pelbárttól és Laskai Osváttól való művek sokasága, Georgius de Hungaria: De moribus Turcorum (A törökök szokásairól) szóló mű és Michael de Hungaria: Sermones, vagyis
Beszédei című művének példányai.
Thuróczy János Krónikája, továbbá
magyar rítusú misekönyvek és
szerkönyvek vannak szép számmal
a gyűjteményben. Ráth Györgynek
sikerült megvásárolni a neves müncheni könyvkereskedőtől, Rosenthaltól 1888-ban az Obsequiale
Strigoniensét, vagyis egy esztergomi rítusú szertartáskönyvet 1496ból, amely unikum. Ez az egyetlen
fennmaradt példány a világon!
Thuróczy János (kb. 1435–1488/89)
fő műve a magyarok története,
amely műfaját tekintve határkő a
középkori krónikairodalom és a
humanista történetírás között.
Vannak benne önállóan megfogalmazott és korábbi krónikákból átvett és átírt, kiegészített részek. Az
1386–1458 közötti részt önállóan
írta meg, az utolsó két évtizedet
1487. augusztus 17-ig azonban csak
vázlatosan tekintette át. Mivel sok
oklevél- és törvényszöveget idéz,
forrásértékű. Thuróczy fametszetekkel
gazdagon
illusztrált
Chronica Hungaroruma ugyanabban az évben, 1488-ban három hónap különbséggel jelent meg
Brünnben, majd Augsburgban.
(Magyarországon ekkor már nem
működött nyomda.) A brünni kiadásból három, az augsburgiból öt
példány található az Akadémia
Könyvtárában. Az Augsburgban
1488 júniusában a budai könyvkereskedő, Theobald Feger költségén
megjelentetett kiadás megvásárolt
példányát Ráth olyan nagyra tartotta, hogy a XIX. század legkeresettebb párizsi könyvkötőjénél,
Marius Michelnél rendelte meg a
drága neoreneszánsz bőrkötést.

Madách Imre ajánlása az Akadémiának az adományozott snyomtatvány el zéklapján
KÉPEK FORRÁSA: MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT,
CATALOGUE OF THE INCUNABLES (MTA KIK, SZERKESZTETTE ROZSONDAI MARIANNE
ÉS ROZSONDAI BÉLA (BUDAPEST: ARGUMENTUM, FOTÓ: LÁNG KLÁRA)

Thuróczy krónikájához csatlakozva jelent meg, és csak így maradt
fenn Rogerius mesternek a tatárjárásról szóló Siralmas éneke, a Carmen miserabile.
A restaurálás során elsősorban kötéstáblákból kifejtett nyomtatványtöredékekként kerültek elő aktualitásukat vesztett, s újra hasznosított
kalendáriumok és búcsúcédulák. Ez
utóbbiakat sokszor pergamenre
nyomtatták, s darabokra szabdalva
a könyvkötő a könyv gerincének
erősítésénél jó hasznát vette. Az
egyik pergamenre nyomtatott búcsúcédula felszabdalva ugyan, de
majdnem teljes. (Egyebek között a
pénzért árult bűnbocsájtó cédulák
miatt támadta Luther a katolikus
egyházat.)
Szélesesbb közönség

Csapodi Csaba, az akadémiai
könyvtár Kézirattárának és Régi
Könyvek Gyűjteményének évtizedekig vezetője, tartalmi szempontból is
vizsgálta az ősnyomtatványokat. Az
állomány nagyobb fele világi tartalmú: történelem, ókori klasszikusok,
természettudományba tartozó művek,
s az újat képviselő humanista szerzők
könyvei. A kisebb fele, mintegy
44%-a pedig a teológia körébe tartozik. A könyvnyomtatás első ötven
évének könyvtermése még nem je-

lent elvilágiasodást, de az jól érzékelhető, hogy megnőtt az olvasni tudás,
szélesebb rétegek igényelték a könyvet, amely már nagyobb közönség
számára is elérhető lett a kódexekhez
képest olcsóbb volta miatt. Ennek
óriási a kulturális jelentősége.
Az ősnyomtatványokkal, a bennük
található tulajdonosbejegyzések megfejtésével való foglalkozás közel visz a
XV. századhoz. Az MTA Könyvtárának ősnyomtatványait, s mindent, amit róluk eddig ki lehetett
deríteni, internetre vittük. A művek döntő többsége latin nyelvű, jóval kisebb része ógörög, német,
olasz, holland, héber stb., de magyarázataink magyarul olvashatók.
Most jelent meg angol nyelvű
nyomtatott katalógusuk, amelyet
az Akadémia Könyvtára weben elérhető ősnyomtatvány-adatbázisa a
közel háromezer digitalizált képpel
jól kiegészít (http://konyvtar.mta.
hu). A nyomtatott katalógus adott
esetben könnyebben kezelhető, a
mutatók gyors áttekintést adnak a
közreműködőkről, a nyomdahelyek
megoszlásáról, a tulajdonosokról,
könyvkötőkről, a bekötés (használat) helyéről stb. A konkordanciatáblázatok megkönnyítik az egybevetést más nemzetközi bibliográfiákkal.
ROZSONDAI M ARIANNE
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SZERKESZTI: FALUS ANDRÁS

NANOROBOTIKA
A hétköznapi ember számára olykor a nano-el taggal rendelkez fogalmak rejtélyes, érthetetlen töltettel bírnak, és a leggyakrabban azt a gondolatot társítják hozzá, hogy a nano valami olyasmi, amit
a tudósok fabrikálnak a laborjainkban. A nano-el tagban azonban nincs semmiféle misztikum vagy
rejtély, a Mértékegységek Nemzetközi Rendszerében (SI) használt el tétszó, úgynevezett prefixum.
Egy nanométer (nm) a méter egymilliárdod részét jelenti. A nanoméret objektumok pedig tipikusan
az 1-100 nm skálán helyezkednek el. A nanotudományok feladata ezen struktúrák tervezése, elméleti
és kísérleti vizsgálata, kontrollálása, egyszóval a manipulációs lehet ségek vizsgálata.
nanotudomány első gondolata Richard P. Feynman
(1918-1988) Nobel-díjas fizikushoz köthető. Feynman nemcsak kiváló elméleti fizikus, hanem kitűnő előadó, oktató is volt.
Érdeklődése nem korlátozódott a
fizika egyes szegmenseire, átfogó
és mély képpel rendelkezett a természettudományokról. 1959. december 29-én előadást tartott az
Amerikai Fizikai Társaság ülésén
There’s Plenty of Room at the
Bottom címmel. A cím magyarul

A

valami olyasmit jelent, hogy „rengeteg hely van még odalent”.
Olyan gondolatokat fogalmazott
meg ebben az előadásában, amelyekkel kétségkívül megelőzte korát. Többek között beszélt miniatürizált számítógépről, atomok
átrendezhető ségéről
és információtárolásról az atomi méretek
skáláján. Olyan lehetőségeket, gondolatokat mondott el, me-

lyek ma is tartó kutatásokat generáltak és éltetnek. Meg kell említeni Albert R. Hibbs nevét is, aki
a doktori tanulmányait Feynman
témavezetése alatt folytatta az
Az ábrán a kinezin-„séta”
látható. A kinezinfejek szoros
kapcsolatban m ködnek.
Mindkét ADP-t hordozó fej
közel kerül a mikrotubulushoz,
és az egyik (zöld nyakú)
hozzáköt dik. Leadja az ADP
molekuláját és ATP-t vesz fel.
Ezzel a transzferrel mozgatja
a másik fejet (vörös nyakú)
jobb oldali irányba, majd
hasonló folyamat játszódik
le: a mozgatott nyak köt dik
a mikrotubulushoz, miközben
elveszti az ADP-molekuláját
és ezt egy új ATP-re cseréli.
Eközben az els fej hidrolizálja
az ATP-molekuláját, lead egy
inorganikus foszfátiont. Az
ADP-hordozó fej (zöld nyakú)
ezzel a hidrolizációval kiszabadul a kötésb l és újraindul az
egész folyamat.

Richard P. Feynman
(1918-1988) Nobel-díjas
fizikus, a nanotudományok atyja
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1950-es évek elején. Tőle ered a
nanorobotika alapötlete, amely
szerint a jövőben építhetőek lesznek olyan kicsiny gépek, amelyeknek – hasonlóan a napjainkban alkalmazott gyógyszerekhez – akár
terápiás jelentőségük is lehet.

eGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG? • EGÉSZSÉG=EGÉSZ-SÉG
A nanorobotika (molekuláris robotika) fő feladata olyan programozható, intelligens, nanoméretű
gépek tervezése és építése, melyek
képesek speciális feladatokat elvégezni. A nanorobotokat több
szempont szerint csoportosíthatjuk, például, hogy milyen anyagból építjük fel, milyen feladat elvégzésére szánjuk őket.
Ejtsünk szót először a nanome dicina területén felmerülő problémák megoldására fejlesztett nanorobotokról! Ezek olyan nanogépek,
melyek építőkövei organikusak,
például fehérjék vagy a jól ismert
DNS-molekula.
Bernard Yurke és kutatócsoportja olyan nanoeszközt fejlesztett
ki, melynek segítségével sikerülhet nanoméretű objektumokat
megfogni és mozgatni is. Apró
csipeszeket készítettek és szokatlan építőelemet használtak fel: a
genetikai kódunkat hordozó
DNS-molekulát. A szerszám karakterisztikus mérete nem több
mint 70 nm. A csipeszek működését a DNS kettős spirál komplementer tulajdonságának segítségével érthetjük meg. Minden fok
a csavart létrán egy-egy kapcsolatot jelent két kémiai bázis között,
az adenin (A) a timinnel (T), a
citozin (C) a guaninnal (G) kapcsolódik. Az embert felépítő genetikai kód az egymást követő A,
T, C és G betűkből áll össze, amelyek a bázisok jól meghatározott
sorát jelölik. A DNS egy fonala
csak akkor kapcsolódik egy másik
fonalhoz, ha a bázisok sorrendje
pontosan megfelelő. Yurke kutatócsoportja ezt a tulajdonságot
használta ki a kis eszköz elkészítéséhez és programozásához. A csipeszek három szintetikus DNSfonalból állnak. Két fonal a kar, a
harmadik pedig átfogja ezt a másik kettőt, és úgy viselkedik, mint
valamiféle gerinc: csuklópántként
összetartja az egész V alakú struktúrát. A karok annyira kinyúlnak, hogy néhány páratlan bázis
szabadon túllóghat a gerincen.
Ha egy negyedik DNS-t raknak a
kémcsőbe, az rátapad a páratlan
bázisokra és összezárja a csipeszt.

Bernard Yurke

Ezzel újrakeletkezik néhány páratlan bázis, amelyhez egy ötödik
DNS kapcsolódhat, amely kiszakítja az első „üzemanyag”-egységet, és kinyitja a csipeszt. A két
összekapcsolódott
üzemanyagegység elúszik ettől a molekuláris
motortól, mintha kipufogófüst
lenne.
Bionanomotorokat úgynevezett
motorfehérjékből is tudtak már
készíteni. Ilyen például a kinezin
lineáris motor. A kinezin-családba
tartozó fehérjék számos sejtfolyamatban játszanak fontos vagy akár
létfontosságú szerepet. A kinezin
azon fehérjecsaládhoz tartozik,
melyek transzportot tudnak végezni a mikrotubulusok mentén.
A mikrotubulusok 25 nm átmérőjű tubulincsövekből épülnek fel.
Ezek a fehérjeszerkezetek a sejtváz egyik alkotói, alegységei. A
kinezin az ATP- (adenozintrifoszfát) és ADP- (adenozindifoszfát) molekulák között lejátszódó reakciók által hajtott motorfehérje. A kinezin molekuláris
motorstruktúra egyik fő alkotórészét jelentik a motor-domének,
amiket a szakirodalom „fejek-

nek” is szokott nevezni. Ezek a fejek egy úgynevezett „nyakon” keresztül kapcsolódnak a hosszú
coiled coil-szárhoz. Ennek a szárnak a vége alkalmas egy olyan teher megkötésére, melyet a
kinezinmotor szállítani képes. Itt
látszik a hatalmas szerepe ennek a
konstrukciónak, hiszen a teher egy
olyan gyógyszeradag is lehet, melyet ez a rendszer el tud szállítani
egy adott beteg sejthez. Még egyszer kihangsúlyozva: lehetővé válik egyetlen egy sejtnek a terápiája!
Már azt is komoly tudományos
eredménynek tekinthetjük, hogy
az atomok, molekulák méretskáláján képesek vagyunk nanomanipu lációt végezni. A nanogépek és
-robotok nagyon sokfélék lehetnek, ebből adódóan többféle működési mechanizmussal találkozhatunk, amelyek megértése még a
jövő feladata. A következő kutatógenerációk számára rendkívül fontos célkitűzés, hogy ezek az eszközök a mindennapok terápiás kezeléseiben, a klinikumban is elérhetők, használhatók legyenek.
SZASZKÓ -B OGÁR VIKTOR
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A M A G YA R S Á G E R E D E T K U TAT Á S Á N A K Ú JA B B P E R S P E K T Í V Á I

SEINKET FELHOZÁD...
A magyarság el deinek története, vagy közkelet bb megnevezéssel a „magyar störténet”, illetve
a Kárpát-medencei honfoglalással kapcsolatos elképzelések identitásunk szerves részét alkotják.
A téma történeti-régészeti kutatása, illetve az újabb eredmények folyamatos közlése ezért
tudományos, mind ismeretterjeszt szinten
magyarok elődeinek története
az írásos adatokat tekintve
meglehetősen forrásszegény
kutatási terület. A korai magyar történet művelésében ezért a régészet –
mint folyamatosan, sőt napjainkban
már rohamosan gyarapodó adatbázisú
tudományág – kiemelkedő jelentőséggel bír. Elmondható ez akkor is, ha a
régészeti leletek és leletösszefüggések
közvetlen történeti értékelésénél ma
már sokkal szigorúbb módszertani
követelményeknek
kell érvényesülni.
Különösen igaz ez
K106369
az egyes leletek
népcsoportokhoz
kötése, vagyis a leletek etnikai azonosítása esetében. Az alapvető kérdés azonban továbbra is az, hogy az Uráltól a
Kárpát-medencéig terjedő hatalmas
terület régészeti anyagából mi kapcsolható a magyarság évszázadokon át tartó, a kora középkorban lezajlott vándorlásához. Ezen feladat megoldását
tűzte ki célul A honfoglalás kori régészeti
hagyaték keleti kapcsolatrendszere a magyar őstörténet fényében. Régészeti adatbázis és archaeometriai kutatások című
OTKA program (2012–2016).

mind

a hazai tudományosság alapvet feladata.

A

A régészet szerepér l és
lehet ségeir l

A mai kutatás számára a legfőbb nehézséget az Uráltól a Kárpátokig terjedő hatalmas régió teljes kora középkori
leletanyagának folyamatos áttekintése,
szűrése és értelmezése jelenti. A nyelvészeti kutatások, természetföldrajzi rekonstrukció, régészeti emlékanyag és a
területen élő különböző népcsoportok
néprajzi vizsgálata alapján ugyanis az
eddigi kutatás az Urálontúl és NyugatSzibéria területére helyezte a magyarság kialakulásának színterét, amit „őshazának” nevezünk. A Kárpát-me76
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A magyarok el deinek feltételezett kelet-európai vándorútja (sárga, alaptérkép Fodor–Diószegi−
Legeza 1996) és a honfoglalás kori hagyaték keleti kapcsolatrendszere (lila). (TÜRK 2011 NYOMÁN)

dence elfoglalását megelőzően a magyarok elődei az ide vezető vándorlás
során több területen is éltek hosszabbrövidebb ideig különböző népcsoportokkal kapcsolatba kerülve. Ezek közül
három szállásterülettel foglalkozott a
kutatás: Magna Hungariával, Levédiával és Etelközzel, amelyek az egykori
Szovjetunió területére estek. A SzovSTÖRTÉNET – KORAI
MAGYAR TÖRTÉNET

Mivel az störténet szó a történeti-régészeti
kutatások mellett a köznapi szóhasználatban
is könnyen kiválthatja az sember, skor kifejezésekkel való félreértésre okot adó képzettársítást, ezért véleményem szerint is szerencsésebb a korai magyar történet, vagy a magyarság korai története szóhasználat.

T. A.

jetunió felbomlásával és a tudományos
kapcsolatok szinte teljes elenyészésével
az 1990–2005 közötti időszakban a
magyar őstörténet kelet-európai régészeti kutatása magyar részről (is) rendkívül marginális területté vált.
Az egykori szállásterületek azonosításhoz azonban az említett régió(k) teljes, jól felgyűjtött, helyi leletösszefüggéseivel együtt értékelt és biztos időrendi alapokon nyugvó adatbázisára,
illetve annak folyamatos újraértékelésére lenne szükség.
A magyar őstörténet régészeti kutatása szorosan összefonódott a Kárpátmedence honfoglalás kori régészetével.
Ez nem csoda, hiszen a magyarok elődeinek régészeti azonosítására létrejött
mindkét alapvető kutatási módszer, az
úgynevezett lineáris (az Uráltól a Kárpátokig), illetve a retrospektív (a Kár-

Válogatás az etelközi leletek anyagából. Csat és övveretek Szubotcy-lel helyr l
(Kirovograd, Ukrajna) (TÜRK ATTILA FELVÉTELE, 2011)

pát-medence X. századi emlékanyagából kiinduló, annak keleti előzményeit
kereső) szemlélet esetében a honfoglaló
hagyaték elengedhetetlen viszonyítási
pont. A ma rendelkezésünkre álló adatok alapján azt állapíthatjuk meg, hogy
a Kárpát-medence X. századi régészeti
hagyatékának minden kétséget kizáróan vannak IX. századi kelet-európai
előzményei, vagyis gyökerei. Az is világos azonban, hogy ezek aránya a honfoglalás kori hagyatékon belül nem éri
el az évtizedekkel ezelőtt feltételezett
szintet. Ugyanakkor jelentős mennyiségben állnak rendelkezésünkre olyan
párhuzamok keleten, egészen az Urálig, melyek a X. században kerültek
földbe, tehát egy időben a Kárpát-medencei honfoglaló anyaggal. Azonban feltűnő, hogy ez utóbbiak szinte
csak olyan régiókban fordulnak elő,
amelyeket korábban a magyarok
elődeinek lehetséges szállásterületeivel, illetve egykori szomszédaikkal
hoztak kapcsolatba.
Számos, főként leletösszefüggések
nélkül ismertté vált keleti lelet esetében nem tudjuk pontosan megállapítani, hogy 895 előtt vagy után került-e földbe, jóllehet ez elsőrendű
fontosságú (lenne). Ez a hagyományos (a leletek formai jellegzetességeinek azonosságára és különbségeire építő), régészeti módszerekkel
szinte megválaszolhatatlan kérdés
hívja fel a figyelmünket az új természettudományos vizsgálatok, elsősorban a radiokarbon-keltezés
széles körű és értő használatának szükségességére. A régészeti hagyaték természettudományos módszerekkel történő mind teljesebb kiértékelése (pl.
pontosabb időrend, genetikai kapcsolatok) ugyanis minőségi ugrást és információtöbbletet eredményez(het).
A csontok időrendjének meghatározását követően kerül sor az archaeo-

genetikai vizsgálatokra. Az etnogenezis kutatásában a hagyományos
mtDNS-vizsgálatok mellett immár az
apai leszármazási vonal vizsgálatát is
megkezdjük a tárgyalt projekt keretében először. Hatalmas előrelépés lenne, ha az Ukrajnában feltárt, feltehetően etelközi leletek és a Kárpát-medence legkorábbi honfoglaló sírjai között rokoni kapcsolatot sikerülne
kimutatni. Ez egyben természetesen
arra is utal, hogy a genetikai vizsgálatoknál csakis a X. századi, és nem pedig a mai népességtől vett mintákból
szabad kiindulni.
A kerámialeleteknél a termolumineszcenciás vizsgálatok hazai szélesebb körű alkalmazását tervezzük,

Új leletek

A szállásterületek elhelyezkedését vizsgálva azt látjuk, hogy az újabb keleteurópai régészeti eredmények alapján
az Urál és a Kárpátok közötti régió IX.
századi hagyatékában kezdenek olyan
jól körülhatárolható lelőhelycsoportok
kirajzolódni, amelyek egyszerre mutatnak kapcsolatot a Kárpát-medence
és a Dél-Urál régió kora középkori hagyatékával. Ezek alapján újabb információkat kapcsolhatunk a magyarok
elődeinek feltételezett vándorútjához,
de legalábbis kizárhatjuk azokat a területeket, ahol az intenzív kutatás ellenére mindmáig nem ismerünk ilyen jellegű régészeti leleteket (pl. kaukázusi őshaza-elmélet). A kiemelkedő új leletek

A honfoglalás kori leletanyag legújabb párhuzamai Cseljabinszk térségéb l
(TÜRK ATTILA FELVÉTELE, 2010)

melyeket elsőként pénzzel keltezett,
illetve radiokarbon-mérésekkel ellenőrzött objektumokból veszünk. A X–
XI. századi kerámiakeltezés új alapokra helyezése komoly segítség lehet
annak a mindmáig megválaszolatlan
kérdésnek az eldöntésében, hogy melyek voltak a X. századi népesség települései.

között a Dnyeszter Menti Köztársaság
területén feltárt Szlobodzeja, illetve
Ukrajnában a Dnyeper középső folyása
mentén –elsősorban annak nyugati oldalán – elhelyezkedő lelőhelyeket említhetjük
(Szubotcy-lelethorizont).
Ezek rajzolják ki nagy valószínűséggel
az írott forrásokból ismert Etelköz területét. Az immár radiokarbon-módÉLET
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IX–X. századi kerámialelet Uelgi-lel helyr l (Cseljabinszk,
Oroszország) (TÜRK A. FELVÉTELE, 2013)

szerrel is megerősítve a IX. század második felére keltezhető hagyatékban jól
tükröződnek a szomszédos, elsősorban
az északi, szláv területekkel (főként a
jellegzetes import szláv kerámialeletek
alapján), valamint a bizánciakkal való
kapcsolatok, melyekről az írott források is megemlékeznek.
Levédia helyének meghatározása
ugyanakkor továbbra is rendkívül
problematikus. A Don-SzeverszkijDonyec vidéken – ahová korábban helyezték a magyar kutatók – ugyanis
nincs régészeti nyoma egy a VI-VIII.
század között az Urál vidékéről odaköltöző népességnek. Másrészt mind a
feltételezett etelközi, mind pedig a
honfoglalás kori hagyaték rendkívül
csekély kapcsolatot mutat az említett
területen a VIII-X. század között elterjedt szaltovo-majackaja kultúrával.
A szaltovói kultúra meghatározását,
illetve annak a magyarok elődeire gyakorolt hatását a hazai kutatás ugyanakkor már korábban is eltérően ítélte meg.
A szaltovóinak vélt párhuzamok egy
részéről egyértelműen kimutatható,
hogy vagy nem szaltovói eredetűek (pl.
cserépbográcsok), vagy olyan tárgytípusok, amelyek a szaltovói kultúrával
szomszédos területekről is ismertek,
mint importok vagy helyi utánzatok.
Így szaltovói jellegű tárgytípusok nem
pusztán a szaltovói törzsterületeken lakva kerülhettek a magyarok elődeihez.
A honfoglalás kori emlékek keleti kapcsolatait áttekintve azt tapasztaljuk,
hogy a Kárpát-medencei X., illetve az
etelközi régió IX. századi emlékei jóval
szorosabb kapcsolatot mutatnak a DélUrál és a Középső-Volga vidék VIII-IX.
(és persze X.) századi leleteivel, mint az
egykori Kazár Kaganátus térségével.
78
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Antropológiai feldolgozás és genetikai mintavétel
az Uelgi-lel helyen 2013-ban végzett orosz-magyar régészeti
expedíción (TÜRK A. FELVÉTELE, 2013)

Újabban a Középső-Volga vidékén, elsősorban Szamara város környékén, illetve
az Urál keleti oldalán, Cseljabinszk térségében (Szinyeglazovo, Uelgi) kerültek
elő döbbenetes hasonlóságot mutató új
leletek. Régészetileg tehát jelenleg elfogadhatónak tűnik az a már többek által
publikált történeti elképzelés, mely nem
számol önálló levédiai szállásterülettel,
hanem azt Etelköz – feltehetően annak
keleti – részének tekinti.
A Dél-Urál, illetve a Középső-Volga
vidék, valamint a Dnyeper menti leletek
időrendje alapján úgy tűnik, egy feltehetően gyors, és a IX. század elejénél nem
korábbi „átköltözéssel” számolhatunk a
magyarok elődei esetében, amint ezt a
szovjet-orosz, illetve ukrán kutatás már
korábban is feltételezte.
Az elvándorlás pontos okát ma még
nem ismerjük – ez régészetileg egyébként is nehezen vizsgálható kérdés –,
de a történeti szakirodalomban már
korábban is feltételezett, úgynevezett
első besenyő háború logikus elképzelésnek tűnik.
Célok és várható eredmények

Bízunk benne, hogy az elmúlt néhány
évben ismertté vált új kelet-európai kora középkori leletanyag lendületet adhat
– illetve kell, hogy adjon – a magyar őstörténet régészeti kutatásának. A keleteurópai múzeumokban sajnos többnyire folyamatosan pusztuló, de a téma
kutatása számára létfontosságú műtárgyak felgyűjtése és adataik rögzítése elengedhetetlen. A magyar honfoglalás
kori régészet számára fontos lenne,
hogy újra közvetlenül bekapcsolódjon a
keleti ásatásokba és az új lelőhelyek felderítésébe, s így visszakerüljön a nemzetközi tudományos vérkeringésbe. Ezt

az orosz és ukrán régészeti kutatás is
nagyban üdvözölné és támogatná. Ennek érdekében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az MTA együttműködésében és szervezésében 2013-tól ismét
magyar-orosz régészeti expedíció kutatja a magyar őstörténet régészeti kérdéseit több keleti lelőhelyen, melyre
1982 óta nem volt példa.
Másik alapvető haszna a tervezett kutatásnak, hogy megerősítik a vonatkozó területek (Magyarország, Dnyeszter
Menti Köztársaság, Moldávia, Oroszország, Románia, Ukrajna) tudományos együttműködését, mely alapjaiban
gyorsíthatja majd fel ennek a számunkra kiemelkedően fontos tudományágnak a fejlődését. Kelet- és Közép-Európában a kora középkor iránt megnyilvánuló nagyfokú érdeklődés (mint például a hagyományőrző fesztiválok)
egyben felhívja a figyelmet e népek
múltbeli közösségére, és ezáltal utat
nyithat a jelenben való szorosabb kulturális és gazdasági kapcsolatteremtésre is.
A modern tudományos kutatási módszerek alkalmazása csökkenti a magyar
tudományosság e téren tapasztalható
nemzetközi lemaradását, így megfelelő
referenciával később számos nemzetközi programhoz is eredményesebben
kapcsolódhatunk. A társadalom korrekt és naprakész tájékoztatása, illetve a
téveszmék (például a nyelvtörténet és a
néptörténet fogalmak rendszeres összekeverése, vagyis az úgynevezett finnugor és török eredet szembeállítása)
mellett a magyar tudományosság nemzetközi súlyának növelése legalább anynyira fontos feladat számunkra a jövőre
nézve, mint őseink eredetének felderítése a múlt homályában.
TÜRK ATTILA

KÖNYVTERMÉS
Riportkönyv a treblinkai
tömeggyilkosról
A holokauszt rendkívül gazdag irodalmának újabb darabját jelenti Gitta
Serény riportkönyve, amely csaknem
40 évvel angol nyelvű megjelenése
után magyarul is olvasható. A szerző
1971 elején 70 órát beszélgetett a düsseldorfi fegyházban az osztrák származású Franz Stangl-al, a sobibóri,
majd treblinkai haláltábor volt parancsnokával. Stangl a második világháború után Brazíliába távozott, ahol
húsz évig háboríthatatlanul élt, majd
kiadták a német hatóságoknak. 1970ben bíróság elé állították és életfogytiglani börtönre ítélték. Gitta Serény
részt vett a bírósági tárgyalásán, számos levéltári és a bírósági iratot átnézett. Ellenőrizte Stangl állításait, bejárta mindazokat a helyeket Ausztriától
Lengyelországon keresztül Brazíliáig,
ahol Stangl megfordult, beszélt környezete még élő tagjaival és a haláltáborok túlélőivel.
Arra a kérdésre
kereste a választ:
milyen mértékben felelősek az
emberi gonoszságért az illető génjei, és milyen fokon a rendszer, a
környezet s az
adott ideológia.
Számunkra világos, hogy a kérdés nem szorítkozik csupán a Hitler-jelenségre, hanem napjainkig vezet: gondoljunk
csak a sztálinizmus rémtetteire, Katy ra, May Laira vagy akár Srebrenicára…
Franz Stangl beleegyezett a beszélgetésbe, s az élve boncolás során feltárta
életútját az eutanáziaprogramban való
részvételtől a zsidó holokausztig. A linzi rendőrt 1940-ben helyezték a
hartheimi kastélyba, az eutanáziaprogram egyik központjába. Az elmebeteg,
gyógyíthatatlan, örökletes betegségben szenvedő gyermekek – T4-akcióként is ismert – meggyilkolása már a
második világháború előtt megkezdődött, hogy a szép helyen fekvő intézeteket a franciaországi német támadás
sebesültjeinek szabadítsák fel.

Albert Valéria rovata

Az eutanáziaprogramban részt vevő SS-eket, ápolókat, orvosokat stb.
– mintegy 100 főt – 1942-ben átirányították a frissen megszervezett lengyelországi haláltáborokba. Stangl
előbb Sobibórban, majd Treblinkában
szolgált. Mivel keménykezű, nagyszerű szervezőnek bizonyult, 900 000
ember halomra gyilkolásáért megkapta „a legjobb táborparancsnok Lengyelországban” kitüntető elismerést is.
A parancsoknak engedelmeskedett,
tetteit jogosnak és indokoltnak tekintette. Fokozatosan megszokta a
gyilkolást, a parancsok értelmén
nem gondolkodott el, s hagyta magát gyilkoló géppé átnevelni.
Ám a beszélgetés végén bűnösnek ismerte el magát, s kérte annak lezárását.
Lelki katarzisát követően másnap szívbénulásban meghalt; szembenézett önmagával és bevallotta magának az
igazságot. (A sötétség felé. Az eutanáziától a tömeggyilkosságig. Park Könyvkiadó,
2013, 527 oldal, 4500 forint)
NÉMETH ISTVÁN
Nyelvészettörténet első kézből
A nyelvészet történetét dióhéjban
úgy lehet felvázolni, hogy e tudomány fejlődése során a központi kérdések közé sorra a nyelv egy-egy
alapvető tulajdonsága került. Ilyen
tulajdonsága a nyelvnek a szabálykövetés, a változékonyság, a rendszerszerűség, a kreativitás és a kifejezőképesség. Így követi egymást a nyelvészet történetében, egykor élénken
vitázva, mára már inkább egymást
kiegészítve a nyelvművelés, azaz
normatív nyelvészet, az összehasonlító történeti nyelvészet, a strukturális nyelvészet, a generatív nyelvészet
s végül legújabban a kognitív nyelvészet, melynek fő témája az, hogy a
nyelv miként eszköze az információ
megszervezésének és közvetítésének. Mindezek mellett más tudományokkal érintkezve jöttek létre határtudományágak (stilisztika, szociolingvisztika,
pszicholingvisztika,
neurolingvisztika stb.).
Bencédy József (1921–), a magyar nyelvészek doyenje, több évtizedes oktatói
tapasztalatait összegezve írta meg a
XX. század nyelvtudományának történetét. Művét a még a történeti-össze-

hasonlító paradigmát képviselő újgrammatikus tanításokkal kezdi, ám
igazán részletesen elsősorban a svájci
Ferdinand de Saussure munkássága
nyomán fellépő strukturalista iskolákkal foglalkozik. A szerző számára kitűnő nyersanyaggal
szolgált – s jelen
munkáját jól ki is
egészíti – Antal
László monumentális, hatkötetes
strukturalista szöveggyűjteménye
(1981–1986).
A hazai tudománytörténészek
számára példamutató, hogy Bencédy
különös figyelmet
szentel a fonológiát megalapozó
szláv strukturalisták eredményeire
(Ny. A. Trubeckoj, Roman Jakobson,
Vilém Mathesius). Tárgyalja még a század közepén működött dán Louis
Hjlemslev, valamint a francia Émile
Benveniste és André Martinet munkásságát is. A XX. század utolsó harmadára azonban egyértelműen az
amerikai nyelvészek képviselték a vezető csapásirányt, a jelen kötetben jellemzett és idézett Edward Sapir és
Leonard Bloomfield munkásságát
folytatva Z. S. Harris, továbbá már a
generatív paradigmát megalapozva
N. A. Chomsky.
A szerző külön erénye tanári tapasztalata, aminek a személyesen
átélt múlt tudománytörténetté nemesítését köszönhetjük. Bencédy
József magabiztos ítélőképességgel
vázolja a nyelvtudomány fejlődésének főbb állomásait, s tudásanyagát
bőséges idézetek segítségével könynyen elsajátítható formában közvetíti. A könyvből nem hiányzik a
kortárs külföldi áramlatokkal lépést tartó hazai nyelvészek (Benkő
Loránd, Deme László, Kiss Jenő
stb.) méltatása sem. A század tizenkét legjelentősebb nyelvészének
életrajzát Kicsi Sándor András írta
meg a kötet számára. (Nyelvtudományi elméletek és nézetek a 20. században. Tinta Könyvkiadó. 2013, 124 oldal, 1490 forint)
GALAMBOS KRISTÓF
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a hét kutatója

FOLYÓVIZEK
NAGYMÉRET NÖVÉNYEI
Az állóvizek növényeinek ökológiáját már valamennyire ismeri a tudomány, a folyóvizeknél
viszont még sok a fehér folt. Engloner Attila, az
MTA

Ökológiai

Intézetének

Kutatóközpont

osztályvezet je,

a

Makrofiton

Ökológiai Kutatócsoport vezet je a vízinövények
kutatásával foglalkozik – vele beszélgettem
magyar

alapkutatókat

bemutató

sorozatunk

keretében.

– Mit értünk a makrofiton kifejezés
alatt?
– A makrofiton nagyméretű növényt
jelent. A vízben élő nagyméretű, azaz szabad szemmel látható vízi
makrofitonok nagyon különböző
rendszertani csoportokba tartozó
növények. Megtalálhatjuk közöttük a
jól ismert virágos
növényeket – mindenki látott már
tündérrózsát –, de
vannak olyan faK106177
jok, amelyek a
páfrányok közé
taroznak, például a rucaöröm, és
vannak mohák, illetve algák is.
– Az algákat is a makrofitonok közé
soroljuk?
– A szabad szemmel látható algákat
igen. Ilyenek például a Chara- (csillárkamoszat-)
fajok
vagy
a
Cladophora fonalas zöldalga, amit
békanyálként
ismerhetünk.
A
makrofiton tehát nagyon változatos
növényegyüttes, ugyanakkor sok
hasonlóságot láthatunk az egyes
képviselőik élőhelyhez való alkalmazkodásában. A hínarak levele lehet például a víz felszínén úszó, vagy
80
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alámerült, víz alatti. Előbbieken a
felső, a légkör felé néző felszínen helyezkednek el a gázcserenyílások,
így a növény a számára nagyon fontos szén-dioxid felvételét megoldja a
légkörből. Az alámerült levelek –
fajtól függetlenül – ahhoz alkalmazkodnak, hogy a vízben oldott széndioxidot hasznosítsák.
– A Duna-kutató Intézetben dolgozik. Ez alapján inkább folyóvizekkel
foglalkozik, azaz nem állóvizekkel?
– Igen, elsősorban folyóvízi
makrofitonok kutatásával foglalkozom. A vízi élőhelyeknek természetesen vannak közös, tavakra és folyókra egyaránt jellemző sajátosságai. Az élőlények, növények számára
meghatározó, hogy – többek között
– milyen a víz átlátszósága, mélysége, összetétele. Az állóvizekhez képest azonban a folyóvízi rendszerek
jóval bonyolultabbak. Egyrészt maga a víz áramlása olyan tényező,
amihez alkalmazkodniuk kell a növényeknek. Másrészt a folyókon levonuló árhullámok rövid időn belül
végbemenő, jelentős mértékű vízszintingadozást jelenthetnek – gondoljunk csak a legutóbbi nagy árvíz-

re. Ezek a speciális életfeltételek speciális alkalmazkodást, adaptációt
igényelnek. Kutatócsoportunkban
ezeket az adaptációs válaszokat vizsgáljuk. Hol, milyen helyeken tömegesek az egyes fajok, hol hiányoznak
és miért? Milyen mechanikai szövetekkel tud például ellenállni a növény a körülötte lévő áramlásnak? A
nagy vízszintingadozásban hogyan
tudja megoldani a gázáramlást a növényi testen belül? A kérdések száma
szinte végtelen...
– A kutatócsoport csak a vízben alámerült hínárokat vizsgálja?
– Nem, hiszen a makrofitonok
nemcsak a vízben élnek, hanem a
vízpartokon is megtalálhatók. Leginkább talán a sokszor hatalmas kiterjedésű nádasok ismertek. A kutatócsoportban egy most futó OTKApályázat keretében folyóvízi nádasokat is vizsgálunk. A nádasok
ökológiájáról a legtöbb ismeret tavi
élőhelyekről származik, amelyekhez
képest megint csak azt kell mondani, a folyóvízi élőhelyek bonyolultabbak. Tavakkal kapcsolatban már
sokat tudunk arról, hogy hogyan
alakulnak ki ezek a nádasok, ho-

gyan terjednek, és a különböző genetikai változatok, az egyes klónok
versengése hogyan befolyásolja öszszetételüket. Sok az ismeretünk arról
is, hogy ezeken az élőhelyeken, a különböző vízmélységekben milyen
strukturális, szerkezeti különbségeket mutathatnak a nádasok. Mindezekről folyóvízi környezetben nincsenek ismereteink, így ezeket szeretnénk felderíteni.
– Ha jól tudom, a nádasoknak
fontos szerepük van a víztisztaság
fenntartásában.
– Ma már egyre többfelé különböző
mesterséges makrofiton-, ezen belül
nádas területek létrehozásával kívánják például a kommunális
szennyvizeket tisztítani. Ilyenkor a
biológiai szennyvíztisztítás keretében bizonyos tápelemek eltávolítását
próbálják a növényekkel megoldani.
De fontos szerepe van a nádasoknak
a partvédelemben is. Tudjuk a Balaton példáján, hogy mennyire különbözik egy betonozott partvonal a
nádasokkal borított partszakasztól
például a hullámzás erejének a csökkentésében.
– Az OTKA-pályázatukon belül
milyen kérdésekre keresnek választ?
– Például arra, hogy folyóvízi környezetben hogyan alakulnak ki és
hogyan terjednek a nádasok. A csírázáshoz megfelelően nedves területekre van szükség, azonban a pár
centiméretnél mélyebb víz már akadályozza a csírázást. Folyók mentén
jelentős lehet a vízszint ingadozása,
az árhullámoknak köszönhetően folyamatosan változnak a csírázásra
alkalmas, illetve alkalmatlan területek. A nád ugyanakkor ivartalanul,
a gyöktörzsei által is szaporodhat.
Áramló vizekről lévén szó, megvan
annak a lehetősége, hogy távoli területekre sodródnak gyöktörzsdarabok, valahol megtelepednek és belőlük nagyobb állományok fejlődnek
ki. Megfelelő genetikai módszerekkel fel tudjuk deríteni ezeket a folyamatokat. Vizsgáljuk ugyanakkor azt
is, hogy a már kialakult nádasok hogyan adaptálódnak élőhelyükhöz,
milyen a struktúrájuk, milyen élőhelyet biztosítanak más élőlény-csoportok számára.
– Hol találhatók a terepi helyszínek,
ahol a kutatásokat végzik?

– Elsősorban a Dunán és a különböző mellékágain, lefűződött holtágain. Kutatunk a Szigetközben, a Soroksári-Dunán, Gemencen, a BédaKarapancsa tájegységben.
– Mi a szerepe a makrofitonoknak?
Már ejtettünk szót a víztisztaságról, de gondolom, más funkciói is
vannak.
– A makrofitonoknak nagyon fontos szerepe van a vízi ökoszisztémákban. Búvó- és szaporodóhelyet
biztosítanak számos élőlénynek: kétéltűeknek, halaknak, makrogerincteleneknek (azaz szabad szemmel
látható méretű gerincteleneknek) és
természetesen táplálékul is szolgálhatnak. Az általuk benőtt területe-

szen ezek bonyolult rendszerek, sokféle
területen kifejtett hatással. Természetesen van a makrofitonoknak a gazdaság nyelvére is lefordítható hasznosságuk. Például a halgazdálkodás szempontjából előnyös, ha a halak megfelelő
búvó- és ívóhelyeket találnak a folyókban és beszéltünk már a szennyvíztisztításban betöltött lehetséges szerepükről is. Ugyanakkor azért is fontos megismerni, hogyan adaptálódnak élőhelyükhöz a vízi makrofitonok, mert
veszélyforrást is jelenthetnek. Ha túlságosan elszaporodnak, komoly gondokat okozhatnak a vízi közlekedésben,
eltorlaszolhatnak zsilipeket, turbinalapátokat. Utóbbira a vízi jácint terjedése
a klasszikus példa. Ez egy Dél-Ameri-

Téli nádas a Mályi-tónál (BAJOMI BÁLINT FELVÉTELE)

ken megváltoztathatják a folyó
áramlásának a sebességét – gondoljunk egy dús víz alatti hínárállományra, amely olyan, mint egy víz
alatti erdő. A megváltoztatott áramlási viszonyokon keresztül befolyásolják a vízben lebegtetett anyagok
mennyiségét, a víz átlátszóságát, az
üledékképződést. Az sem elhanyagolható, hogy oxigént termelnek.
– Miért fontos a társadalom számára a makrofitonok kutatása?
– Az emberek számára is az a jó, ha a
természetes ökoszisztémák jól működnek, valamennyi elemük a helyén van
és a szerepüket be tudják tölteni – hi-

ka trópusi és szubtrópusi területein őshonos vízinövény, amelynek csak néhány példányát gyűjtötték be botanikus kertek számára, de gyors szaporodásának köszönhetően az egész világon
elterjedt és kiírthatatlannak tűnő
gyomnövénnyé vált. A vízi közlekedés
blokkolása miatt Kenyában egész halászfalvak elnéptelenedését okozta.
Szerencsére a vízi jácint miatt itthon
nem kell aggódnunk (a hideg tél megakadályozza a terjedését), de a hazai,
honos
és
megtelepedett
vízi
makrofiton-fajokat hasznos megismernünk...
BAJOMI BÁLINT
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S Z Ö R N Y E T E G C I C K Á N YO K A K Á R P Á T- M E D E N C É B E N

ÓRIÁSI TÖRPÉK
A cickányok a Föld legkisebb eml sei közé tartoznak. Apró
termetük ellenére – a maguk mérettartományában – nagyon
agresszív állatok: a kisebb gerinctelenek könyörtelen ragadozói. A hazánk területér l el került smaradványok azonban
arról tanúskodnak, hogy a földtörténeti múltban nagyméret
fajaik is éltek nálunk. S t, egyik, rejtélyes csoportjuk evolúciós forradalma éppen a frissen kialakult Kárpát-medencében
zajlott le. Ezek a kihalt cickányok – csontjaik alapján – valóságos szörnyetegnek t nnek mai rokonaikhoz képest.

B

ár Magyarországon ma mindössze hét fajuk él a
cickányoknak (Soricidae), a középső-miocén
(16–11 millió év) óta felhalmozódott üledékekből
sok kihalt állat csontjai kerültek elő. Ezek a maradványok fontos információkat szolgáltattak a földtörténeti
múlt eseményeiről, elsősorban a klíma és az ökoszisztémák változásairól.
A hazai gerinces őslénykutatás
nagyjai mindnyájan foglalkoztak a témával: Petényi Salamon
János (1799–1855), Kormos Tivacikkpályázat
dar (1881–1946), Kretzoi Miklós
III. helyezett
(1907–2005) és Jánossy Dénes
(1925–2005) számos, ma is érvéK104506
nyes új fajt írt le, amelyek nagy
jelentőségűek voltak a cickányok evolúciójának felderítésében. A tudományos nevezéktan is őrzi a nevüket. A jelen cikkben szereplő
Kordosia nevet például Kordos László professzorról nevezte el a szerző, aki legfőbb mentora volt a cickánykutatásban. A rendkívül gazdag hazai leletanyag jelentőségét és az iránta tapasztalható nagy nemzetközi érdeklődést jól példázza, hogy Jelle W. F. Reumer, a téma egyik
legfőbb szakértője, a rotterdami Természettudományi
Múzeum későbbi igazgatója is e kutatásairól készítette
doktori értekezését.
A Soricidae család egyik érdekes színfoltja az Anourosoricini csoport. Az ide sorolható fajok a miocén korban
jelentek meg és egész Európában elterjedtek. Evolúciójukat minden ágon a folyamatos méretnövekedés jellemezte: hallatlanul nagyra nőttek és igen sikeresek voltak. Egy
fajuk, az Anourosorex squamipes még ma is él DélkeletÁzsiában.
A hazai felső-miocén (11 millió éves) üledékekből csodálatosan jó minőségben megmaradt csontjaik óriási tömege
került elő. Például a polgárdi mészkőbányából három fajuknak 920 példányát azonosítottuk. Az OTKA-kutatások
során további tíz felső-miocén lelőhely Anourosoricinianyagát is átvizsgáltuk. A rendkívüli leletek teljesen új
megvilágításba helyezték a gigantikus cickányok törzsfej82
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lődését. Egyre biztosabban bontakozik ki az a kép, mely
szerint evolúciós központjuk az éppen akkor kialakuló
Kárpát-medencében lehetett.
Elszigetel dve

A Kárpátok kialakulása a késő-miocén időszak elejére, 11
millió éve már lezajlott. Ekkorra a hegység kiemelkedése is
elérte azt a szintet, hogy földrajzi akadályt képezett a Kárpát-medence és más európai területek élővilága között.
A medencét ekkor még a Pannon-tó borította, de a hatalmas víztükörből szigetszerűen emelkedtek ki a Dunántúli-középhegység bizonyos területei. A felmagasodó
hegység felől nagy esésű folyók siettek a tó felé, magukkal
szállítva a Kárpátok felaprózódott kőzetanyagát. Delta
torkolataikkal északról délre haladva egyre nagyobb sávban töltötték fel a tavat.
A polgárdi mészk bánya smaradványai (fentr l lefelé): a Crusafontina
endemica, az Ablycoptus oligodon és a Kordosia topali koponyája
(POLGÁRI MÁTÉ FELVÉTELE)

a vízben is otthon érezték magukat, bár a szigetek közti
nagy távolságot csak ritkán tudták úszva leküzdeni.
Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy az óriáscickányok evolúciója jelentősen felgyorsult. Az ökoszisztéma
változása és a különleges földrajzi környezet együtt kiváló
hátteret nyújtott a gyors fajkeletkezéshez.
Ha kevés a rovar

A 11 millió éves rudabányai leletek azt mutatják, hogy a
vizsgált időszak kezdetén nálunk is csak az Európában általánosan elterjedt Crusafontinák éltek. Ezek voltak a csoport
legkevésbé differenciált képviselői: fogképletük és fogszerkezetük az általános cickánytípust mutatta. Főleg a szubtrópusi erdőkben gyakori ízeltlábúakkal táplálkozhattak.
Az újonnan megjelenő, szárazabb ökoszisztémák némelyikében a rovarokból álló táplálék megritkult, de a nagy cickányok
Az óriáscickányok felkar- és combcsontja a f bb mérési irányok
alkalmassá váltak más táplálék elfogyasztására is, ha a fogafeltüntetésével
zatuk megfelelően módosult. Az evolúciós
változások a felső negyedik előzápfog (P4) átA medencehatás felerősítette
alakulásán követhetők leginkább nyomon. A
az Európában ekkor már zajló
sok száz maradványt felölelő morfológiai vizslassú klímaromlást, és miközben
gálatok szerint a Crusafontina-populációban
északabbra és nyugatabbra még
eddig is jelen voltak az extrém alakú fogak, de
fennmaradtak a korábban jela szelekciós hatás miatt nem volt gyakori jelenlemző szubtrópusi erdők, náség. A megváltozott körülmények között
lunk füves puszták borították a
viszont az eddig normálisnak számító, kúszárazulattá vált részeket. Ellenpos, rovarevő fogak hátrányossá, az eltérő
ben a tóparton és a folyók mentén dúsabb növényzetű galéria- A fels állkapocs két foga, amelyek a legtöbbet alakúak előnyössé váltak. Ez azt jelenti,
árulták el az evolúciós folyamatokról:
hogy az eddigi „stabilizáló szelekció” heerdők húzódtak. A szigetek növényzete szegényesebb képet a negyedik el zápfog (P4) és az els zápfog (M1) lyett az új fajok keletkezéséhez vezető „irányító” szelekció lépett fel.
mutathatott, de közvetlenül a
parton itt is kialakulhatott zárAz irányító szelekció érvényesülése a P4-en az új, szárazabb környezetben: stabilizáló szelekció – a rovarev
tabb vegetáció.
Akár a Dunántúli-középhegy- fogazat dominál, a szelekció kiküszöböli a széls értékeket (A); a szelekciós hatás megváltozik – elnyomja
ség kopárabb szigetein, akár a az egyik, és el nyben részesíti a másik széls értéket (B); egy másik környezetben az eredeti populációra
feltöltődő Alföld északi sávján ellentétes irányú szelekció hat (C); a két adaptív vonal már jól elkülöníthet , azaz új fajok jönnek létre (D). A
piros nyilak a szelekció hatását jelölik.
éltek az óriáscickányok, előfordulásuk mindig a vízparthoz köthető. Az állatközösség, amellyel
együtt a lelőhelyeken előfordulnak, rendszerint ugyancsak vízkörnyéki életmódra utal. Feltételezhetjük tehát, hogy az
Anourosoricinik a szárazabb éghajlaton előforduló, tó- vagy folyóparti galériaerdőkben éltek.
Végtagcsontjaik olyan nagy
mennyiségben kerültek elő,
hogy a rajtuk végzett mérések
eredményeit statisztikailag is fel
tudtuk dolgozni. Elsősorban
felkar- és combcsontjaikat
vettük vizsgálat alá és összehasonlítottuk mai, ismert
életmódú cickányfajok csontjaival. A morfometriai eredKordosia
Amblycoptus
mények azt sugallják, hogy állataink az erdei, lazább és a keményebb talajon egyaránt jól
mozogtak. Az sem kizárt, hogy
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Paranourosorex
nagy méret

Kordosia

csigaev fogazat

Amblycoptus

húsev fogazat

Crusafontina

rovarev fogazat
éghajlatváltozás (szárazodás)

Crusafontina

rovarev fogazat

A hazai leletek alapján újrarajzolhattuk az Anourosoricini-cickányok
törzsfáját

Mivel a morfológiai átalakulás következtében a P4-es fogak mérete jelentősen megnövekedett, más fogaknak nem
maradt elég hely az állkapocsban, ezért közülük némelyikek
redukálódtak. Így az evolúciós változások minden esetben a
fogak számának csökkenésével jártak, de az eltérő fejlődési
ágakon más-más fogak tűntek el.
Az egyik irányban a P4 külső rágófelületén az ívek megerősödtek, a ragadozó állatok törő-ollós fogához váltak hasonlóvá. Feltételezzük, hogy a rovarevésről a kisebb gerinces
állatok húsának fogyasztására tértek át. Ezen az ágon alakult ki az Amblycoptus oligodon.
A másik fejlődési irány szerint a fogak kúpos felszíne ellaposodott, csak kisebb kiemelkedések figyelhetők meg rajtuk. Az ilyen fogak kiválóan alkalmasak apróbb csigaházak
összeroppantására. Ezeknél ugyanis nem volt szükség a fogak hegyesebb képleteire a zsákmány gyors megragadásához, hiszen a csigák közismerten lassú állatok. Ilyen „csigaevő cickány” lehetett a Kordosia topali.
Mindemellett a Kárpátok ívén kívül rekedt Crusafontinák
evolúciója sem állt meg. Bár méretük jócskán megnövekedett, azonban sem a fogképletük, sem fogkoronáik mintázata nem változott meg jelentősen, amiből arra lehet következtetni, hogy a tovább fennmaradó szubtrópusi erdőkben
ezután is az ott még bőségesen előforduló rovarokkal és férgekkel táplálkoztak. Evolúciós előnyük nyilván abból származott, hogy más cickányokhoz képest méretesebb zsákmányt is el tudtak ejteni. Lengyelországi képviselőjük a beszédes nevű Paranourosorex gigas, amely a csoport legnagyobb faja.
Egy kés i követ

Az Anourosoricini-fajok mintegy 3 millió éve, a pliocén kor
végére – feltehetően a tovább folytatódó klímaromlás következtében – megritkultak, majd végleg eltűntek a területről. A Kárpát-medence azonban nem maradt óriáscickányok nélkül. A Kordosiák helyét egy velük rokonságban nem
álló, de nagyon hasonló méretű és életmódú faj, a Beremendia
fissidens vette át. Az új trónkövetelő a középső-pleisztocénig
(126 ezer évvel ezelőttig) volt jelen az európai faunában. Mivel akkorról már jóval több adat áll rendelkezésünkre, mint
a miocénből, a Beremendiák életmódjáról viszonylag biztos
következtetéseket vonhatunk le.
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Óriások a törpék között (fentr l lefelé): óriáscickány a miocénb l
(Amblycoptus oligodon), mai ázsiai rokona (Anourosorex squamipes),
óriáscickány a pliocén–pleisztocénb l (Beremendia fissidens) és
legalul, összehasonlításképpen a „normális” méret , ma is él erdei
cickány (Sorex araneus) állkapcsa
(POLGÁRI MÁTÉ FELVÉTELE)

Ezek a „hatalmas” cickányok nemcsak túlélték a jégkorszakokat a pleisztocénben, hanem még el is terjedtek a hidegben. Rátermettségük egy szokatlan, de nagyon sikeres
táplálkozási stratégiának köszönhető. Úgy alkalmazkodtak
a rövidebb nappalokhoz és az alacsony hőmérséklethez,
hogy a kedvező időszakot kihasználva – a cickányfélék közt
egyedülálló módon – táplálékot halmoztak fel a lakóhelyükön. Nem falták fel rögtön prédájukat – elsősorban a csigákat –, hanem mérgező nyálukkal megbénították, majd elraktározták a zsákmányt az ínségesebb időkre. A mérget
erre specializálódott, hasított metszőfogukkal juttatták áldozatukba. A lelőhelyeken fennmaradt járataikból sok csigaház is előkerült.
A Beremendiákat nagy számban találtuk meg a Sommsichhegyi lelőhelyen (Villányi-hegység), a maradványok feldolgozása egy újabb OTKA-kutatás keretében jelenleg is folyik
a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és
Földtani Tárában, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Őslénytani Tanszékén és a szentendrei Ferences Gimnázium
Tudományos Diákkörében.
A pleisztocénben élt óriáscickányok előfordulása nagymértékben hozzájárul a lelőhely ökológiai viszonyainak tisztázásához. Az Anourosoricini-fajokhoz hasonló életmódja
miatt ugyanis azokban a földtani rétegekben fordul elő
gyakrabban, amelyek képződése idején nagyobb felületű
víztükör, illetve azt körülvevő dúsabb vegetáció jelent meg
a lelőhely környezetében.
Kevesebb mint 1 millió éve, nem sokkal a Somssich-hegyi
lelőhely kialakulása után a Beremendia is kihalt, és ezzel a
„szörnycickányok” végleg eltűntek a Kárpát-medencéből.
MÉSZÁROS LUKÁCS

A DAT B I Z TO N S Á G É S R Á D I Ó F R E K V E N C I A

JOBB, MINT A VONALKÓD?
Az automatikus azonosítás, az RFID-technológia a hatékony lehet ségek mellett komoly veszélyeket hordoz
magában. Mennyire vannak biztonságban az adataink, ha
ezen módszert használjuk a kommunikációra? Vizsgáljuk
meg, hogy milyen lehet ségek vannak ezen technológia
támadására és hogyan védekezhetünk ezek ellen.
RFID-címke

N

apjainkban széles körben megtalálhatóak az azonosítási
rendszerek különböző formái.
Egy olyan kód- és kommunikációs
rendszert értünk ez alatt, amely személyeket, tárgyakat, eseményeket egyedileg azonosít. Ez lehet vonalkódos rendszer, ujjlenyomat- vagy retinaazonosítás, vagy akár DNS-azonosítás is. A
legfiatalabb és legdinamikusabban fejlődő azonosítási módszer az RFID. A
rádiófrekvenciás azonosítás története a
második világháborúban indult az ellenség-barát azonosító rendszerekkel.
Majd a 90-es években kezdett betörni
a kereskedelem, az ipar különböző területeire. Különböző típusú szenzorokkal, illetve helymeghatározó rendszerekkel párosítva széles felhasználási
területen alkalmazható. Találkozhatunk vele többek között az autógyártásban, logisztikában, gyógyszer- és
hadiiparban. Lehetővé teszi a közúti,
légi és vízi szállítás teljes nyomon köve-

Kemény tokozású, iparban
használatos RFID-címkék

tését. A technológia azonosítási és biztonsági lehetőségeit egyre inkább kihasználják a modern útlevelek, a digitális azonosítók és nem utolsósorban a
legújabb fizetési megoldások is.
Címke antennával

Az RFID (Radio Frequency
IDentification) automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia, melynek lényege adatok tárolása és továbbítása RFID-címkék és
-eszközök segítségével. Az RFIDcímke egy apró tárgy, amely rögzíthető, vagy beépíthető az azonosítani kívánt objektumba. Ez lehet egy árucikk
vagy alkatrész, illetve élőlény, így akár
ember is. Ezeknek a címkéknek több
fajtája van, közös jellemzőjük, hogy
rendelkeznek antennával.
Az RFID-technológia olyan megoldások gyűjtőfogalma, amely tárgyak
vagy élőlények azonosítóját továbbítja
vezeték nélkül, rádióhullámok segítsé-

gével. Ennek használatával jelentősen
csökkenthető az adatbevitel és -feldolgozás, az ellenőrzés ideje, emellett kiküszöbölhető a hibás adatbevitel. Mindig sok problémát okozhatnak az emberi figyelmetlenségből adódó hibák.
Néhány automatikus azonosításra
használatos módszer alkalmazásakor
(például a vonalkód-technika) a legtöbb esetben emberi beavatkozás szükséges. Ezzel szemben az RFIDtechnológiával lehetővé válik az adatok
teljesen automatikus beolvasása és az
adatok valamilyen feldolgozó számítógép felé történő továbbítása. Az adatainkat egy RFID-tagnek vagy címkének nevezett eszközön tárolhatjuk. Ez
egy mikrocsip, amit egy megfelelően
méretezett antennával kombinálnak.
Az adatok kiolvasása és beírása egy célszámítógép, az olvasó és a hozzákapcsolt antennák segítségével lehetséges.
Az olvasó által tartalmazott elektronika és szoftveres algoritmusok alakítják
digitális jelekké az antenna által fogott
jeleket és továbbítják számítógépes
rendszerünk felé.
Ebből következik a módszer egyik
legnagyobb előnye az optikai rendszerekkel (például a vonalkóddal vagy a
karakterfelismeréssel) szemben: nem
kell közvetlen rálátás a címkére.
Mindenki ismeri azt az élethelyzetet,
amikor egy nagy bevásárlóközpontban
a heti/havi bevásárlás után a pénztárnál sorakozunk. A bevásárlókocsink
tele a fontos (és kevésbé fontos) kiválasztott élelmiszerekkel, egyebekkel.
Majd, mikor sorra kerülünk – jó esetben fél óra alatt –, akkor mindent ki
kell pakolni a futószalagra, a pénztáros
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Mobil olvasó PDA-val

TAG, cimke

Az RFID-rendszer vázlata

minden egyes terméket, az élelmiszereket is, megfogja a kezével egyenként. Leolvassa a vonalkódot az asztalba épített vagy kézi olvasóval, majd
mindent visszapakolunk a kosárba.
Ezek után optimális esetben fizetünk.
Mennyivel kényelmesebb lenne, ha a
kosarunkat áttolva egy speciális kapun,
megkapnánk a számlát, megtakarítva
ezzel a hosszadalmas sorban állást, a
többszöri pakolás kényelmetlenségét és
a közben elpazarolt időt? Ez megvalósítható, a technológia készen van. Ez az
RFID. Már csak a bevásárlóközpontok
befektetése kell, hogy kiépülhessenek
ezek a rendszerek.
Az RFID-címkén több információ
tárolható, és nagyobb távolságból is
„olvasható”, mint a vonalkód. Kisebb a
hibalehetőség és egy időben több címke leolvasása is lehetséges. Olvasható és
írható adathordozó.
Természetesen korlátai is vannak a
technológiának. Az adathordozó költségei magasabbak az 1D- vagy akár a
2D-vonalkódnál. A rádióhullámok
használatának szabályozása nem egységes, így az adathordozók többsége
globálisan használható, de olvasó/íróberendezésből eltérő verziókra van
szükség.

ezen keresztül finom,
diszkrét ellenőrzések is
végrehajthatóak egyes
munkafolyamatok során. Ezen ellenőrzések
folytán, mivel ilyenkor
adatáramlás és adatcsere sorozatai folynak le a
rendszerben, külső személyek, felhasználók is
hozzájuthatnak mások személyes információihoz. Ezek jelentős és nyugtalanító problémák és mielőbbi megoldást igényelnek, hiszen a mai világban
a személyes információk védelme a
legfontosabb.
A fejlesztők hamar belátták, hogy elsődleges szempont mindig az információkezelés biztonságos és akadálymentes kezelése, s jelenleg erre koncentrálják a kutatásokat.
A technológia támadására két lehetőség létezik, megkülönböztetünk aktív
és passzív támadási módszereket. A
passzív módszer alapvető jellemzője,
hogy a támadó a nyilvános csatorna lehallgatásával rejtett szövegű üzenetek
birtokába jut. A passzív támadásokkal
szemben az aktív támadás jellemzője,
hogy a támadó maga is forgalmaz adatokat a csatornán. Tekintsünk néhány
támadási lehetőséget!
A címke klónozása azt jelenti, a támadó könnyen készíthet egy klónt,
egy pontos másolatot, mely tartalmaz-

Az olvasó kérést sugároz
a tag-nek

za ugyanazt a kódot, melyet a címke
hordoz. Ehhez nem szükséges fizikai
hozzáférés, csak egy olvasóra van
szükség, mely képes leolvasni az azonosítót a címkéről és felírni egy másikra.
Ha a címke által tartalmazott adatokat el szeretnénk rejteni az olvasó elől,
akkor elég, ha valamilyen fémes
anyaggal burkoljuk be. Ez lehet egyszerű háztartási alufólia is. Ezzel meggátolhatjuk, hogy az olvasó elektromágneses tere elérje a címkét. Ha eltávolítjuk a fóliát, újra működőképes lesz
az RFID-címke.
Egy másik támadási lehetőség az olvasási távolság kiterjesztése. Ezzel a
módszerrel a támadó képes olvasni a
tag-et biztonságos távolságból anélkül,
hogy észrevennék. Két típust különböztetünk meg: az induktív és a visszaverődéses csatolást.
Ha a címkét a normál olvasási távolságon kívül helyezzük, a kommunikáció két különböző ok miatt is megszakadhat. Az egyik lehetséges ok, hogy
működéséhez nem kap elég áramot az
antennából, a másik pedig, ha a címke
elég áramot kap ugyan, de a válasz
energiája nem elég erős ahhoz, hogy az
olvasó detektálni tudja. Ha az olvasó
olvasási távolságát növeljük, meg kell
növelnünk az olvasó energiatartományát is. Ezt úgy tudjuk elérni, ha növeljük az olvasó antennájának az átmérőjét és az adó antennájában az áramot.
Nagy hatótávolságú RFID-rend-

A tag azonosítja magát
az olvasónak

Hitelesítési protokoll

Biztonság vagy hatékonyság?

A mai RFID-szabványokat úgy alakították ki, hogy a teljesítmény optimalizálására fektettek nagyobb hangsúlyt, s kevesebbet a fogyasztók adatainak biztonságára.
Úgy képzeljük el, hogy a fogyasztók
által használt személyes eszközök észrevétlen mikrocsipeket tartalmaznak, s
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Az olvasó továbbítja
az adadtokat a háttérszervernek

A szerver elküldi
a hitelesítést és a feldolgozott
adatot

A szerver adatbázisa
alapján feldolgozza az
adatokat

ÉT-ETOLÓGIA
A fajvédelem kihívásai

Lehallgatás
Nyomonkövetés

Átjátszásos támadás

szernek nevezzük azt, melyben a két
eszköz közötti távolság nagyobb, mint
1 méter. Ekkor visszaszórásos csatolásról beszélünk. Általában UHF (868
vagy 915 MHz) vagy mikrohullámú
frekvenciatartományban (2,5 vagy 5,8
GHz) működnek. Ezek a rendszerek
jól használhatóak különböző logisztikai, szállítmányozási, járműkövetési
feladatok elvégzésénél. Természetesen
a nagyobb távolságú kommunikáció
magában hordozza a lehallgathatóság
veszélyének növekedését.
Védekezés

A rejtjelezés alapvetően a passzív támadások ellen véd, az aktív támadások elleni védekezéshez kriptográfiai protokollokat – titkosítási szabályrendszereket – használunk, ami előre meghatározott üzenetcsere-folyamatot jelent.
Ennek során észleljük az aktív támadásokat, és kivédjük azok káros következményét.
A titkosítási szabályrendszerek a következőképpen épülhetnek fel: az olvasó kérést sugároz a tag-nek a meghatározott frekvencián, amit a címke
„megért”. Amennyiben ez megtörtént, a címke azonosítja magát az olvasónak, majd megadja a tárolt adatokat.
Ez akár több megszólítás-válasz kommunikációpár is lehet. Amikor a teljes
adatmennyiség a rendelkezésére áll az
olvasónak, és a hitelesítés is korrektül
megtörtént, az olvasó továbbítja az
adatokat a háttérszervernek. Innentől a
számítógépes rendszer feladata az adatok helyes feldolgozása, és az esetleges
további hitelesítés vagy a titkosítás
egyes részeinek feloldása. A szerver
adatbázisa alapján feldolgozza az ada-

Támadási lehet ségek vázlata

tokat, majd a szerver elküldi a hitelesítést és a feldolgozott adatot.
A különbség a különböző szinteken a
kriptográfiai módszerek alkalmazásában áll. A tag titkosítja az adatokat mielőtt továbbítja az olvasónak. A háttérszerver a közös kulccsal visszafejti az
üzenetet, adatbázisában megkeresi és
feldolgozza azt.
Az RFID-rendszerek használata
napjainkban is folyamatosan változik.
Számos új technológia jelenik meg és a
gyártók, multinacionális cégek törekednek arra, hogy ezeket az újdonságokat eljuttassák a felhasználókig. A
széles körű elterjedésnek köszönhetően
egyre több szegmensben találhatóak
meg ezek a rendszerek, így annak veszélyeire, sebezhetőségeire is sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A felhasználók nincsenek tisztában ennek
veszélyeivel, legtöbbjük nem tud vagy
nem is akar foglalkozni ehhez hasonló
problémákkal. Így a gyártóknak folyamatosan figyelniük kell a biztonságra,
figyelemmel kell követniük azokat a
lehetőségeseket, amelyek bármilyen sérülést vagy adatlopást okozhatnak a
felhasználót körülvevő rendszerekben.
A további kutatásokban az a feladatunk, hogy olyan titkosítási protokollt,
szabályrendszert alkossunk meg és teszteljünk, amely lehetővé teszi az RFIDkommunikációban a címke és az olvasó párbeszédének időbeli és helybeli
pontosítását a titkosított adatok továbbítása és dekódolása közben. Ennek célja, hogy el tudjuk kerülni az átirányított, illetéktelen adatfelhasználásból
származó problémákat a lehető legjobb
hatékonyság megtartása mellett.
RADVÁNYI TIBOR

1980-ban egyetlen szaporodó cinegelégykapó-pár élt az egész világon.
Ekkor heroikus munkába fogtak az
új-zélandi természetvédők. Biztonságosabb élőhelyre költöztették a barátságos kis madarakat, a tojásokat pedig összegyűjtötték és nevelőszülőkkel keltették ki. 18 évvel később már
200 cinegelégykapó élt – a fajvédelmi program pedig
a konzervációbiológia sikertörténete lett. De bárki, aki hallott már
a
beltenyésztés
kedvezőtlen hatásairól, gyaníthatta,
hogy az intenzív rokonszaporítás
időzített bombát rejt magában.
Már a program kezdetén feltűnt a
szakembereknek, hogy sok tojó nem
a fészek közepére, hanem a peremére tojik. Természetes körülmények
között ezek a tojások soha nem keltek volna ki – a nevelőszülők alá helyezve azonban megmaradtak, és a
kikelt madarak szintén terjeszteni
kezdték a hibás fészekrakás génjeit,
méghozzá nagyon erőteljes ütemben. Míg az alapító tojó csak a fészek közepére tojt, 1989-ben a 35 tojó több mint fele ’peremtojó’ volt,
vagyis komoly esélye lett annak,
hogy a madár hamarosan képtelen
lesz emberi segítség nélkül szaporodni. A természetvédők tehát megmentették a kipusztulástól a cinegelégykapót, de a beavatkozásukkal
egyúttal sebezhetővé is tették, hajszál híján megfosztották az önálló
szaporodás lehetőségétől.
Mára azonban úgy tűnik, a kis fekete madár megmenekült: 1990 óta
a fészekperem tojásai kiköltetlenül
maradnak, így a hibás viselkedést
mutató tojók száma 50%-ról 10%-ra
csökkent. A konzervációbiológia
talán legnagyobb kihívása az, amit a
cinegelégykapó esetében láttunk:
úgy növelni egy faj egyedszámát,
hogy eközben a káros hatású gének
gyakorisága ne emelkedjen.
Kubinyi EniKő
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KÖNYVTERMÉS
Az elméleti minimum
A fizika hazánkban sajnos nem tartozik a legnépszerűbb tudományágak
közé, ezért sokak számára a megszerezhető tudás minimuma valószínűleg a maximum is. Így aztán kissé
csalóka lehet a kötet címe, melyben
az elméleti minimum
fogalma Lev Landautól,
a zseniális orosz fizikustól származik. Ennyit
kellett ugyanis tudnia
annak, aki munkatársa
akart lenni. De nála ez a
minimum
majdem
mindazt jelentette, amit
ő maga tudott. Leonard
Susskind, a szerző lejjebb
tette a mércét. Nála az
elméleti minimum azt
jelenti, amivel már egy
szinttel feljebb lehet lépni.
A könyv az Egyesült Államokban a
Stanford Egyetem felnőttképzési programjának előadássorozata alapján készült. Susskind, akit a húrelmélet
egyik megalkotójaként ismernek, laikus érdeklődőknek tartott előadásokat a fizika alapjairól. A meglepően
népszerű sorozatokról videofelvételek is készültek, melyek a Youtubeon is megtalálhatók. Ezek alapján készült az írott változat George
Hrabovsky – aki egy tudományos kutatással és oktatással foglalkozó nonprofit cég elnöke – közreműködésével. Susskind az ismeretek átadását a
maga számára is fontosnak tartja, hiszen így fogalmaz: „…akkor értek meg
igazán valamit, amikor rájövök, hogyan
lehet azt világosan elmagyarázni”.
Valójában a klasszikus mechanikát
bemutató tankönyvről van szó,
melyben igyekeztek a minimumot
nyújtani, már ami a terjedelmet illeti. De lényegében minden benne
van, amit tudni kell a klasszikus mechanikából ahhoz, hogy a „hallgató” tovább tudjon lépni a kvantummechanika világába. A szerző tulajdonképpen egyszerű kérdéseket tesz
fel minden fejezet elején, melyekre a
fizika nyelvezetét, törvényeket, jelenségeket, hatásokat ismertetve
mégis alapos választ ad. Feladatokkal, gondolatkísérletekkel, levezetésekkel és a legfontosabb matemati



kai egyenletekkel tárgyalja a különböző témaköröket. Sok egyéb mellett szó esik mozgásról és
dinamikáról, szimmetriákról és
megmaradási törvényekről, elektromos és mágneses erőkről stb. A feladatok megoldásához pedig az olvasó megkapja segítségül a differenciál- és integrálszámítást,
illetve a deriválást.
Mivel gyakorlatilag tankönyvről van szó, leginkább speciális gimnáziumi
osztályoknak vagy egyetemi kiegészítő irodalomnak
ajánlható. A kötetet azonban a szerzők a fizika iránt
érdeklődő
laikusoknak
szánták. A maga kategóriájában valóban világos és
élvezetes műről van szó.
Ám leginkább azok számára lesz az, akik – ha nincsenek is napi kapcsolatban a fizikával, de – mindenképpen jó viszonyt ápolnak a matematikával. (Elméleti minimum. 2013.
Typotex Kiadó, 380 oldal, 3490 forint)
TRUPKA ZOLTÁN
Emlékalbum
az eltűnt Cserhátról
A veszprémi Cserhát városrész sorsa
hasonló volt a budai Tabánéhoz:
girbe-gurba utcácskáit, s egy-két elegáns sétaterét egy hirtelen központi
akarat az 1960-as évek közepén gyakorlatilag teljesen eltörölte a föld színéről, hogy egyetlen gesztussal átadja a
helyet a modern világnak. A történelem kereke ma már nem forgatható
vissza. Az egykori iparos és kereskedő
városrész társadalma felbomlott, a helyén létrejött lakótelepen is felnőtt egy
generáció. Egy sok átalakításon, romboláson és újjáépítésen átesett városrész múltjának modellértékű feldolgozása ez a veszprémi Cserhát-hegy történetét bemutató, archív fotókkal gazdagon illusztrált album.
A kötet fő célja, hogy fotók és visszaemlékezések segítségével megismertesse a Cserhát múltját, évszázadok alatt
szervesen kialakult településszerkezetét,
az itt otthonra talált iparoscsaládok életét, társadalmi kapcsolatait. A könyvben
helytörténeti kutatók, muzeológusok,
könyvtárosok, közgyűjteményi munka-
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Albert Valéria rovata

társak tanulmányai, előadásanyagai kaptak helyet. A fotók segítségével teljes
egészében rekonstruálni lehet az egykori utcák 1966 előtti állapotát. A 280
oldalas és 250 képet tartalmazó könyv
első, bemutatkozó példánya annak a
sorozatnak, amely a jövőben Veszprém többi történelmi városrészének
múltját kívánja feldolgozni.
A sorozatot indító kötetnek a 2012–
13. évi újabb veszprémi városközpontátalakítások adják az apropóját, hiszen
rövid időn belül a jelenlegi, elismerésekkel és kritikákkal is bőven kísért telepü lésrendezés
már a második
nagyszabású átépítés e negyedben.
Ennek kapcsán a
„régi Cserhát” ismét az érdeklődés
homlokterébe került, s nemcsak a
veszprémiek, hanem a városépítészet iránt általában érdeklődők
számára is.
A kötet rendhagyó útikönyvként, utcáról utcára haladva mutatja be a Cserhát történetileg
kialakult utca- és telekszerkezetét,
benne a családok életét, amit a szocialista városépítészet az 1960-as évek végén a lakótelepek megépülésével szinte
teljesen megsemmisített. A régi városrész emlékét őrző olvasók büszkén tekinthetnek vissza azokra a valamikor
itt élt iparos dinasztiákra, akik mesterségüket vagy legalább annak hírét apáról fiúra átadva máig is megőrizték. A
városrész lebontása és modern átalakítása mély nyomott hagyott az itt élő
generációkban, családokban. Negyven év után is nosztalgiával gondolnak az egykori házakra, a terekre, a
zegzugos, kanyargó utcákban a
földből ki sem látszó földszintes kis
viskókra, a Cserhát dombjára, a természeti értékekre.
A kötet gondos szerkesztése Márkusné Vörös Hajnalka, a VeML
főlevéltárosa, igazgatóhelyettese munkájának érdeme. (Cserhát. 2013. Kiadta
a Veszprém megyei Levéltár; megvásárolható a levéltár nyitvatartási idejében
és címén: Veszprém, Török Ignác u. 1.)
J. B. – G. Á.

ADATOK ÉS TÉNYEK

A versenyképesség alakulása 2013-ban

A világ talán legismertebb versenyképességi rangsora a Világgazdasági Fórum nevéhez kötődik. Az első alkalommal
1979-ben megjelentetett rangsorában még csak 16 ország
szerepelt, a 2013–2014-es kiadványa ugyanakkor már 148
országra terjed ki, amelyek a globális GDP 99%-át állítják
elő. Az országok rangsora 2005 óta a globális versenyképességi index értéke alapján alakul ki, ami a legfrissebb felmérésben 114 mutatót szintetizált. Közülük 34 mutató a hivatalos statisztikai szolgálattól származik, a többi pedig vállalatvezetői vélemények alapján áll elő.
A Világgazdasági Fórum értékelése szerint a világ legversenyképesebb gazdasága 2013-ban is Svájc volt, amelylyel immár öt éve található a rangsor élén. A jelentés szerint az alpesi ország erősségei az innovációra való képesséA Világgazdasági Fórum versenyképességi
rangsora, 2013

Az el z évi
rangsorban
elfoglalt
helyezés

Helyezés

Ország

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
:
32.
:
62.
63.
64.
:
91.
:
146.

Svájc
Szingapúr
Finnország
Németország
Egyesült Államok
Svédország
Hong Kong
Hollandia
Japán
Egyesült Királyság

1.
2.
3.
6.
7.
4.
9.
5.
10.
8.

Észtország

34.

Szlovénia
Magyarország
Oroszország

56.
60.
67.

Görögország

96.

Burundi

144.

147.

Guinea

141.

Magyarország helyezése a versenyképességi rangsorban

gében, a munkaerőpiacának a hatékonyságában, valamint az üzleti folyamatok kifinomultságában keresendők.
A világ tíz legversenyképesebbnek tartott országa közül öt
az Európai Unió tagállama. A táblázatban nem szereplő
nagy tagállamok közül Franciaország a 23., Olaszország pedig a 49. helyezett volt 2013-ban. A
Magyarország helyezése a versenyképességi
legversenyképesebbnek
tekintett
index pilléreit illet en
újonnan csatlakozott ország, ÉsztorVáltozás szág 12. az uniós országok közül.
2013-ban Magyarország a 63. helyeaz el z
A pillér neve
2013
zést érte el a versenyképességi rangévhez
sorban, ami az utóbbi kilenc év legképest*
gyengébb teljesítménye. Hazánk az
Intézmények
84.
4
immár 28 tagú uniós mezőnyben a
Infrastruktúra
51.
1
24., az újonnan csatlakozottak közül
A makrogazdasági
a 10., Horvátországot, Romániát és
84.
40
környezet stabilitása
Szlovákiát megelőzve. Az uniós országok rangsorát Görögország zárja.
Egészségügy és
57.
6
A hasonló területet vizsgáló mutatóalapfokú oktatás
kat „pillérekben” összegzi a Világgazdasági Fórum, amelyek száma 12. A
Fels oktatás és
44.
–5
pillérekre ugyanúgy rendelkezésre
szakképzés
állnak az országrangsorok, mint a telÁrupiaci hatékonyság
78.
11
jes indexet illetően, lehetőséget biztoMunkaer -piaci
sítva annak a megállapítására, hogy
85.
6
hatékonyság
az egyes országoknak más országokhoz képest mely területen van verA pénzügyi szektor
74.
2
senyelőnyük, illetve lemaradásuk.
hatékonysága
A magyar vállalatvezetők az üzletTechnológiaadaptálási
vitelük
szempontjából a legproblema46.
–3
készség
tikusabb tényezőknek a finanszírozási forrásokhoz jutás nehézségét, a
A piac mérete
52.
0
nem kellően kiszámítható jogalkotói
Az üzleti folyamatok
környezetet, az adók mértékét, vala96.
10
kiﬁnomultsága
mint az adórendszert érintő szabályozást tekintették.
Innováció
47.
10
HERZOG TAMÁS
* A pozitív szám romlásnak, a negatív javulásnak felel meg.
Megrendelhet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál
Tel.: 06 -80-444 -444, fax: 06 -1-303-3440, levélben: MP Zrt. Hírlap
Üzletág, Budapest 1008, e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu, továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesítôknél.

El fizetési ár 2014-re belföldre: 1/4 évre 3000 Ft, 1/2 évre 6000 Ft, 1 évre 12 000 Ft
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Tengernyi si kis
galaxist fedeztek fel

NASA Hubble-űrtávcsöA
vével csillagászok kimutatták azoknak a régóta sej-

tett galaxisoknak egy csoportját, amelyekben a Világegyetem fejlődésének korai
időszakában hatalmas ütemű
csillagképződés zajlott, s
amelyeket eddig számosságuk ellenére halvány fényük
és kis méretük miatt nem sikerült észlelni.
A most felfedezett 58 fiatal, kicsinyke galaxist több
mint 10 milliárd évvel ezelőtti fejlődési állapotukban
sikerült lencsevégre kapni,
A közénk és a nagyon távoli galaxisok közé es hatalmas Abell 1689 galaxishalmaz gravitációs
amikor bennük tetőfokán állt
lencsehatását kihasználva felfedezett 58 korai (10 milliárd évvel ezel tti) galaxis helyzetét a
a csillagképződés, így joggal
galaxishalmaz képén fehér körök jelzik (a távoli galaxisok ténylegesen messze a galaxishalmaz
feltételezhető, hogy a Világegyetem ezen időszakában „mögött” vannak). A jobboldali képsorozat a távoli galaxisok közül 36-nak a felnagyított képét mutatja.
született csillagok túlnyomó
többsége bennük jött létre. Szá- Hubble számára nem volnának adódó gravitációs lencsehatását.
„Korábban a nagyon távoli gamukat tekintve mintegy százszor észlelhetők. Ezen segített az a
annyian vannak, viszont sokkal „trükk”, hogy egy óriási termé- laxisok közül csak a leg fényesebhalványabbak és kisebbek, mint szetes „nagyítólencse” segítségével beket láttuk – magyarázta Brian
a később keletkezett, s a mostanit vizsgálták őket, nevezetesen ki- Siana, a Kaliforniai Egyetem
megelőző mély-égbolt felmérések- használták a közbeeső, tőlünk 2,5 (Riverside) csillagásza, a kutaben látott, jóval nagyobb tömegű milliárd fényévre levő Abell 1689 tócsoport vezetője. – Sejtettük
galaxisok. Ezért önmagukban a galaxishalmaz hatalmas tömegéből azonban, hogy ezek csak a jéghegy
Megtermékenyítés –
borostyánba dermedve

anadai és német kutatók egy 100
K
millió éves borostyánban a virágos növények szaporodásának eddi-

gi legrégebbi példájára bukkantak: a
18 apró, kréta időszakban élt virág
egyikét „in flagranti”, azaz éppen a
megtermékenyítés kezdőfázisában
érte el a rácseppenő gyantacsepp, s
így mindmáig megőrizte a ritka pillanatot – amely egyébként kísértetiesen hasonlít a napjainkban élő zárvatermő virágos növények szaporodási módjához.
Maguk a borostyánba dermedt
apró virágok is remek állapotban őrződtek meg, ami a borostyánkövekben gyakran látható apró fosszíliák
(növényi és rovarmaradványok) esetében egyébként meglehetősen gyakori.
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De ami igazán figyelemre méltó, és a maga nemében eddig páratlan, az
a mikroszkóp alatt megfigyelhető
pillanatkép,
amely két pollenszemcsét
ért tetten, miközben a belőlük kinövő pollentömlők éppen behatolnak a
növény női ivarszervének
fogadó részébe, a bibébe.
Ez a petesejt megtermékenyítésének kezdőpillanata, amelyet később a magA bibébe hatoló pollentöml k mikroszkópos képe
házban a mag kifejlődése
követ.
lami Egyetem botanikaprofesszo„A kréta időszakból fennmaradt ra, a kutatócsoport vezetője. – A
virágokban korábban sosem volt borostyánkövekbe zárt fosszíliák eseszerencsénk ezt a folyamatot tetten tében egyébként ez nem is annyira
érni – bár a felépítésükből sejthető ritka, mint vélhetnénk, párzó rovarovolt, hogy a megtermékenyítés ehhez kat például több borostyánkő is meghasonlóan megy végbe – mondta őrzött, ami a gyanta gyors megszilárGeorge Poinar, Jr., az Oregoni Ál- dulásának köszönhető.”

2014/3

csúcsát jelentik. Most végre sikerült
az eddig láthatatlan jóval nagyobb
tömbjébe bepillantani.”
A közbeeső galaxishalmaz gravitációs lencsehatása nélkül ezek
a galaxisok legfeljebb apró fénypontként jelennének meg a Hubble felvételein. Így azonban, a nagyításnak köszönhetően, mind a
méreteik, mind az alakjuk megfigyelhetővé válik. Megállapítható, hogy ezek az objektumok nem
nagyon hasonlítanak a közelebbi
környezetünkben látható nagy
spirális és elliptikus galaxisokhoz:
nemcsak méreteik kisebbek (átmérőjük mindössze néhány ezer
fényév), de alakjuk is szabálytalan. Ezek a galaxisok még fejlődésük későbbi, „érett” szakaszában sem közelítik meg a később
született, és mai környezetünkben
megfigyelhető óriásgalaxisok méretét, tömegük például legfeljebb
a Tejútrendszer tömegének századát-tizedét érheti el. Látható
fényük jellemzően kékes árnyalatú, ami bennük hevesen zajló
csillagképződésnek, a tömérdek
fiatal csillagnak tulajdonítható.
Sugárzásuk azonban – ugyancsak
ennek tulajdoníthatóan – az ultraibolya hullámhossz-tartományban a legerőteljesebb, amelyben
éppen ezért most a Hubble is vizsgálódott.
(Hubblesite)

A magyar bucó lett
az év hala

Magyar Haltani Társaság szervezéséA
ben most ötödször került sor az év
hala megválasztására. Az őshonos hala-

inkat népszerűsítő akció keretében ezúttal a gardára, a sügérre és a magyar bucóra lehetett szavazni.

nem végez úszómozgásokat, a mederfenékre süllyed. Ez azonban nem zavarja, hiszen életének java részét amúgy
is a kavicsos, sóderes vagy homokos
aljzathoz lapulva tölti, ahol terepmintás
színezete szinte észrevehetetlenné teszi.
A sodrással szembefordulva éberen figyeli, hogy mikor merészkedik közelébe egy óvatlan apró hal vagy görget-e

A választás nem volt könnyű. Az ismert balatoni fesztiválnak is nevet adó
garda gyönyörű hal, a jól fogható és
kitűnő ízű sügér kedvelt horgászzsákmány, a magyar bucó pedig fokozottan védett természeti érték. A sügér és
a bucó között az utolsó pillanatig nyílt
volt a verseny, de a beérkezett 6500 szavazat alapján végül – bár csak orrhoszszal – az utóbbi győzött.
A kúpos fejű, orsó alakú magyar bucóról (Zingel zingel) már áramvonalas
formája is elárulja, hogy a folyóvizek
lakója. Úszóhólyagja nincs, ezért ha

eléje valamilyen ehető hordalékot a víz.
A faj kizárólag a Duna és a Dnyeszter vízgyűjtőjén fordul elő. Magyarországon a Dunában, a Rábában és az
Ipolyban, valamint a Tiszában és annak
mellékfolyóiban, így a Szamosban, a
Körösökben és a Marosban él, de a vízminőség javulásával visszatért a Sajóba
és a Zagyvába is. Fokozottan védett
halunk, amelynek véletlenül kifogott
példányait vissza kell engedni élőhelyükre.
HARKA ÁKOS
WILHELM SÁNDOR

100 millió éves
borostyánk be dermedt
virágok
KÉPEK:
OREGON STATE UNIVERSITY

Maguk a pollenszemcsék
ragadós felületűnek tűnnek – tette hozzá Poinar,
ami azt sugallja, hogy a
pollenszemcsék rovarok
közvetítésével juthattak a
bibére.
A növények evolúciójában a kréta időszakban hatalmas változások
mentek végbe: a szárazföldeket addig uraló
tobozos nyitvatermők,
páfrányfélék, mohák és
cikászok mellett ekkortájt jelentek meg az első

zárvatermő virágos növények, s
velük párhuzamosan az állatvilágban a kisebb emlősök és madarak
– miközben még a dinoszauruszok
uralták a Földet.
„A kezdetben ugyancsak aprócska
virágos növények hatalmas változásokat hoztak a biodiverzitásban, főként
az akkori trópusi és szubtrópusi vidékeken – mondta el Poinar. – Különösen nagy hatással voltak a rovarok
evolúciójára, rengeteg új fajnak nyújtva életlehetőségeket.”
A megtermékenyítés pillanatát megőrző borostyánkövet a
mianmari (régebben Burma)
Hukawng-völgy borostyánbányájában fedezték fel. A benne fennmaradt aprócska virágok eddig
ismeretlen, új fajba sorolhatók,
amely a Micropetasos burmensis nevet kapta.
(ScienceDaily)
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ÉLET-M�D
Pasztinák

pasztinák neve a germán nyelA
vekből került hozzánk, de szláv
eredetű néven, paszternák formában

is ismert. Népies nevei: lókömény,
mohrépa, olaszrépa. A rómaiak magas cukortartalma és magas tápértéke miatt kedvelték, illetve termesztették is, sőt a hódító hadjárataik során Európa számos területén
meghonosították.
Mivel magas a folsav-, kalcium- és
káliumtartalma, gyökerének főzete
hasznos vizelethajtó, görcsoldó, de
vese-, epekő és gyomorbajok esetén
is jó hatású. B1-, B2-, B3- és C-vitamin tartalmánál fogva fogyasztása
segíti a sejtek normális működését,
különösen az idegsejtekét, a máj méregtelenítő működését. E-vitamin és
szilíciumtartalmának köszönhetően
gyakori fogyasztása a bőrünket is

kisimítja és hozzásegít
ahhoz, hogy egészséges legyen a körmünk
és a hajunk.
Nyomelemek közül
megtalálható benne a
vas és a cink, továbbá
magas a rosttartalma,
ezzel segít eltávolítani
szervezetünkből a lerakódott salakanyagokat.
Mindenes gyökérzöldségnek is nevezhetjük, mert egymagában
képes helyettesíteni a sárgarépát, a
petrezselyemgyökeret és a zellert.
A pasztináknak csak a gyökere fogyasztható, a levele emberi fogyasztásra alkalmatlan. Íze kicsit édeskés,
aromásabb, mint a sárgarépa, ezért
óvatosan adagoljuk, nehogy túl édessé tegye az ételt. Ehetjük nyersen, párolva, főzve, sütve, pirítva, grillezve.
Hús- és bablevesbe téve kitűnő ízt
ad, de használható öntetekhez, salá-

tákhoz, köretekhez, mártásokhoz,
húsokhoz, halakhoz, illetve vegyesen
más növénnyel főzeléknek is finom.
Megszárítva fehér aszalványt kaphatunk, ami fűszerként jól használható.
A hűtő- és a konzervipar is szívesen
alkalmazza, sőt az írek bort és sört
is készítenek belőle. Bár egész évben
elérhető, az igazi szezonja ősztől kora
tavaszig tart.
MAROSI KINGA

AUSZTRÁLIA LEGMELEGEBB ÉVE
 A legmelegebb esztendőt
mérték tavaly Ausztráliában
a feljegyzések 1910-es kezdete óta. Az éves átlaghőmérséklet 1,2 Celsius-fokkal haladta meg a 21,8 fokos sokévi
átlagot és 0,17 fokkal a korábbi, 2005-ös rekordot – közölte az ausztrál Meteorológiai Hivatal. A felmelegedést
szokatlanul hosszú hőhullámok, pusztító erdőtüzek,
helyenként heves esőzések
kísérték.
Az évi átlaghőmérséklet a kontinensnyi ország
minden területén meghaladta a sokévi átlagot.
A legmelegebbet – 49,6
fokot – a dél-ausztráliai
Moombában mérték tavaly ilyentájt, január 12-én:
1998 óta ez volt a legmagasabb hőmérséklet egész
Ausztráliában. Már az év is
egy szokatlanul hosszú hőhullámmal indult, január
2-a és 8-a között hét egymást követő napon át haladta
meg az országos napi átlaghőmérséklet a 39 Celsius-fokot, míg a korábbi leghosszabb ilyen periódus csak négy
napig tartott 1973-ban.
Január 7-én az ország történetének legmagasabb napi
átlaghőmérsékletét (40,3 fok) mérték, heti és havi hő92
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mérsékleti rekord is született. A 2012/13-as nyár a legforróbb volt Ausztráliában a mérések kezdete óta. A tavasz is hőmérsékleti rekordot hozott Ausztráliában, és
csak két tél volt enyhébb a tavalyinál. Ausztrália 1950
óta összességében körülbelül 1 Celsius-fokkal lett melegebb, összhangban a globális felmelegedéssel.
A Meteorológiai Hivatal emlékeztet arra, hogy 2013
elején Tasmania szigetén
két nagy erdőtűz pusztított, később pedig az
enyhe tél és a korai tavasz a legsúlyosabb tüzeket okozta 1968 óta
Sydney térségében. A tavalyi melegrekordot azért
is aggasztónak tartják a
tudósok, mert anélkül
következett be, hogy az
év folyamán bármikor is
jelentkezett volna a csendes-óceáni légköri jelenség, az El Nino, amely
rendszerint forróságot és
szárazságot okoz Ausztráliában. A hőhullámok gyakoribbá válása a korábbi
tanulmányokban jósoltnál is jobban növeli az erdő- és
bozóttüzek veszélyét, és stresszeli az embereket, az állat- és növényvilágot – mutatott rá Roger Jones klímaszakértő.
(www.greenfo.hu)

KERESZTREJT VÉNY
Baráth Katalin: A borostyán hárfa cím könyve (Agave) Kosztolányi
Dezs soraival indít, mostani rejtvényünk tárgya a költ idézett verssora. A megfejtést beküld k között a könyv 5 példányát sorsoljuk ki.
Jó fejtést!
Beküldési határid : a lapszám megjelenését követ második hét
keddje, január 28-a. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.
Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A rejtvényciklus végére a bet k – helyes sorrendbe rakva – egy 120 éve született magyar fest - és grafikusm vész nevét adják ki. A név beküld i
között az Élet és Tudomány negyedéves el fizetését sorsoljuk ki.
VÍZSZINTES: 1. A verssor kezdete. 10. Indiai táncosn . 11. Petrov
írótársa (Ilja). 12. Alja közepe! 13. Kapásból válaszol. 15. Döngetni
kezd! 16. Könny fém rövid neve. 18. Akadályoz. 20. Tanok rövid,
tételes összefoglalása. 22. Örsi Ferenc regényh se (Jakab). 23. Lábbelihez tapadt vizes földcsomó, népiesen. 27. Bizalmas köszönés. 28.
Táncos- és énekesn a japán teaházakban. 30. Kaukázusi nyelv. 33. A
-val ragpárja. 34. Gürcölni kezd! 35. Település Székesfehérvár és Mór
között. 38. Citromból facsart nedv. 39. Yukon Standard Time (id zóna
Kanadában), röv. 41. Landol.
FÜGG LEGES: 1. A ház szeme! 2. Jég vonulása a folyón. 3. Néma
táj! 4. Er sen csíp. 5. Egyre halogat. 6. Borítékra is írjuk. 7. Egyre
több pénzbe kerül. 8. Római 501-es. 9. ... Moro; tragikus sorsú olasz
politikus. 14. Hangoskodik a liba. 17. M szaki katona. 19. Iskolai
id szak. 21. Sejtés, gyanítás. 22. Óriáskígyó (kiegészít ruhadarab
is!). 24. Boroskancsót ürít. 25. Tompa orrú kis hal. 26. A verssor

befejez része. 29. Ájulásszer állapotban lev . 31. Csukás István
mesesárkánya. 32. Fehér épít anyag. 36. Chris ...; brit rockénekes,
gitáros. 37. Kiejtett kétjegy bet . 40. Török autók jelzése. 42.
Hamis, nem valódi.
Az 50. heti Élet és Tudományban megjelent keresztrejtvény megfejtése: A HATÁRTALAN HATÁRÁRA ÉRVE; ÚTI SZERELÉKEM. A
megoldást beküld k közül J.A. Tilman: Más-világi megfigyelések cím
könyvét (Typotex) nyerte: Inkovics Zoltán (Nagykanizsa), Pál Antalné
(Debrecen), Pozsgai Gézáné (Kunhegyes), Üt Csilla (Budapest) és
Varga Frigyes (Budapest). A nyerteseknek gratulálunk, a könyveket
postán küldjük el.

Természet Világa
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY

145. évf. 1. sz.

2014. JANUÁR

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

ÁRA: 650 Ft

El ﬁzet knek: 540 Ft

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

Megjelent
a Természet Világa
januári száma

Következ vizsgaid pontunk 2014-ben:

2014. március 1.

Jelentkezési határid : 2013. január 27.
Pótjelentkezési határid : 2014. február 17.
88 vizsgahely az ország egész
területén. Olasz, orosz és francia,
spanyol és török nemzetközi
nyelvvizsga.

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

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

TELC – A sikeres választás!
 FIZIKAI ÉS KÉMIAI NOBEL-DÍJAK

 MAGMAFELÁRAMLÁS

 A RÁK, ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

 A TUDÁS M VÉSZETE

 EREDETÜNK ÉS TÚLÉLÉSÜNK KÉRDÉSEI
 ELS

 TITOKZATOS ARÁBIA

A BIG FIVE NÉVSORÁBAN – ACZÉL JÁNOS

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

www.telc.hu
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ÉT-IR ÁNY T
K bányák egykor
A szobi Csák-hegyen, az
esztergomi főkáptalan birtokán a kő kitermelése az
1830-as években kezdődött
el, majd az 1860-as években
lendült fel. Hazánkban itt indult meg az utcaburkolati
kockakövek készítése, tehát a Csák-hegy a magyarországi „riceripar” bölcsője. A XIX-XX. században még
számos kőbánya nyílt a Börzsönyben, például Ipolydamásdon, Zebegényben, Nagymaroson, Szokolyán és
Nagyorosziban.
A szobi Börzsöny Muzeális Kiállítóhelyen most megnyílt Képek – tárgyak – dokumentumok a Csákhegyi kőbányák történetéből című kiállítás ezt a
munkát kívánja bemutatni a nagyközönségnek.
A Börzsöny egyik legfontosabb ásványi nyersanyaga a
kő volt. Felhasználásának néhány őskori és ókori bizonyítéka is ismeretes, középkori hasznosításáról pedig például a várak és a templomok (köztük a magyarországi
románkori építészet egyik „gyöngyszeme”, a nagybörzsönyi Szent István-templom) tanúskodnak. A börzsönyi kőbányászat a XIX. században vált országos jelentőségűvé.
A tárlat február 28-ig várja az érdeklődőket.

Elmúlt korok emlékei
A Budapesti Történeti Múzeum
Vármúzeumában március 2-ig
látható az a tárlat, amely a XII-XX.
századi budapesti magángyűjteményekből válogat. Az Otthonok
kincsei című kiállítás közel ezer
bemutatott műkincse nem csupán a
szép tárgyak dicsérete, hanem jelzi
egy-egy korszak magasan képzett alkotóinak felkészültségét, tudásszintjét, esztétikai értékeit, sőt világszemléletét is.
A művészet szeretetéből és tiszteletéből, a kitűnő kvalitású mesteremberek remekeinek megbecsüléséből és
megőrzéséből fakadó műgyűjtői tevékenység nélkül
napjainkban sokkal szegényebbek lennének ismereteink
az elmúlt korok tárgyi kultúrájáról. A magyar múzeumok időről időre megemlékeznek a múlt és a jelen kiemelkedő műgyűjtőiről, ahogy a Budapesti Történeti
Múzeum is teszi e kiállítással.
A kiállítás rendezése több esetben rendhagyó, szakít a
megszokott múzeumi szemlélettel, nem jelzésértékűen,
hanem nagy számban tárja a tárgyakat a szemlélő elé. A
látványtervező a gyűjtői lakások zsúfoltságát idézi, amikor a kiállítótermek teljes alap- és falfelületét bátran kihasználja. A kiállításra kerülő tárgyak kiválasztásánál
döntő szempont volt a kvalitás, a ritkaság, továbbá annak érzékeltetése, hogy milyen irány valósul meg a polgári gyűjtés során. A skála rendkívül gazdag, sokrétű és
a művészi korszakok minden jelentős állomását érinti.
9 44
9
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Bánsághy Nóra rovata

Kés n felfedezve
110 éve született Tóth Menyhért, a XX. századi magyar
képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének alkotója. Egy valódi zseni:
„volt közöttük egy hallgatag, összetört testű és arcú társunk, akiben látomások fénylettek, akinek csendjében
olyan dolgok alakultak, amelyek megborzongattak
minket, fiatalokat és felidézték bennünk Gulácsyt,
Csontváryt, a nagy megszállottakat” – mondta róla
László Gyula.
Különleges életút volt az
övé, melynek során ugyan
soha nem tagadta meg a paraszti, falusi élethez való kötődését, azonban a művészet
mégis egyfajta szabadulás
volt számára. Tóth Menyhért művészetének legfontosabb összetevője a természettel való igen aktív, álmokban és mesékben gazdag
együttélés volt. Csak élete vége felé kezdték felfedezni,
melynek az egyik legfontosabb következménye az volt,
hogy a Bács-Kiskun Megyei Tanács 1974-től kezdve
nagy lépésekkel megkezdte az életmű összegyűjtését először vásárlás, majd 1981 után hagyatéki szerződés útján.
Ennek eredményeképpen ma már több ezer alkotás,
életművének több mint 90 százaléka a Kecskeméti Katona József Múzeum gyűjteményében található. A Miskei Anteus című kiállításon ebből láthatunk egy válogatást, közte olyan alkotásokkal, melyek ritkán, vagy
még soha nem szerepeltek a nyilvánosság előtt. A tárlat
március 8-ig tekinthető meg a kecskeméti Népi Iparművészeti Gyűjtemény kiállítóterében.

Kölcsönhatás
Vajon miként lépnek kölcsönhatásba az egymással
érintkező objektumok és
szubjektumok? Ezt az
evidenciát veszi górcső
alá a cARTc (Space and
Projects of Contemporary Art) elnevezésű művészeti
csoport, amely egy nemzetközi párbeszédre lehetőséget
adó platform megteremtését tűzte ki célul, ezúttal négy
ország művészeinek bevonásával. Az Észtországból,
Litvániából, Lettországból és Magyarországról meghívott két-két alkotó (Csiszér Zsuzsi és Szűcs Attila képviseli hazánkat) installációkkal, festményekkel, rajzokkal és grafikákkal mutatkozik be február 8-ig a budafoki AQB-ben megrendezett Kölcsönhatás/
Interaction című kiállításon, és igyekszik választ adni
arra a kérdésre, világunkban létezhet-e bármi is izolálva, illetve lehetséges-e a művészet és az emberi lét egymás nélkül.

KÖV E T K E Z

SZ ÁMUNKBÓL
Vissza a vadonba

Malajziai kis hotelszobám ajtaján hajnalban kopognak: Most kaptuk a hívást – hallom Ikan, a Matang Orangután Rehabilitációs Centrum és Park fiatal munkatársának hangját – 40 kilométerre Kuchingtól újabb kölyköt
találtak az egyik ültetvényes konyhájában ketrecbe zárva. A csapat 15 perc
múlva készen állt az indulásra…
Nevekbe zárt történelem

Az oklevelek rendszeres szereplőivel, a
birtokos rétegekkel kapcsolatosan még
lehetséges nagyszámú társadalomtörténeti vonatkozást hordozó adatra szert
tenni, és hasonló helyzettel szembesülünk, ha a városi polgárság vagyoni,
családi és foglalkozási hátterére vagyunk kíváncsiak. Ám ahogyan haladunk az alsóbb néprétegek felé, a forráshiány egyre nyomasztóbbnak tűnik.
Nem pálmák és nem is
páfrányok

A cikászokra a mai napig úgy tekintünk, mint az élő kövületek egyik
nagyszerű példájára. Ám lehetséges,
hogy ezt a régóta evidenciaként számon tartott nézetünket felül kell bírálnunk: a legújabb molekuláris-filogenetikai kutatások eredményei alapján
ugyanis a cikászok modern képviselői
egészen fiatalnak számítanak.

ÉLET ÉS TUDOMÁNY

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZT TÁRSULAT HETILAPJA

F szerkeszt : Gózon Ákos • Szerkeszt ség: 1088 Budapest, Bródy S. u. 16. • Titkársági telefon:
327-8950; Tel/Fax: 327-8969. • E-mail: eltud@eletestudomany.hu • Postacím: 1428 Budapest, Pf. 47 •
Honlap: http://www.eletestudomany.hu • Lapunk megtalálható a Facebookon is • Kiadja: Tudományos
Ismeretterjeszt Társulat • Felel s kiadó: Piróth Eszter, a TIT Szövetségi Iroda igazgatója • Postacím:
1431 Budapest, Pf. 176 • Nyomás: Ipress Center Hungary Kft. • Felel s vezet : Lakatos Imre ügyvezet •
Index: 25 245 • ISSN 0013-6077 (nyomtatott) • ISSN 1418-1665 (online) • Magyar Örökség-díjas hetilap • Tudományos
Tanácsadó Testület: Almár Iván, Antalóczy Zoltán, Bendzsel Miklós, Bod Péter Ákos, Botos Katalin, Csányi Vilmos,
Falus András, Forgács Iván, Freund Tamás, Grétsy László, Hámori József, Herczeg János, Horváth Tibor, Juhász
Árpád, Kerner István, Kroó Norbert, Makara B. Gábor, Marosi Ern , Pléh Csaba, Roska Tamás, R. Várkonyi Ágnes,
Sólyom László, Szabó Miklós, Szentgyörgyi Zsuzsanna, Szörényi László, Takács László, Tátrai Zsuzsanna, Vámos
Tibor, Varga Benedek, Vásárhelyi Tamás • Rovatvezet k: Albert Valéria (földtudományok, mez gazdaság), Juhari
Zsuzsanna (történelem, néprajz, régészet), Pásztor Balázs (kémia, fizika, informatika) • Olvasószerkeszt : Bánsághy
Nóra • Tervez szerkeszt : Zsigmondné Balázs Ildikó • Grafikus: Lévárt Tamás • Szerkeszt ségi irodavezet :
Lukács Annamária • Minden jog fenntartva! • A meg nem rendelt fényképekért és kéziratokért nem vállalunk
felel sséget. • El fizethet a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletágánál a 06-80-444-444-es zöldszámon, faxon:
06-1-303-3440, e-mailben: hirlapelofizetes@posta.hu, valamint levélben: MP Zrt. Hírlap Üzletág, Budapest 1008),
továbbá személyesen a postahelyeken és a kézbesít nél. • Megvásárolható a LAPKER árusítóhelyein. Lapunk
korábbi számai megvásárolhatók a szerkeszt ségben is. Meg nem rendelt kéziratokat és fotókat nem rzünk meg.
Az Élet és Tudomány a Magyar M vészeti Akadémia, Nemzeti Kulturális Alap,
az OTKA, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával jelenik meg.

PUB-I 107814
PUB-I 111137

A hátlapon

Borostyán
Különc növény a közönséges borostyán (Hedera helix)! Mikor más növények már a termésérlelésen is túl vannak, akkor kezd virágozni, s gömbös
ernyőben nyíló zöldesfehér, kétivarú
virágaiból csak tavaszra érnek be
lilásfekete bogyótermései.
A borostyán örökzöld fás szárú futónövény. Szürkésbarna, barázdált törzsén rövid léggyökerek segítik a kapaszkodást, a magasba feljutott borostyánnak a szerepüket vesztett léggyökerei elszáradnak. A borostyán ugyan
nem élősködő növény (azaz nem szívogat vizet vagy tápanyagot a gazdanövénytől), csak támasztékot keres, de
lombjának nagy tömegével beárnyékolja az „anyafát”, ami annak pusztulásához vezethet.
Párás, nedves óceáni éghajlatot kedvelő sík és 1800 méterig felhatoló
hegyvidéki faj. A távoli észak kivételével egész Európában elterjedt. Nálunk
az Alföldön ritkább, a Dunántúl és az
Északi-középhegység nyirkos bükköseiben, gyertyános-tölgyeseiben és
szurdokerdeiben gyakori.
A borostyán tisztelete az ókorból való, ahol az örökkévalóság jelképe volt.
A híres Dionüszosz-ünnepségeken a
szőlő mellett a borostyán szolgált a lakomák díszéül. Ma is szívesen ültetik
talajtakarónak, falak, kerítések befuttatására templomkertekben és temetőkben egyaránt. A leghíresebb, mintegy méteres törzsátmérőjű borostyánmatuzsálem Wittenbergben virul,
amely állítólag már Luther Márton
idejében, 400 évvel ezelőtt is megvolt.
Leveleiből a népi gyógyászatban fej- és
gyomorfájás elleni teát főztek. Drogja
görcsoldó, nyákoldó és nyugtató hatású,
szamárköhögés, hörghurut kezelésére
használják, de idegfájdalmak és fogfájás csillapítására is alkalmazzák.
Kép és szöveg: FRÁTER ERZSÉBET
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