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A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a Doktoran-
duszok Országos Szövetsége ismeretterjesztő cikkpályá-
zatot hirdet a doktoranduszi tanulmányaikat határainkon 
belül, valamint külföldön jelenleg folytató, tudományos 
fokozattal még nem rendelkező fiatal kutatóknak. A pá-
lyázat célja, hogy a doktoranduszok saját kutatásaikat, il-
letve azok tudományos hátterét és összefüggéseit közért-
hető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
Élet és Tudomány kategória: a pályázók ebben a ka-

tegóriában a széles nagyközönség számára írott, figye-
lemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő nép-
szerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 10-12 
ezer n (szóközökkel). Ehhez 4-6 színes kép vagy ábra, gra-
fikon, illusztráció is csatolandó.
Természet Világa kategória: a pályázók ebben a ka-

tegóriában a természettudományok és a műszaki tudo-
mányok iránt érdeklődő olvasók számára írott, figyelem-
felkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeret-
terjesztő közleménnyel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 
15-18 ezer n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy szí-
nes illusztráció is csatolható. 
Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a 

Kedves Olvasónk!
társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkel-
tő, 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 pálya-
műveket 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 elektro-
nikus (CD) példányban kérjük kizárólag postai úton be-
nyújtani. A képeket, illusztrációkat a CD-n külön-külön 
kép file-ban kell elmenteni, a szövegben csak az ábra he-
lyét kérjük feltüntetni. A szerkesztőségek jogot formál-
nak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre al-
kalmas 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 iskolájá-
nak 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 határidejét a kiírók meghosszabbí-
tották: 2014. március 31.
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Z S I G M O N D  G Y U L A  R OVATA

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

GONDOLKODÁST SERKENTQ IQ-TORNA

INDÍTÁS: 2
A csúcsokban levQ számok 
szorzata osztva hárommal adja 
a számot középen.

ERPSÍTÉS: 
A szavak második bet_jét 
„e”-re cserélve értelmes szó 
keletkezik:
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KÜZD  KEZD, VÉRES  VERES, VIZET   
VEZET, LANT   LENT, 
KIVÉS  KEVÈS
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A 10. heti lapszámunkban 
bemutatott fejtörQk megoldása:
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	 Boldog	lesz-e		
a	házasságom?

Az USA-ban – az amerikai jár-
ványügyi központok, a Centers 
for Disease Control and Prevention 
(CDC) statisztikái szerint – a há-

zasságok nagyjából 40–50 százaléka 
végződött válással a legutóbbi húsz 
évben. Magyarországon is hasonló, 
sőt jelenleg egy kicsit még rosszabb is 
a helyzet. A Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) adatai alapján 
a válások évenkénti száma 
az elmúlt évtizedben 24–25 
ezer körül alakult. 2012-ben 
ugyan csupán 22 ezer házas-
ságot bontottak fel, ez a csök-
kenés azonban nem feltétle-
nül jelenti a párkapcsolatok 
növekvő stabilitását, mivel a 
házasságban élők aránya is je-
lentősen visszaesett. 2012-ben 
– a KSH előzetes, részben be-
csült adatai alapján – mind-
össze 36 000 házasságkötés-
re került sor, míg 1990-ben 
még 66 000, 2000-ben pe-
dig 48 000 házasságkötést re-
gisztráltak.

Mi befolyásolja a házasságok várható 
sikerét? Természetesen számos tényező, 
van azonban ezek között egy, amely 
– egy új kutatás szerint – a többinél 
megbízhatóbban jelzi előre a házasu-
landó felek eljövendő boldogságát. A 
friss házasok egymással kapcsolatos 
automatikus, zsigeri érzéseiről van szó. 
Nem arról, amit tudatosan gondolnak 
a kapcsolatukról – hiszen mindenki, 
aki házasodik, boldog szeretne lenni 
–, hanem arról, ahogyan tudattalanul, 
ösztönösen éreznek életük remélt párjá-
val kapcsolatban. 

A Florida State University kutató-
csoportja – James K. McNulty pszi-
cho lógiaprofesszor vezetésével – fris-
sen egybekelt párok egymásra adott 
zsigeri reakcióit vizsgálta egy négy 
éven keresztül zajló kutatás keretében. 
McNulty és kollégái 135 heteroszexu-
ális párt választottak ki, akik kevesebb 
mint hat hónapja házasodtak össze. Ezt 
követően a párok tagjainak hathavonta 
kellett róla beszámolnia, hogy meny-
nyire elégedettek a kapcsolatukkal és 
mennyire ítélik súlyosnak a kapcsolat-
ban jelentkező problémákat. A kutatás 
kezdetekor – egyetlen alkalommal – 
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azt is felmérték, hogy milyen a házas-
társaknak a kapcsolathoz való tudatos 
hozzáállása, és melyek azok az érzel-
mek, amelyek nem feltétlenül tudato-
sulnak, a párok automatikus reakciói 
azonban utalnak a jelenlétükre.

A kapcsolathoz való tudatos hozzá-
állás meghatározását egy kérdőívvel 
végezték, amelyben a házasságot egy-
mással ellentétes melléknévpárokkal 
kellett jellemezni (például: jó vagy rossz, 
elégedett vagy elégedetlen). A párok au-
tomatikus reakcióit egy „gyorsasági” 
feladattal mérték fel: 300 milliszekun-
dumnyi időre fényképeket villantot-

tak fel a partnerekről egy monitoron, 
amely után pozitív, illetve negatív 
érzelmi töltettel jellemezhető szavak 
hangzottak el. A párok tagjainak a 
lehető leggyorsabban el kellett dönteni-
ük, hogy pozitív vagy negatív szavakat 
hallottak-e. Ezt a megfelelő billentyű 
lenyomásával kellett mindenkinek je-
leznie, a reakcióidőt pedig egy speciális 
szoftverrel mérték. 

A kísérlet azokon a korábbi megfigye-
léseken alapult, hogy akinek valamivel 
vagy valakivel kapcsolatban pozitívak 
az automatikus reakciói, az gyorsabban 
reagál majd a pozitív és lassabban a ne-
gatív töltetű szavakra. Jelen esetben, ha 
például a partner fotójának felvillanását 
követően a „csodálatos” szó hangzik 
el, akkor azok, akik valóban pozitív 
érzelmeket táplálnak párjuk iránt, kés-
lekedés nélkül pozitívnak ítélik a „cso-
dálatos” szót. Ugyanazon fotó látványa 
után viszont lassú lesz a reakcióidejük 
akkor, ha egy negatív szó, például a 
„ronda” hangzott el. Ez fordítva is 
működik: ha a partnerrel szembeni 
érzelmek inkább negatívak – amelyet 
a házastárs fotójának felvillanása „ak-
tivál” -, akkor a negatív szavakra fog az 

illető gyorsabban reagálni, a pozitívakra 
viszont csak jóval lassabban. (A moni-
toron egyébként nemcsak a partnerek, 
hanem véletlenszerű sorrendben idegen 
kontrollszemélyek fotói is megjelentek, 
ami megbízhatóvá tette a tesztet.)

A kapcsolathoz való tudatos hozzá-
állást mérő kérdőíves válaszok és az 
automatikus attitűdöt mérő fényképes 
szóteszt eredményeinek analízise azt 
mutatta, hogy a házastársak tudatos 
hozzáállása nem korrelált az automa-
tikus attitűdjükkel. Ez arra utal, hogy 
a résztvevők nem voltak tudatában 
az automatikus, zsigeri reakcióiknak, 

holott éppen ezek alapján lehe-
tett előre megjósolni, hogy kik 
lesznek hosszabb távon is boldo-
gok, és kik válnak idővel egyre 
elégedetlenebbé a kapcsolatuk-
kal. Azok, akik párjuk fényképe 
után gyorsan reagáltak a pozitív 
szavakra, nagyobb boldogságról 
és elégedettségről számoltak be 
az utánkövetés negyedik évének 
végére, mint azok, akik partne-
rük képét látva lassabbak voltak 
a pozitív szavakat hallva. Ellen-
ben a kérdőíves válaszokat nem 
lehetett felhasználni a párok ké-
sőbbi boldogságának vagy elé-
gedetlenségének előrejelzésére.  

Azt persze valójában igen ne-
héz megállapítani, hogy valaki tényleg 
nincs-e tudatában a zsigeri érzéseinek, 
vagy csak nem akarja bevallani, ho-
gyan is érez – jegyzik meg a Science-ben 
megjelent cikk szerzői. Az eredmények 
viszont egyértelműen arra utalnak, 
hogy automatikus gondolataink – 
amelyek nem feltétlenül tudatosulnak 
bennünk – nagy hatással lehetnek éle-
tünk későbbi alakulására. „Mindenki 
boldog házasságot szeretne magának, és az 
esküvő után sokan meggyőzik magukat 
róla, hogy valóban boldogok – akkor is, ha 
közben negatív érzések motoszkálnak ben-
nük. A párunkkal összefüggő zsigeri reak-
cióinkat azonban kevéssé befolyásolja, hogy 
mit akarunk a kapcsolatunkról gondolni. 
A házasságunkról szövögetett ábrándjaink 
nem eredményeznek a partnerünkre adott, 
pozitív automatikus reakciókat. Ha viszont 
odafigyelünk ezekre a negatív érzésekre, és 
feltárjuk őket – például egy párterapeuta 
segítségével –, az sokat segíthet a kapcsolat, 
illetve önmagunk rendbetételében, szeren-
csés esetben pedig a válás elkerülésében” – 
kommentálta eredményeiket McNulty.
Forrás: http://www.ksh.hu/, http://www.
psychologytoday.com/, https://www.sciencemag.
org/content/342/6162/1119
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	 Darázs	az	óvodában

A számítógépet általában a 
mozgásszegény életmód egyik 
alapkövének szokás tekinte-
ni, a VI. Oktatás-Informatikai 
Konferencia résztvevői számára 
azonban egyebek között azt is 

bebizonyították, hogy ennek az el-
lenkezője ugyancsak igaz lehet.

Egy pendrive-szerű digitális eszköz 
segítségével akár tornatermi körül-
mények között is lebonyolíthatók a 
tájfutáshoz hasonló izgalmas aka-
dályversenyek, amelyeken a tapasz-
talatok szerint még a testnevelésből 
felmentett gyerekek is szinte könyö-
rögnek a részvételért. A Sportident 
nevű adatrögzítőt a versenyző ma-
gával viszi a pályára, majd az aka-
dályoknál a megfelelő készülékbe 
helyezve regisztrálja a felkeresett 
pontot. A szervezők a célban az 
összegyűjtött információk alapján 
néhány perc alatt leolvashatják a 
versenyzők elért idő-
eredményeit.

Mint arról Kovács Fe-
renc, a Kaposvári Klebels-
berg Középiskolai Kollégium 
oktatója beszámolt, a város-
ban rendszeresen szerveznek 
tornatermi és jégpályás ver-
senyeket is, mivel a korcsolya-
oktatás a tananyag része minden 
iskolában. A testnevelő tanárok vé-
leménye szerint az informatikai esz-
közzel támogatott sportversenyek 
azért is előnyösek, mert nem feltét-
lenül azok a gyerekek végeznek az 
első helyen, akik a tornaórákon is 
a legügyesebbek. A pontok között 
bejárható legrövidebb út kiválasz-
tásához ugyanis – a fizikai teljesít-
ményen túl – gondolkodni is tudni 
kell. Jelenleg a kenus versenyek le-
bonyolítására alkalmas módszertan 
kidolgozásán fáradoznak, és létezik 
már telefonos applikáció is, amelyet 
egyelőre csapatépítő tréningeken 
használnak vállalati megrendelésre.

A legújabb innovációkat bemuta-
tó szekcióülésen Pasaréti Otília, az 
ELTE TÓK Neveléstudományi Tan-
szék Informatika Oktatási Csoportjá-
nak munkatársa, a Bee-Bot oktatási 
robot alkalmazásának tapasztalata-
iról számolt be óvodás és kisiskolás 
csoportban. A nagyobb tenyérnyi 
méretű, pufók méhecskére hasonlító 
droid egy virágrajzokkal telehintett 
négyzethálós „mezőn” halad előre-
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hátra, az irányváltáshoz pedig ki-
lencven fokban elfordul. Mivel akár 
40 parancs megjegyzésére is képes, 
a gyerekeknek adható feladatok szá-
ma végtelen, például programozzák 
úgy a méhecskét, hogy a legrövi-
debb vagy leghosszabb úton jusson el 
a startmezőtől a célig vagy legyenek 
bizonyos színű virágok, amelyeket 
nem érinthet. A tapasztalatok sze-
rint mihelyt némi gyakorlatra tesz-
nek szert az irányításban, már az 
óvodások is egyre komplexebb moz-
gásra késztetik a szerkezetet.

Az irányok megtanításán túl az 
eszköz jelentős segítséget nyújthat 
például a hosszúság mérésének el-
sajátításában vagy az előre terve-
zett gondolkodás fejlesztésében. Az 
alsó tagozatosoknál a térorientáció, 
az algoritmusok szerepe, kommu-
nikációs készségek fejlesztése vagy 
akár a KRESZ-szabályok gyakorol-

tatása is lehetséges a robottal. A 
harmadik osztályosok 

azonban már azt 
is megkérdez-

ték, hogy „miért nem fordul el annyi-
szor a robot, ahányszor mi szeretnénk”? 
Tehát a nyolc-kilenc évesek intelli-
genciája már bőven meghaladja a 
Bee-Botét. Ez összhangban áll az 
illinois-i egyetemen tavaly publikált 
eredményekkel is. Ott a ma elérhető 
egyik legfejlettebb mesterséges intel-
ligenciarendszert, a ConceptNet 4-et 
tesztelték beiskolázás előtt álló gye-
rekek IQ-jának felmérésére szolgáló 
kérdőívekkel. A gép teljesítménye 
igen ingadozó volt, szókincsben az 
átlagnak megfelelően, az ok-oko-
zati összefüggések elemzésében és a 
„miért” kérdésre adott válaszoknál 
azonban a gyerekeknél sokkal rosz-
szabb eredményt produkált. IQ-ja 
összességében egy négyéves gyerme-
kének felelt meg.

Az iskolások figyelmének leköté-
se tehát napjainkban szinte lehetet-
len infokommunikációs eszközök 
használata nélkül. Egy modern 
szemléletű középiskolai magyarta-
nárnak szinte Harry Potter mági-
kus képességeivel vetekedő trükkök 
sokaságát kell alkalmaznia. Fegy-
verneki Gergő, az Eszterházy Károly 
Főiskola mesterszakosának előadá-
sából kiderült, a lényeges kulcssza-
vakat varázspálca helyett érdemes 
például címkefelhők alkalmazásá-
val kiemelni az anyagból. A görög 
mitológia feldolgozása során így 
Apollót, a művészetek istenét egy 
hangjegy alakú címkefelhő elké-
szítésével idézte fel az egyik diák. 
Hasznos lehet a Prezi alkalmazás is, 
amely egyebek között a helyesírás 
gyakorlására teremthet megfelelő-
en motivált, interaktív környezetet. 
További ötleteket „Gergő bácsi in-
ternetes tantermének” linkjei között 
találhatnak az érdeklődők.

A plenáris előadáson Turcsányi-
Szabó Márta, az ELTE Média- és 
Oktatásinformatikai Tanszékének 
docense a tanulási tér kiterjeszté-
sének jelentőségéről szólt, amelyet 

a legfrissebb technoló-
giai trendek szinte ki-

kényszerítenek. Míg 
a digitális írásbeliség 
megjelenése előtt a 

tudásáramlás egyirá-
nyú volt a tanár és a 

diák között, addig je-
lenleg a web2 és web3 

közötti átmeneti korszakot éljük. 
Előbbinél a tanulás során egyen-
rangú partnerként osztják meg 
egymással az információkat, a 
web3-nál azonban a felhasználó 
van a középpontban és a mester-
séges intelligencia segítségével jut 
hozzá az információkhoz. A nem-
zetközi jelentések hangsúlyozzák, 
hogy a felsőoktatásban mindin-
kább az önálló tanulás kerül elő-
térbe a tabletek, a közösségi hálók, 
a multimédiás online kurzusok és 
a digitális tanegységek megjele-
nésével. Ezért továbbra is fontos 
feladat a tanárok digitális írásbe-
liségének fejlesztése, hogy képessé 
váljanak megfelelni a technológia 
által megteremtett kreatív környe-
zet, és ezzel párhuzamosan a diá-
kok egyre fokozódó infokommu-
nikációs elvárásainak is.

KŐvágó ANgélA
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A magyar számítógépes dia-
lektológia közel húszéves 
múltra tekinthet vissza, 

1995-ben kezdődött meg ugyanis a 
magyar nyelvjárási adattárak, a nyel-
vi adatokat térképlapokon bemutató 
nyelvatlaszoknak számítógépes fel-
dolgozása. Az informatikailag is 
megalapozott módszerek jelentősen  
megnövelték az adatok felhasználási 
lehetőségeit, sokkal egyszerűbbé tet-
ték a kvantitatív elemzéseket.  

Nyelvföldrajz és dialektometria
A magyar nyelvjárások atlasza 
(MNyA.) és A romániai magyar 
nyelvjárások atlasza (RMNyA.) azo-
nos tárgyú térképeinek egyesítésével 
a teljes magyar nyelvterületet átte-

PILLANGÓ, 
PILLANCS, LEPE

Mint minden nyelv, a magyar is mutat területi jellegzetességeket, hangzásbeli, 

grammatikai	vagy	éppen	a	szókészletben	jelentkezW	különbségeket	az	egyes	
régiók, települések nyelvhasználata között. A nyelv területi változatai a 

nyelvjárások. Az egyes nyelvjárások természetesen nem egymástól függetlenül 

léteznek,	érintkeznek,	hatnak	egymásra,	folyton	változnak.	A	nyelvben	lévW	terü-
leti különbségekkel, illetve azok változásaival, társadalmi megítélésével foglalkozik a dialektológia 

vagy nyelvjáráskutatás és a szociolingvisztika vagy társasnyelvészet.

kinthetjük, ahogyan azt a kacsa kü-
lönböző nyelvjárási változatait be-
mutató térkép [1.] szemlélteti. A kü-
lönböző változatok közti eltérések 
lehetnek lexikaiak (pél-
dául kacsa – réce), de le-
hetnek csupán egy-két 
hangot érintő eltérések is 
(például kacsa – kácsa). 
Azt, hogy az egyes kuta-
tópontokon – azokon a 
településeken, jellemzően minden 
tizediken, ahol az ötvenes-hatvanas 
években az adatgyűjtést elvégezték 
– mely változatok fordulnak elő, a 
kutatópontokat szimbolizáló körök 
színe mutatja meg a térkép magya-
rázatának megfelelően. Maguk a 
nyelvjárási adatok, amelyek alapján 

a térkép készült, természetesen sok-
kal nagyobb változatosságot mutat-
nak, főleg a magánhangzók ejtése 
lehet más és más az egyes nyelvjárá-

sokra jellemző hang-
rendszer függvényében 
(a Palócföldön például 
a kacsa magánhangzói 
a köznyelvi á-hoz ha-
sonló minőségűek, a ré-
ce első magánhangzója 

pedig sok nyelvjárásban diftongus, 
kettőshangzó: riéce vagy réice). 

Természetesen számtalan más pél-
dát említhetnénk, gondoljunk csak 
a burgonyára, amelyet hívhatnak pi-
tyókának vagy krumplinak, sőt, ko-
lompérnak is, vagy a lepkére, amely-
nek sok helyen pillangó, esetleg 
pillancs, netán lepe a neve (a felsoro-
lás korántsem teljes). Az egyes válto-
zatok területi elterjedtsége azonban 
térképenként más és más, vagyis 
minden térképen máshová esnek a 
különböző változatok közti határok 
(nyelvjárási térképek megtekinthe-
tők itt: http://geolingua.elte.hu).

A földrajzi változatosság persze 
nem jelenti azt, hogy ne értenénk 
legalább egy részét azoknak a nyel-
vi jelenségeknek, amelyek lakóhe-
lyünktől távolabb honosak. Az iro-
dalmi nyelv, illetve a szaknyelvek 
gyakran merítenek a változatos 
nyelvjárási jelenségekből, és így 
számos táji kötöttségű szó vagy ki-
fejezés szélesebb körben is ismertté 
válik.

MENNYIRE HASONLÍTANAK EGYMÁSRA A MAGYAR NYELVJÁRÁSOK?

 kacsa
 kácsa
 réce
 ruca

kacsa 
MNyA. 372., RMNyA. 406.

1. A kacsa nyelvjárási térképe A magyar nyelvjárások atlasza és A romániai magyar 

nyelvjárások atlasza alapján

PD108442
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területi változatait bemutató térkép-
lap adatai alapján állapítja meg a ku-
tatópontok közti nyelvi hasonlóság 
mértékét. Hans Goebl és munkatár-
sai a térképlapok adatainak osztályo-
zásával, csoportosításával végeztek 

ilyen vizsgálatokat (www.dialecto-
metry.com). Újabban a groningeni 
(Hollandia) egyetem kutatói, John 
Nerbonne és Wilbert Heeringa egy 
matematikai eljárás, Levenshtein al-
goritmusának alkalmazásával szám-
szerűsítik a nyelvi adtok hasonlósá-
gának mértékét (www.let.rug.nl/al-
fa/dialect/index.html.en). A hason-
lóság 100% két teljesen azonos adat 
esetén, és 0% akkor, ha egyetlen kö-
zös hang sincs bennük (a kacsa és a 
kácsa igen hasonló, a réce mindkettő-
től maximálisan különbözik). Ezt az 
algoritmust használja a helyesírás-el-
lenőrző is, amikor megnézi, hogy a 
rendelkezésére álló szótárban meg-
található-e az, amit beírtunk, és ha 
nem, összevetésekkel megkeresi a 
szótár leghasonlóbb elemeit.

Népességmozgások
A dialektometriai vizsgálatokban 
több száz térképlap adatait hasonlít-
juk össze páronként, az adatpárok 
hasonlósági értékeit pedig minden 
egyes kutatópont-pár esetében átla-
goljuk, így megtudjuk, hogy egy 
kutatópont minden más kutatópont-
tal rendre átlagosan milyen mértékű 
hasonlóságot mutat. Az adatok ösz-
szevetésének eredménye egy olyan 
térkép, amely egy színskála mentén 
megmutatja, hogy egy kiválasztott 
kutatópont mely kutatópontokkal 
mutat nagyobb, melyekkel kisebb 
hasonlóságot (saját magával minden 
kutatópont 100%-os, a többivel ki-
sebb hasonlóságot mutathat).

Az alábbiakban Levenshtein algo-
ritmusát alkalmazva, A magyar 
nyelvjárások atlasza 476 térképlapjá-
nak felhasználásával, illetve A ma-
gyar nyelvjárások atlasza és A romá-
niai magyar nyelvjárások atlasza 165 
térképlapjának egyesítésével, néhány 
példán mutatom be a magyar nyelv-
járások dialektometriai vizsgálatá-
ban rejlő lehetőségeket.

A dialektometriai térképeken a ki-
jelölt kutatópontot vastag fekete ka-
rika jelöli. Színskála érzékelteti a 
többi település nyelvi távolságát a ki-
jelölt kutatóponttól: minél melegebb 
(bordó, piros) egy kutatópont színe, 
adatai annál nagyobb arányban mu-
tatnak egyezést a kiválasztott kuta-
tópont adataival. Minél hidegebb 
színt kap egy kutatópont, illetve mi-
nél sötétebb kék vagy fekete, annál 

A nyelvjárások összevetése, a köz-
tük lévő hasonlóság mértékének 
megállapítása a célja a nyelvjárásmé-
résnek, szakszóval élve dialekto met-
riának. A dialektometria több száz 
(esetleg több ezer), egy-egy jelenség 

nagyon hasonló kicsit hasonló

nagyon hasonló kicsit hasonló

nagyon hasonló kicsit hasonló

Mihályi

Ecseg

Csíkrákos

4. Csíkrákos dialektometriai térképe A magyar nyelvjárások atlasza alapján

2. Mihályi dialektometriai térképe A magyar nyelvjárások atlasza alapján

3. Ecseg dialektometriai térképe A magyar nyelvjárások atlasza alapján
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amely a köznyelvinek tekinthető vál-
tozatokat tartalmazza. A térkép tehát 
azt mutatja meg, milyen arányban 
mutatnak egyezést az egyes kutató-
pontok adatai a köznyelvinek te-
kinthető megfelelőikkel. A köz-
nyelvtől való legnagyobb arányú el-
térés a Nyugat-Dunántúlon figyel-
hető meg, viszonylag nagyobb 
nyelvi távolság mutatkozik keleten a 
Székelyföld és a hozzá közeli telepü-
lések esetében, valamint jól elkülö-
nülnek északon a palócföldi nyelvjá-
rások is. Egyezést leginkább Sárospa-
tak környéke mutat; nem meglepő 
ez, ha belegondolunk, hogy a ma-
gyar nyelvújítás meghatározó alakja, 
Kazinczy Ferenc éppen itt töltötte is-
kolás éveit, vagyis ez volt tudatos 
nyelvi fejlődésének legfőbb állomása, 
és így a magyar köznyelv alakítása-
kor a legfőbb viszonyítás.

A rendszerváltás előtt száz ma-
gyarországi település bevonásával 
készített Magyar Nemzeti Szocioling-
visztikai Vizsgálat (Nyelv és társada-
lom a rendszerváltáskori Magyarorszá-
gon, Osiris Kiadó) adatfelvételekor 
sok más, a nyelvhasználatra vonat-
kozó és azt vizsgáló kérdés mellett 
azt is megkérdezték az adatközlők-
től, hol beszélnek a legszebben ma-
gyarul és hol a legcsúnyábban. A 
vizsgálat (amely a nyelvterületnek 
csak a magyarországi részére korlá-
tozódott) az adatközlők nyelvjárás-
területek szerinti csoportosításával 
mutatja be a kérdésre adott válaszo-
kat. Adódik az összevetés a köz-
nyelvtől való távolságot megmutató 

kisebb a nyelvi hasonlóság közte és a 
kiválasztott kutatópont között. Így 
minden egyes térkép egy-egy tele-
pülés nyelvi hasonlósági viszonyait 
mutatja meg. 

Az első dialektometriai térképen [2.] 
a rábaközi Mihályi a kijelölt kutató-
pont, jól látszik, hogy leginkább köz-
vetlen környezete nyelvjárásaival mu-
tat egyezéseket. A palócföldi Ecseg 
kiválasztásával [3.] fölvillan az egész 
palóc nyelvjárásterület, sőt, délen is 
több helyen látszanak nagyobb ha-
sonlóságot mutató kutatópontok, év-
századokkal ezelőtti észak-déli irá-
nyú népességmozgásokra utalva.

A történettudomány és a helynév-
kutatás régóta vizsgálja a Székely-
föld és a Dunántúl egyes régiói közti 
településtörténeti kapcsolatokat. A 
magyar nyelvjárások atlasza igen ke-
vés székelyföldi kutatópontot tartal-
maz, ezen kutatópontok feltehetőleg 
településtörténeti kapcsolatokra visz-
szamenő nyelvi hasonlósági viszonyai 
jól vizsgálhatók módszerünkkel. 
Csíkrákos adatai például a Balaton 
környékével, annak is inkább északi 
területeivel mutatnak nagyobb ará-
nyú egyezést [4.]. (Ne tévesszenek 
meg senkit a bordóba hajló dél-du-
nántúli kutatópontok, hiszen azok 
nem a dunántúliak, hanem az áttele-
pített bukovinai székelyek nyelvjárá-
sát képviselik.)

Legszebben	beszélW	területek
A magyar nyelvjárások atlasza és A 
romániai magyar nyelvjárások atla-
sza azonos tárgyú térképlapjainak 
összekapcsolásával lehetőségünk van 
arra, hogy a teljes magyar nyelvte-
rületet egészében szemléljük (az ér-
deklődők akár az interneten keresz-
tül is kipróbálhatják az egyelőre 165 
térképlap alapján elkészített inter-
aktív térkép internetes változatát, 
ahol az egyes kutatópontokra kat-
tintva választhatjuk ki, mely tele-
pülés nyelvi hasonlósági viszonya-
it szeretnénk megnézni: www.
bihalbocs.hu/dialektometria_demo.
html).

Utolsó térképünk [5.] azonban nem 
egy konkrét település nyelvi hasonló-
ságát mutatja meg, hanem a kutató-
pontok köznyelvtől való távolságát. A 
térkép elkészítéséhez valamennyi ku-
tatópont összes adatát egy olyan lista 
megfelelő elemeivel vetettük egybe, 

dialektometriai térképpel, azaz föl-
merül a kérdés, mennyire tartják sa-
ját nyelvjárásukat szépnek a magyar 
beszélők anyanyelvjárásuk köznyelv-
től való távolságának függvényében. 

Az adatközlők többnyire saját lakó-
helyükhöz igazodva választottak 
legszebben beszélő területet: a déli 
nyelvjárásterülethez tartozók Bács-
Kiskun megyét, a tiszaihoz tartozók 
Békés megyét, a Közép-Dunántú-
lon élők a Dunántúlt, az északkeleti-
ek Szabolcs megyét. Éppen ezért fel-
tűnő, hogy azok az adatközlők, akik 
a dialektometriai térkép tanúsága 
szerint a köznyelvitől legtávolabbi, 
legeredetibb nyelvváltozatokat be-
szélő területek lakói (Nyugat-Du-
nántúl, Palócföld) nem saját nyelv-
változatukat ítélték legszebbnek. A 
palóc nyelvjárásterület adatközlői 
Pest megyét tették az első helyre, a 
nyelvjárásnak leginkább megfelelő 
Nógrád megyét - Budapest után - 
csak harmadikként említették. A 
köznyelvtől legtávolabbi, nyugati 
nyelvjárásterület adatközlői már 
egyenesen Vas megye nyelvhaszná-
latát ítélték a legcsúnyábbnak, az el-
ső két helyen itt is Pest megye és Bu-
dapest áll.

Fontos tanulság lehet ez nemcsak 
az anyanyelv-pedagógia számára, 
hanem mindazoknak, akiknek lé-
nyeges, hogy a magyar nyelvjárások 
megítélése és maga a nyelv, közös 
nyelvünk olyan irányban fejlődjék, 
hogy mindannyian egyformán ott-
hon legyünk benne.

VARGHA FRUZSINA SÁRA

nagyon hasonló kicsit hasonló

5. A térkép azt mutatja meg, mennyire hasonlítanak a köznyelvre a magyar nyelvjárások  

A magyar nyelvjárások atlasza és A romániai magyar nyelvjárások atlasza 165 térképlapjának 

adatai alapján
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katáng (Cichorium intybus, 
zár)

Hieracium pilosella (július, zár)
Lactuca sativa (augusztus, 
zár)

mályva (Malva sp., zár)
aszúszegf_ (Tunica prolifera, 
zár)

Crepis rubra (zár)
Hieracium auricula (zár)

Cichorium intybus (augusztus, 
zár)
Solanum tuberosum (július, zár)
Taraxacum 
offi cinale 
(június, zár)

egérfül 
(Hieracium 
auriculoides, 
zár)

Összehasonlító tábláza-
tunkban Karl Linné, Anton 
von Kerner és Gárdonyi Gé-
za növénylistáit tettük 
közzé az általuk megfi-
gyelt virágok nyílásáról, 
illetve csukódásáról, négy 
fő napszakra osztva a 24 
órát. Ahol külön nem je-
löljük, ott az óra mindig a 
virág nyílására vonatko-
zik, s Kerner a hónapokat 
is feltüntette. Gárdonyi 
magyarul írta meg virág-
óráját, az összehasonlítás 
megkönnyítésére a tudo-
mányos neveket utólag 
hozzárendeltük az ő nö-
vényeihez is. 
A hajnali napszakaszt és 

magáról a virágóráról 
szóló cikkünket Hány az 
óra, csorbóka? címmel lásd 
az ÉT/2014/7.  számában, 
a délelőtti napszakaszt 
pedig az ÉT/2014/9. szá-
mában. Az esti napsza-
kasz megfelelő virág-
órarészletét a 13-as lap-
számunkban közöljük – 
A szerk.

N. Á.
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2 ÓRA

1 ÓRA

12 ÓRA

Arenaria rubra 
(zár)
Mesembry-
anthemum 
crystallinum 
(zár)
Mesembryanthemum 
linguiforme (zár)
Mesembryanthemum 
nodifl orum (zár)

Anthericum ramosum (zár)
Calendula 
pluvialis (zár)
Hieracium 
pilosella (zár)
Alyssum 
utriculatum (zár)

Hypochoeris maculata (zár)
Hieracium umbellatum (zár)
Nyctago hortensis 

Nymphaea alba (zár)

Anagallis phoenicea (július, zár)
Gentiana 
utriculosa 
(július, zár)
Hieracium 
aurantiacum 
(július, zár)
Lactuca 
scariola (szeptember, zár)

Calendula 
offi cinalis 
(szeptember, zár)
Crocus aurens 
(március, zár)
Mesembryanthemum 
crystallinum (július, zár)

Adonis vernalis (április, zár)
Anemone pulsatilla (március, zár)
Colchicum autumnale 
(szeptember, zár)
Lactuca 
perennis 
(augusztus, 
zár)

bíboros homokhúr 
(Arenaria purpurascens, zár)

jeges bojtocska 
(Mesembryanthemum sp., 
zár)

sárga vízirózsa (Nuphar 
lutea, zár)

3 ÓRA

4 ÓRA

5 ÓRA

Calendula arvensis 
(zár)

Dianthus prolifer (zár)
Hieracium chondrilloides 

(zár)

LINNÉ GÁRDONYI

DÉLUTÁN

Sonchus arvensis 
(augusztusban, zár)
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A 944 méter magas Piszkés-tetőn 1958-ban kezdték 
meg az obszervatórium építését. A csillagászok lak-
helyéül szolgáló főépület elkészülte után kezdték el 

a 60/90 cm-es Schmidt-távcső kupolájának építését. Amikor 
1962-ben átadták, ez volt az ország legnagyobb távcsöve, ha-
talmas látómezeje olyan kutatási témák beindítását tette lehe-
tővé, melyeket korábban nem műveltek Magyarországon. 
Hazánk legnagyobb távcsövét, a Ritchey–Chrétien–
Coudé-optikai rendszere után egyszerűen csak RCC-
távcsőnek nevezett műszert 1975-ben vették birtokba a 

É G  É S  F Ö L D  VO N Z Á S Á B A N

A	PiszkéstetWi	Obszervatórium	hazánk	legnagyobb	és	legjobban	felszerelt	csillagászati	megfigyelW-

helye.	A	több	mint	fél	évszázados	múltra	visszatekintW	kutatóhelyen	található	az	ország	legnagyobb	
távcsöve,	itt	meködik	a	felfedezések	ezreit	szállító	Schmidt-teleszkóp,	és	további	két	kisebb	távcsW	

is	szolgálja	a	csillagászati	kutatásokat.

csillagászok. Az RCC-távcső főtükre 
101,6 cm átmérőjű, fókusztávolsága 13,5 
méter, emiatt sokkal kisebb területet lát 
az égből, mint a Schmidt-távcső, azon-
ban sokkal jobb felbontással. A két nagy 
távcső építése között, 1966-ban adták át 
az 50 cm átmérőjű Cassegrain-távcsövet, 
amellyel kizárólag egyedi csillagok fé-
nyességmérése történt. Az oktatást és a 
fiatal csillagászgenerációk képzését 
szolgálja Piszkés-tető legkisebb és egy-
ben legújabb, 2010-ben átadott műsze-
re, a 40 cm tükörátmérőjű Ritchey–
Chrétien-rendszerű távcső. Ma már va-
lamennyi távcsövünkön digitális (CCD) 
detektorok gyűjtik a csillagfényt. 

A	FELFEDEZV	ÉS	
AZ IGÁSLÓ

Schmidt-távcsQ
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kampány során valahol mindig éjszaka lesz, lehetőleg derült 
égbolttal. A távcsővel rendszeresen figyelünk meg olyan csil-
lagokat is, melyeken a Napunkhoz hasonlóan sötét foltok je-
lennek meg, csak ezek átmérője sokkal nagyobb, mint köz-
ponti csillagunk esetében. Míg a Napon a foltfedettség 1% 
alatt marad, a vizsgált csillagok felszínének akár a felét is be-
boríthatják, így a csillag forgásának köszönhetően jól érzé-
kelhető fényességváltozást okoznak. A változások méréséből, 
majd analíziséből következtetni tudunk arra, hogy mekkora 
és milyen helyzetű foltok jelentek meg a csillagon.

Az RCC-teleszkóp sem maradhat ki az exobolygók meg-
figyeléséből, de pulzáló változók, fedési változók, szoros ket-
tősök, szupernóvák követése is mind-mind szerepelnek a 
mérési repertoárban. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy egy 
igen sokoldalú műszerről van szó, amely már hosszú évtize-
dek óta jól teljesít. Ha a Schmidt-teleszkópot a „felfedező 
távcső” névvel illetjük, akkor az 1 méteres távcsőre azt mond-
hatjuk, hogy ez Piszkés-tető „igáslova”.

SÁRNECZKY KRISZTIÁN

A két kisebb távcső célpontjai között főleg változócsillagok és 
exobolygórendszerek, vagyis más csillagok körül keringő 
bolygók vannak. Magukat a bolygókat természetesen nem lát-
juk, ám kedvező pályahelyzet esetén a csillagkorong előtt elha-
ladó planéták egy apró részt kitakarnak a fényes csillagfelszín-
ből, melynek látszó fényessége csekély mértékben lecsökken. 

A 60 cm-es Schmidt-teleszkóp hatalmas látómezejét már a 
fotografikus korszakban is kihasználták és nincs ez másképp a 
CCD-korszakban sem. A Naprendszer apró égitestjeinek, kis-
bolygóknak és üstökösöknek a követésével, felfedezésével, és 
részletesebb vizsgálatával több kutatócsoport is foglalkozik. A 
távcsővel öt üstököst és ezernél is több kisbolygót sikerült felfe-
dezni. Fontos kutatási téma a gammafelvillanások utófénylé-
sének észlelése. Ezek a távoli, még a csillagászok számára is kér-
déseket rejtő felvillanások mai ismereteink szerint a legfénye-
sebb elektromágneses jelenségek az Univerzumban.

A nagy látómezőnek köszönhetően nyílt- és gömbhalma-
zok is megfigyelhetők a Schmidt-távcsővel. A nyílthalma-
zok viszonylag fiatal, maximum néhány ezer csillagból álló 
csillagcsoportosulások. Egy ilyen halmaz megfigyelésével ta-
nulmányozhatjuk a csillagok evolúcióját, illetve a halmaz tá-
volságát és korát is meghatározhatjuk. A gömbhalmazok na-
gyon sűrű, akár milliónyi csillagot tartalmazó idős, több mil-
liárd éves rendszerek. Fotometriai vizsgálatukkal meghatá-
rozhatjuk korukat, össztömegüket, fémességüket, ha pedig 
sikerül bennük pulzáló változókat találni, akkor azok perió-
dus–fényesség-relációja segítségével a halmazok távolságára 
is becslést tehetünk.

Munkatársaink különböző csillagkeletkezési területeket is 
észlelnek, így tanulmányozni tudják az azokban található fi-
atal csillagokat. Ezek csillagászati léptékkel szemlélve nem túl 
régen születtek, emiatt körülöttük sok esetben még megta-
lálható annak a gáz- és porfelhőnek a maradványa, amiből 
keletkeztek. Rendszeres megfigyeléseket végzünk a csilla-
gok életének másik „végét”, a pusztulásukat jelző szupernó-
vákról is. A fotografikus korszakban felfedezett 47 csillag-
robbanás mellé négy újabbat sikerült találni, valamint tucat-
nyi, mások által felfedezett, közeli szupernóva halványodását 
követtük nyomon. Mivel az Univerzumot jelentős részben 
ezek a robbanások szennyezik be nehezebb elemekkel, meg-
figyelésük fontos kérdésekre adhat válaszokat. Segítségükkel 
pontos becslést lehet adni az anyagalaxis távolságára is.

Magyarország legnagyobb távcsöve, az 1 méteres RCC-
távcső tekintélyt parancsoló méreteivel ámulatba ejti azokat, 
akik először pillantják meg. Legújabban a szombathelyi 
Gothard Asztrofizikai Obszervatórium munkatársai saját 
spektrográfjukat is használják az RCC-távcsövön, lehetővé 
téve, hogy a fényességmérés mellett immár az égitestek szín-
képét is fel lehessen venni. Ennek segítségével pulzáló válto-
zócsillagok és exobolygórendszerek radiális, vagyis látóirá-
nyunkba eső sebességét mérik. Emellett egy kis felbontású, 
az intézetünkben fejlesztett spektrográfot is felszereltünk a 
távcsőre, amely alkalmas például csillagok színkép szerinti 
osztályozására. Jelenleg fiatal csillagok spektrális változásai-
nak monitorozására használjuk. 

A távcső rendszeresen részt vesz olyan világméretű kampá-
nyokban, amely során hosszú időn át, megszakítástól mente-
sen figyelik a kijelölt változócsillagokat. Ez az éjszakák és a 
nappalok változása miatt csak úgy érhető el, ha a földgolyón 
egyenletesen eloszló obszervatóriumok összefognak, így a 

Az Orion Piszkés-tetQ felett

Az IC 5146 nyílthalmaz a Hattyú csillagképben
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szerű visszatérni a tudományos élet-
be egy-egy hosszabb kihagyás után. 
A másik, amiben a férfiaknak a 
geológusszakmában nagy előnyük 
van, hogy a gyakori terepmunka 
miatt igencsak jól jön az erősebb fi-
zikum. Le kell menni a bányába és 
anyagot kell gyűjteni, két-, öt- és 
tízkilós mintákat kell cipelni. A 
klasszikus geológia emiatt valóban 
nem egy tipikusan női szakma: a te-
repi geológusok között így szinte 
egyáltalán nincs is nő, a Magyar Tu-
dományos Akadémia doktorai között 
pedig szintén nem sok női geológust 
találunk. 
– Önnek azonban ez mégis sikerült, 
2010-ben elnyerte az MTA doktora 
címet. 
– Sikerült, de azért korántsem volt 
könnyű. Környezettanban, környe-
zettudományban inkább jellemző, 
hogy női kutatók is eljutnak az aka-
démiai doktori fokozatig, én azon-
ban a klasszikus, konzervatív geoló-
giai képzést kaptam. Úgy is fogal-
mazhatnék, hogy maga a tudomá-
nyos probléma vitt folyamatosan 
előre, amit meg szerettem volna ol-
dani. 
– Az MTA CSFK Csillagászati 
Intézetében nemrég Kőkészítő és 
kőfaló mikroorganizmusok címmel 

tartott előadást. Ezek szerint nem-
csak geológiával, hanem mikrobioló-
giával is aktívan foglalkozik?
– Igen, pontosabban a két tudo-
mányág egy speciális határterületé-
vel foglalkozom. 1980 óta az MTA 
Geokémiai Kutatólaboratóriumában, 
majd a Csillagászati és Földtudományi 
Kutatóközpontjának Földtani és Geo-
kémiai Intézetében dolgozom, ahol 
jelenleg a Geobiomineralizációs és 
Asztrobiológiai Kutatócsoportot veze-
tem. A csoporton belül én a Föld kő-
zeteinek és érceinek mikrobiális vo-
natkozásait kutatom. Szerencsésnek 
érzem magam, hiszen az elmúlt har-
minchárom évben – majdhogynem 
töretlenül – ugyanazzal a témával, 
az úrkúti mangánércesedéssel fog-
lalkozhattam. 
– Milyen szerepet játszanak a mik-
robák az ásványok kialakulásában és 
lebomlásában? Mitől függ, hogy egy 
mikroorganizmus „kőkészítő” vagy 
éppen „kőfaló” lesz?
– A mikrobiális befolyással lezajló 
ásvány kép ződést bio ás vá nyo so dás nak, 
idegen szóval bio mi ne ra li zá ció nak ne-
vezzük. Bioindikátor ásványokról ak-
kor beszélünk, ha az ásványok felvetik 
a lehetőségét, hogy az ásványképződés 
folyamata az adott helyen mikrobiális 
befolyással ment végbe.

– A nők – legalábbis a tudományte-
rületek egy részében – ma már a fér-
fiakéval csaknem azonos esélyekkel 
érvényesülnek a tudományos pályán. 
A klasszikus geológiában azonban 
mégsem annyira jellemző, hogy női 
kutatóként az Önéhez hasonló sike-
reket érjen el valaki. Hogyan fordult 
az érdeklődése a földtudományok és 
a geológia felé? 
– A középiskolában kiválóan teljesítő 
diák voltam, így tulajdonképpen 
bármilyen divatos szakma – jogász, 
orvos vagy közgazdász – nyitva állt  
előttem. Nagyon szerettem a termé-
szetet, sokat kirándultunk és eljár-
tam többek között a Tudományos Is-
meretterjesztő Társulat geológiai, 
geofizikai továbbképzéseire. Ezek 
között ásványhatározás is volt, amit 
nagyon megszerettem, ahogyan az 
egész földtudományt is. Főként en-
nek volt köszönhető, hogy 1975-ben 
végül az ELTE TTK Földtudományi 
Szakán kezdtem el az egyetemi ta-
nulmányaimat. 
– Hogyan tudott érvényesülni az 
egyetem elvégzését követően?
– Nem volt könnyű, nőként ugyanis 
nehéz összeegyeztetni a tudományos 
munkát a családdal. Meg lehet per-
sze oldani, de a kutatókra nehezedő 
publikációs nyomás miatt nem egy-
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A	KV	TÖRTÉNETE
Polgári Márta különlegesnek mondható karriert futott be a 

geológia	 területén,	 hiszen	 nem	 jellemzW,	 hogy	 nWként	
nehéz	terepmunkát	végezzen	valaki,	emellett	magyar	szak-
emberként	a	Geology	címe,	rangos	amerikai	folyóiratban	is	
sikerüljön publikálnia. A Földtani és Geokémiai Intézet 

Geobiomineralizációs	és	Asztrobiológiai	Kutatócsoportját	
vezetW	szakember	magyar	alapkutatókat	bemutató	soroza-
tunkban	arról	mesélt,	hogy	miért	választotta	a	földtudomá-
nyi	pályát,	és	miért	különleges	az	az	úrkúti	mangánérctelep,	

ahol immár 33 éve végzi kutatásait. 
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letkezési modelljét írtam le. A ma-
gyar mangánkutatás – többek között 
ennek a két tanulmánynak köszön-
hetően – a nemzetközi élmezőnybe 
került.
– Milyen későbbi, gyakorlati fel-

használásai lehetnek ezeknek az 
alapkutatásoknak? 
– Hadd említsem először a környe-
zetvédelmet. Ismerve a természet-
ben zajló mikrobiális folyamatokat, 
a különféle mérgező nehézfémeket 
– mikrobiológiai leválasztással – 
szilárd fázisként vonhatjuk ki egy-
egy rendszerből, például vizekből. 
Egy másik példa a kőolajszennye-
zéseké. Egyes mikrobák képesek 
rá, hogy a különböző kőolajszár-
mazékokat a saját életműködéseik-
hez használják fel, akár szén-di-
oxiddá alakítva ezeket, mentesítve 
ezzel az érintett vizeket a szennye-
zéstől. 
Egy további lehetséges gyakorlati 
alkalmazás a nyersanyag-termelés, 
bakteriális kioldás. Továbbá, ha 
tudjuk például, hogy a mangán-
baktérium hogyan dúsítja a man-
gánt, akkor a baktériumokat 
szennyvíziszapra eresztve, a ben-
nük oldott formában jelen lévő 
mangánt szilárd fázisban fogják le-
választani. Ugyanezen a módon – 
más baktériumokkal – szelént, 
vagy akár aranyat is ki lehet vonni. 
De vannak hidrogént előállító bak-
tériumok is, amelyeket rá lehet 
venni a nagyobb mennyiségű hid-
rogéntermelésre, ami energiafor-
rásként hasznosítható. 

ILLYÉS ANDRÁS

atomerő-mikroszkóp alatt láthatjuk 
például, ahogyan egy baktérium 
„megeszik” egy mangánatomot. 
Ma már azt is tökéletesen nyomon 
lehet követni, hogy a baktérium bel-
sejében mi történik ezzel az egy da-

rab atommal. A másik megközelítés 
a „Kézben a kő, mi lehet a története?” 
kérdéssel írható le. Én is ezt a vonalat 
követem. Itt valódi nyomozásra is 
szükség lehet, hiszen gyakran csak 
meglehetősen hiányos dokumentáci-
óval rendelkezünk arra vonatkozó-
an, hogy mi történt egy adott ás-
vánnyal a keletkezése óta, pár száz 
vagy akár több száz millió év alatt. 
– Mi a szűkebb szakterülete, ponto-
san mit kutatnak Úrkúton?
– Az úrkúti mangánérctelep külön-
legessége, hogy utólag már nem ala-
kult át, ezért olyan összefüggések is 
tanulmányozhatóak rajta, amelyekre 
a világon csak nagyon kevés helyen 
van lehetőség. Egy korábbi OTKA- 
pályázatom eredményeként a Geology 
című, igen rangos amerikai folyóirat 
hasábjain sikerült publikálnunk egy 
tanulmányt. Ebben a mangánérc 
mikrobiális rétegzettségén alapuló, 
az érc képződési időtartamának becs-
lésére szolgáló módszert mutattunk 
be. Ez rendkívül nagy elismerés volt 
a számunkra, rajtunk kívül eddig 
ugyanis csak három magyar munka-
csoportnak sikerült ott tanulmányt 
megjelentetnie. Ezen kívül az Ore 
Geology Reviews szaklap 2012-ben 
kiadott tematikus kötetében is publi-
káltam egy cikket, amelyben a feke-
tepala-környezetű karbonátos man-
gánércek kétciklusú mikrobiális ke-

A Földön zajló mikrobiális tevé-
kenységnek ugyan csak egy töredé-
ke ásványképző, illetve ásványfaló, 
ezek a folyamatok azonban szinte 
valamennyi földi elem koncentráló-
dásában, ásványosodásában, szállí-

tásában és felhalmozódásában sze-
repet játszanak. A mikroorganiz-
musok ásványosodásban betöltött 
szerepét mindig az adott helyzet is-
meretében kell megvizsgálni. A 
mikroorganizmusok – a körülmé-
nyektől függően – egyaránt lehet-
nek kőkészítők és kőfalók is. Az is 
fontos, hogy általában sehol sem 
egyetlen mikroorganizmus fordul 
elő, hanem mikrobiális rendszerek-
ről van szó, nagyon sokszínű köl-
csönhatásokkal. 
– Hogyan kell elképzelni a mik-
robák által befolyásolt ásványképző 
folyamatokat? 
– A mikrobiális befolyással zajló ás-
ványképződés alapvetően kétféle tí-
pusú lehet. Az egyik esetben maguk 
a mikrobiális anyagcsere-folyama-
tok indítják be az ásványképződést. 
Ilyenkor az ásványok másodlagos 
kicsapódása történik meg ott, ahol 
valamilyen mikrobiális működés 
zajlik. A másik esetben az ásványok 
nem biológiai folyamatok által indu-
kált, hanem biológiai folyamatok ál-
tal kontrollált módon jönnek létre, 
és a mikroorganizmusok határozzák 
meg a keletkező ásvány alakját, nö-
vekedését és végső elhelyezkedését 
is. Az ásványképződés mikrobiális 
folyamatainak vizsgálatában szintén 
kétféle megközelítést különböztet-
hetünk meg. A laborban speciális 

Vas-mangán-oxid sztromatolit, Csárdahegy, ÚrkútÚrkúti mangántelep, gy_rt szerkezetek karbonátos mangánércben
(KERTÉSZ GYULA FELVÉTELE) (POLGÁRI MÁRTA OPTIKAI MIKROSZKÓPOS FELVÉTELE)
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neurológiai eltérések mindenképpen 
kialakulnak (hányás, bágyadtság, 
eszméletvesztés, látászavar, emléke-
zetkiesés, szokatlan viselkedés, rán-
gógörcs), melyek akár a trauma után 
azonnal, de akár 6-48 óra múlva is 
jelentkezhetnek. Koponyatörés ese-
tén mind duzzanat, mind idegrend-
szeri tünetek lehetnek, de utóbbiak 
később is, mert a törés miatt a kopo-
nyaűri nyomás ingadozást mutathat. 
A törés legegyszerűbb formája a vo-
nalas törés, de előfordul impressziós 

is, mikor a csont elmozdul a kopo-
nyaűr irányába, ami – ha nagyobb, 
mint a csontszélesség – mindenkép-
pen idegsebészeti beavatkozást igé-
nyel. Gyermekekben ritkábban for-
dul elő a koponyaalapi törés, mely 
súlyos állapot. Ritka az agyállomá-
nyi vérzés, mely esetében idegsebé-
szeti beavatkozásra lehet szükség.

A kórisme felállításának legfonto-
sabb eleme a pontos kórtörténet fel-
vétele és a fizikális vizsgálat. Előbbi 
esetében fontos tisztázni a sérülés 

A GYERMEKKORI 
FEJSÉRÜLÉSEKRVL

Akinek kisgyerekek vannak a környezetében vagy akár saját gyerekkorából emlékszik rá, az jól tudja, 

hogy	gyermekkorban	gyakran	alakul	ki	fejsérülés.	Ez	lehet	egyszere,	de	sajnos	fatális	kimenetele	is.	
Kisdedkorban	a	felnWtt	testarányokhoz	képest	a	fej	nagyobb,	így	a	testük	súlypontja	is	fentebb	van,	
mely	miatt	gyakran	buknak	el	és	ütik	be	a	fejüket.	KésWbbi	életkorban	a	fej	sérülései	fWleg	a	sporto-

lással	és	a	közlekedéssel	kapcsolatosak.

Leggyakrabban olyan kismérté-
kű trauma éri a koponyát, 
hogy sem külsérelmi nyom, 

sem idegrendszeri eltérés nem alakul 
ki. Valamivel nagyobb erőhatásra 
bőrpír, karcolás, sebzés keletkezhet. 
Ütés hatására alakulhat ki duzzanat, 
melyet már komolyan kell venni: 
ilyenkor lehet koponyazúzódás, 
agyrázkódás, illetve koponyatörés is. 
Koponyazúzódás esetén a duzzanat 
mellett nem jelentkeznek idegrend-
szeri tünetek. Agyrázkódás esetén 
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mechanizmusát (mibe ütötte, milyen 
magasról esett, volt-e eszméletvesz-
tés, hányás, látta-e valaki az esemé-
nyeket?). Utóbbi esetén a sérülésre 
utaló nyomokat keressük, mint se-
bek, duzzanatok, idegrendszeri tü-
netek. A gondos vizsgálat után mér-
legelni kell, hogy szükséges-e képal-
kotó vizsgálat, ha igen, milyen? Leg-
gyakrabban hagyományos kétirányú 
röntgenfelvételeket készítünk a ko-
ponyáról. Ezzel a módszerrel a cson-
tok traumás elváltozásait tudjuk 
vizsgálni, főleg a töréseket. Amíg a 
csecsemők kutacsa nyitott, addig 
van mód a koponya ultrahangos 
vizsgálatára, mellyel az esetleges 
vérzéseket lehet ábrázolni, sugárter-
helés nélkül. Ha a csontokról ponto-
sabb, 3D-képet szeretnénk kapni, il-
letve az agyállomány elváltozásait, 
friss agyvérzést szeretnénk igazolni 
vagy kizárni, natív koponya CT-
vizsgálatot végzünk. Fontos, hogy 
minél szűkebb körben alkalmazzuk 
ez utóbbit, hiszen nagyon komoly 
sugárterheléssel jár, és a gyermekek a 
kapott sugárdózist életük végéig 
hordozni fogják. Korábban leírták, 
hogy a gyermekkorban végzett CT-
vizsgálatok következményeként ki-
alakulhat szürkehályog, daganat, 
leukémia, agyalapi mirigy sérülésé-
vel összefüggő növekedési zavar. Az 
agyállomány vizsgálata sugárterhe-
lés nélkül MR-rel lehetséges. Ez a 
vizsgálat – bár nem jár ionizáló su-
gárzással – a CT-nél lassabban ké-
szíthető el, speciális felszerelést igé-
nyel (ugyanis CT- és MR-

vizsgálatnál a gyermekeket legtöbb-
ször el kell altatni, és utóbbihoz 
különleges MR-kom pa tibilis eszkö-
zökre van szükség). 

Legtöbbször elegendő szoros kór-
házi megfigyelés alatt tartani bete-
geinket, és amennyiben állapotuk 
romlik, rögtön tudjuk kezelni őket. 
Agyrázkódás esetén, illetve egyéb 
okból fellépett koponyaűri nyomás-
fokozódás esetén a fő cél az emelke-
dett nyomás normál szintre csök-
kentése, melyet úgynevezett dehid-
rálással valósítunk meg. Ilyenkor 
vízhajtó hatású gyógyszereket hasz-
nálunk, és óvatosan pótoljuk a kihaj-
tott folyadékot. Impressziós kopo-
nyatörés esetén előfordul, hogy a be-
nyomódott csontdarabot idegsebé-
szeti műtét során ki kell emelni. 
Agyvérzéskor a vérgyülemet szintén 
az idegsebészek távolítják el.

Ha a hosszú távú kimenetelt néz-
zük, elmondhatjuk, hogy eseteink-
ben legtöbbször semmilyen marad-
ványtünet nem alakul ki. Természe-
tesen minél súlyosabb koponyasérü-
lés keletkezett, annál nagyobb az 
esélye, hogy valamilyen szövődmény 
is párosul vele. Már agyrázkódás 
esetén is lehet írás-, olvasás-, számo-
lási, magatartás-, alvászavar! Min-
den kognitív funkció romolhat. Sú-
lyos koponyatrauma esetén egyéb 
szövődmények is lehetnek: akár bé-
nulás, beszédzavar, vizelet-, széklet-
tartási gondok.

Fontos néhány szót ejtenünk a 
megelőzési lehetőségekről, amelyek 
életkortól függően változnak. Cse-

csemőket soha nem szabad 
egyedül hagyni! Legtöbb-
ször a pelenkázóról esnek 
le, mert a szülő csak egy 
pillanatra nem figyelt rá-
juk… Emiatt fontos, hogy 
vastag, puha szőnyeg le-
gyen alatta. Csecsemőt ti-
los egyedül a franciaágyra 
tenni, mert lemásznak, le-
esnek róla. Típusos, hogy 
az etetőszéken a biztonsá-
gi övet nem csatolják be és 
kiesnek. Kisgyermekek 
szeretnek a bevásárlóko-
csiban ülni, ami gyakran 
borul fel, és a bevásárló- 
központok kövébe ütve 

fejüket, legtöbbször koponyatörés 
alakul ki. A motorizáció fejlődésével 
nagyságrendekkel nőtt a közlekedési 
balesetben keletkezett koponyatrau-
ma gyermekkorban. Fontos, hogy a 
gyermekeink mindig gyermekülés-
ben vagy emelőn üljenek, bekapcsolt 
biztonsági övvel! A sportok között 
kiemelkedő szerepet játszanak a fej-
sérülések kialakulásában a kerékpá-
ros, gördeszkás, görkorcsolyás, lovas 
sportok. Mindenképp javasolt bukó-
sisak viselése, mely tompítja az ütést, 
így a koponyatörés kialakulásának 
esélye jelentősen csökken.

A gyermekkori fejsérülések gyako-
riak. Legtöbbször nem is szükséges 
orvoshoz fordulni, ha mégis, akkor 
enyhébb esetekben elegendő a házi-
orvost felkeresni. Súlyosabb esetben 
érdemes gyermektraumatológiával 
foglalkozó intézményt felkeresni, 
Magyarországon főleg gyermekse-
bészetek, gyermek baleseti ellátás-
ban jártas traumatológiák illetékesek 
ezen a téren. Fontos, hogy a súlyos 
koponyasérült gyermekek gyermek-
traumatológiai centrumokba kerül-
jenek, ahol az állandó CT-laboratóri-
umi, idegsebészeti és intenzív terápiás 
háttér biztosított (ilyen Budapesten a 
Péterffy Sándor utcai Kórház Baleseti 
Központja, a Heim Pál Kórház Gyer-
meksebészete és a Szent János Kórház 
Gyermeksebészete).

FADGYAS BALÁZS
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Mangrove 

gyökérrendszere által 

megkötött üledék 

a thaiföldi Tarutao 

Nemzeti Parkban

T E N G E R H Ó D Í T Á S  –  O R G A N I K U S  É P Í T É S Z E T T E L

A klímaváltozás összetett hatásai 
közül kiemelkedik a tengerek 
vízszintjének fokozódó emel-

kedése. Az Éghajlatváltozási Kormánykö-
zi Testület (IPCC) 2013. szeptemberi je-
lentése szerint a globális felmelegedés 
következtében a világtengerek szintje 
2100-ig várhatóan 100 centiméterrel 
fog emelkedni. A változás több mint 50 
Magyarországnyi, azaz 5 millió négy-
zetkilométernyi terület elárasztását je-
lentené a világ alacsonyan fekvő terüle-
teiből, mindez pedig nagymértékű nép-
vándorlást és hatalmas gazdasági káro-
kat hozhat magával.

Ezért nem véletlen, hogy a francia 
Jacques Rougerie Alapítvány 2013-ban 
újra meghirdetett nemzetközi innováci-
ós építészeti pályázatának három kate-
góriája közül az egyik a „Tengerszint-
emelkedés és Építészet” volt. A pályázat 

során e környezeti 
problémára reflektáló 
építészeti elképzelése-
ket vártak a jelentke-
zőktől. A felhívásra 
összesen 529 pályamű 
érkezett a világ 76 or-

A trópusi és szubtrópusi partok árapály-zónájá-

ban	 található	 mangroveerdW	 az	 egyetlen	 olyan	
természetes növénytársulás, amelynek segítsé-

gével a szárazföld nyer teret a tenger rovására! 

Az	itt	élW	növények	egy	része	ugyanis	azzal,	hogy	
gazdag gyökérrendszert fejleszt növekedése 

során,	 saját	 élWhelyének	 alapjait	 teremti	 meg.	
Egy magyar alkotócsoport nemzetközi építészeti 

díjat nyert ennek a leleményes, ám sérülékeny 

ökológiai rendszernek a védelmét szolgáló sajá-

tos	szerkezetével.

A thaiföldi Turatao 

Nemzeti Park 

mangroveerdeje

(GRÓNÁS VIKTOR 

FELVÉTELE)

(BALÁZS GERGELY 

FELVÉTELE)
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A tengerszint emelkedésének hatása 

a mangrove-zóna elhelyezkedésére

apály közötti különbség csekély – a lassu-
ló folyamok hordaléka lerakódik és hely-
ben is marad, hiszen az apálykor előálló 
öblítési folyamat minimális. A folyó leg-
több és legsúlyosabb hordalékát sodrá-
nak irányában szállítja, így a betorkolás 
során itt a legintenzívebb a lerakodás és 
az üledék itt emelkedik legmagasabbra. 
A folyamat addig zajlik, amíg egy hosz-
szantartó árvíz annyira fel nem tölti a zá-
tonyt, hogy az magasabb lesz a folyó kis-

vizénél, így a víz a ki-
alakult szigetet meg-
kerülve, két ágra 
szakadva ömlik a ten-
gerbe.

A folyamatosan le-
rakódó homok és ka-
vics révén a folyók 
szüntelen építik, vál-
toztatják a deltavi-
déket, miközben tor-
kolatuk fokozatosan 
előrenyomul, éven-
te jókora területet 
hódítanak el a ten-
gerektől. 

A Föld legnagyobb 
delta  torkolatai több 
tízezer négyzetkilo-
méter kiterjedésűek is 
lehetnek. Már az első 

folyó menti civilizációk is ezt a megújuló 
üledék-utánpótlást használták fel mező-
gazdasági tevékenységükhöz. Ennek 
kö szönhetően lehetett az ókori Egyip-
tom a Nílus ajándéka, Mezopotámia a 
Tigris és Eufrátesz által feltöltött „folyó-
köz” vagy születhettek meg az első indi-
ai és kínai államalakulatok.

Napjainkra azonban bolygónk hatal-
mas folyóinak természetes vízjárását és 
ciklikus áradásait az emberi tevékenység 
alaposan átalakította. A folyamóriásokat 
gátak közé szorították, s egyre nagyobb 
teljesítményű duzzasztóműveket és mes-
terséges tavakat létesítenek, melyek aka-
dályozzák a torkolat felé az üledék szállí-
tását, utánpótlását, valamint felhalmo-
zódását és szétterülését a deltavidékeken. 
A mezőgazdasági és ipari vízkivételnek 
köszönhetően számos folyó vízmennyi-
sége jelentős részét elveszíti, mire torko-
latvidékét eléri. Mindezek következté-
ben a világ 33 legnagyobb deltatorkolata 
közül 24 süllyed és egyre veszít területé-
ből. Így a feltöltődést és terjeszkedést szép 
lassan felváltja az erózió és a pusztulás. A 
tenger elkezdte a deltavidékek visszahó-
dítását, amelyet a fokozódó tengerszint-

emelkedés tovább fog gyorsítani.
Földünk lakosságából majdnem 500 

millióan élnek deltavidéken, azaz élette-
rük és megélhetésük napi szinten kötő-
dik a vízhez, így önmagában már a ten-
gerszint emelkedése is katasztrofális kö-
vetkezményekkel járhat. Mindezt csak 
tovább fokozzák majd a felmelegedés 
következtében intenzívebbé váló viha-
rok és hurrikánok pusztító hatásai. Ez 
nemcsak azt jelenti, hogy rövid idő alatt 
hatalmas lakó- és mezőgazdasági terüle-
tek tűnhetnek el vagy kerülhetnek ve-
szélybe, hanem a deltatorkolatot övező 
összetett ökoszisztémák összeomlásával 
is számolni kell.

MangroveerdWk	kulcsszerepben
A mangroveerdők rendre a trópusi és 
szubtrópusi partok árapály-zónájában ta-
lálhatók. A tágabb értelemben vett 
mangrove mocsárerdőket alig több mint 
tíz növénycsalád mintegy húsz nemzet-
ségének 40–60 faja alkotja. E növények 
a vízborítás mértéke és a sótartalom 
függvényében a partvonallal párhuza-
mos zónákat képeznek. A tengerparti 
mocsárban az itt honos fafajok a hullám-
záshoz, az árapály vízszintingadozások-
hoz sajátosan alkalmazkodnak: vízszin-
tesen szétfutó, oldalra növekedő, erős tá-
masztógyökereket fejlesztenek. Az oxi-
génben szegény, anaerob vízből ugyanis 
a gyökérzet nem képes felvenni kellő 
oxigént, így kénytelen azt a légkörből 
pótolni negatív (geotrópos), azaz felfelé 
növekedő különleges légzőgyökerek – 
pneumatoforák – közvetítésével.

Gazdag gyökérrendszerükből adódó-
an e fák a hullámzás és a folyók által szál-
lított üledéket megkötve nagyban hoz-
zájárulnak a talajképződéshez. Sőt, meg-
akadályozzák azt, hogy az apálykor visz-
szahúzódó tengervíz az épülő partot 
elmossa. A katasztrófaszerű időjárási je-
lenségek esetében a mangroveerdők 75 
százalékkal csökkentik a partra verődő 
hullámok energiáját, így az általuk sze-
gélyezett partok bizonyos fokig védett-
séget élveznek a nagyobb viharok és tor-
nádók ellen.

A gyökérzet hordalékmegkötő képes-
sége nagy távolságokban kihat a környe-
ző ökoszisztémákra. A folyók által szállí-
tott hordalék ugyanis csökkenti a ten-
gerfenékre jutó napfény mennyiségét, 
ami káros a korallok és tengerifűmezők 
fejlődésére. A tengerifüves területek, 
miközben rendkívül nagyfokú bio-
massza-termelés folyik itt, kiemelkedő 

szágából. Az említett kategória fődíját a 
CALTROPe nevű projekt nyerte el, 
amelyet e sorok szerzőinek – Balázs Ger-
gely (ELTE, Állatrendszertani és Ökoló-
giai Tanszék, biológus, búvár),  Baróthy 
Anna (Szövetség’ 39 Művészeti Bázis, 
designer; a CALTROPe projektvezető-
je) és Dr. Grónás Viktor (SzIE, Termé-
szetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 
egyetemi docens, búvár) – budapesti al-
kotócsoportja készített sok egyéb szak-
terület (építész, ipari formatervező, gra-
fikus stb.) képviselőinek segítségével.

Átalakuló deltavidék
A globális hőmérséklet-növekedés kö-
vetkeztében a felmelegedő tengervíz 
térfogata megnő, illetve a nem úszó tí-
pusú jég (szárazföldi jégtakaró, mint pél-
dául a gleccserjég) elolvad. A megemel-
kedő vízszint veszélyezteti a tengerparti 
területeket, köztük a nagy folyók delta-
torkolatait, mivel ezek tengerszint feletti 
magassága alacsony, ráadásul igen sűrűn 
lakottak.  Az ilyen torkolatokban – mi-
után a folyóvizek nem a nyílt óceánba, 
hanem valamely beltengerbe vagy olyan 
tengeröbölbe ömlenek, ahol az ár és 

A CALTROPe-csipke 

m_ködése
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következtében a tenger felőli oldalon, a 
folyamatos vízborítás alá kerülő egye-
dek elpusztulnak, szabad utat engedve a 
hullámok pusztításának. A szárazföldi 
oldalon a zóna kiterjeszkedik az új da-
gályszint magasságáig, elfoglalva a ki-
pusztuló szárazföldi fajok területét.

A	természettWl	lesve
Megvizsgálva a deltatorkolatokban vég-
bemenő áramlási törvényszerűségeket, 
transzport- és ökológiai folyamatokat, 
megállapítható, hogy a folyóvíz által 
szállított, csökkenő mennyiségű horda-
lék fokozott és irányított visszatartása 
kulcsfontosságú kérdés a növekvő víz-
szint elleni védelemben. Az általunk ter-
vezett szűrőrendszer alkalmas a hordalék 
megfogása mellett a mangroveerdő 
szerves és irányított felhasználására egy 
építészeti struktúrában: az épített katali-
zátorelemek – a helyi adottságokkal 
együttműködően – elősegítik egy pozi-
tív folyamat beindulását a kritikus part-
szakaszokon.

Terveink szerint a modulrendszer vál-
tozó elemszámú szakaszait – a folyó 
üledéklerakódásának nyomán – a delta 
folyóágai között, illetve a parti zónába 
telepítjük.  A középvíz szintjét követve, a 
víz mélységétől függően 1 vagy 2-3 
emeletben építjük fel az egységeket. A 
csomóponti elemekbe ültetjük az előre-
nevelt facsemetéket, amelyek idővel 
gyökeret vernek a rendszer átkötő ele-
mein is. Az előre gyártott rendszer alap-
vetően a fák megerősödését és megtele-
pedését segíti az egyébként számukra al-
kalmatlan vízmélységű partszakaszokon 
is. A CALTROPe-csipkén a mangro-
vék speciális igényeit (vízmélység, sótar-
talom stb.) az aktuális partvonalhoz ké-
pest előretolva, mesterségesen teremtjük 
meg a vízfelszín alatt, akár többméteres 
vízrétegben.  A mangrove bonyolult 
gyökérrendszere és az épített struktúra 
ily módon egy természetes gátrendszert 
képez. Együttesen felfogják a folyóvíz 
által szállított természetes hordalékot, és 
azt fokozatosan beépítik a meglévő part-
szakaszba.

Sajátos	keltetWedények
A rendszer elemei horizontálisan és ver-
tikálisan egyaránt egymásba kapcsolha-
tók. A modularitás lehetővé teszi, hogy 
ne csak a létrehozáskor fennálló viszo-
nyokat, hanem azok időbeli változását is 
kövessük. Ez azért is fontos, mert a kli-
matikus változásokról és azok tenger-

mennyiségű oxigént juttatnak a légkör-
be, a korallok pedig mészvázuk építésé-
vel tartósan megkötik a szén-dioxidot. 
Mindkét folyamat a légkör széndioxid-
tartalmának csökkenésével jár, és így a 
globális felmelegedés ellen hat.

A mangroveerdők a helyi gazdaság 
számára fontos területek, mivel maguk 
a növényfajok és az általuk teremtett fel-
tételek közvetlenül és közvetve is megél-
hetést biztosítanak a helyi lakosság szá-
mára. A fenntartható hasznosításnak 
számos formája lehetséges. A mangro-
veerdőt alkotó fajok faanyaga fontos 
forrása a faszénkészítésnek, amely sok 
országban a főzéshez és fűtéshez haszná-
latos leggyakoribb energiahordozó. Az 
ehhez szükséges faanyag a fák kivágása 
nélkül is megszerezhető, mivel több 
mangrovefaj (mint például a Sonneratia 
apetala) jól tűri ágainak többszöri levágá-
sát is. A legtöbb mangrovefaj fája kitűnő 
minőségű keményfa, azt a lakosság a 
mocsárvidéken nélkülözhetetlen hajók 
építésére használja. A gyakori Nypha 
fructicans nevű pálmafaj rendkívül ma-
gas hozamú energianövény, amely kivá-
ló alapanyag bioetanol létrehozására. 
Több faj fogyasztható gyümölcse fontos 
táplálékforrást jelent, valamint takarmá-
nyozásra is hasznosítható. Ezek az úgy-
nevezett brakkvizes területek alkalma-
sak akvakultúrák fenntartására, elsősor-
ban a különböző garnélafajok étkezési 
célokra való tenyésztésére. Jóllehet ma-
guk a mangroveerdők nem alkalmasak 
ipari mértékű halászatra, sok halfajnak 
jelentenek szaporodó területet, ezért je-
lenlétük közvetve jótékony hatással van 
a halászatra. A mangroveerdők szuk-
cessziós sorának végén kiédesült, táp-
anyagban gazdag talaj keletkezik, 
amely mezőgazdasági termelésbe von-
ható. Mindez olyan klimatikus terüle-
ten, ahol a jó termőtalaj viszonylag rit-
ka. 

Jelentőségük ellenére az ezredfordulóra 
a mangroveerdők a világ egyik legin-
kább veszélyeztetett trópusi ökosziszté-
májává váltak. Szomorú tény: eredeti el-
terjedési területük napjainkra több mint 
35 százalékkal csökkent. A közvetlen 
emberi beavatkozás (erdőirtás) mellett a 
közvetetten érvényesülő folyamatok is 
fokozzák e területek csökkenését. A da-
gály és a középvíz vízszintje közötti terü-
leteken elhelyezkedő mangrove-övezet 
az emelkedő tengerszint és a csökkenő 
hordalék hatására felhúzódik a partvo-
nalon, követve az új vízszinteket. Ennek 

szintre való hatásáról még mindig na-
gyon kevés ismeretünk van. Az elemek 
egyszerre szolgálnak szerkezetként és a 
telepített fák keltetőedényeként, miköz-
ben áramláslassító hatásukkal maguk is 
hozzájárulnak a hullámzás elleni véde-
lemhez és a hordaléklerakáshoz. Az ele-
mek anyaga egy erre a célra fejlesztett 
meghatározott betonkeverék, amely 
mindig helyi adalékokat is tartalmaz. A 
fák megerősödésével, gyökérzetük nö-
vekedésével azonos ütemben – körülbe-
lül 15–20 év után – a betoncsipke elmor-
zsolódik, majd elbomlik, s a hordalékkal 
együtt beépül a talajba. 

A hullámtörő óriáscsipke telepítése sza-
kaszosan történik, egy dinamikus, több-
lépcsős fejlesztési folyamatként. A telepí-
tést követően 4-5 évvel az előnevelt fák 
már képesek ellátni talajmegkötő és szű-
rő feladatukat. Az üledéklerakódás a te-
lepítés után szinte azonnal beindul, a fel-
töltődés folyamatos. A csipke vonala 
mindig valamilyen ívet követ, illetve 
zárt formát alkot, ami az üledékmegfo-
gó képesség hatékonysága mellett növeli 
a szerkezet stabilitását is. Azon túl, hogy 
hullámtörőként, szűrőként és gátként 
működik, a CALTROPe-csipke „faso-
rai” természet közeli élőhelyként is szol-
gálnak, s ezzel a lakosságnak is fenntart-
ható, működőképes megélhetést képesek 
biztosítani. 

A betoncsipke telepítésével elősegíthető 
az érintett területek természetes üledék-
lerakódásának hasznosítása, a hátország 
meglévő termőföldjeinek megmentése, 
esetleg kismértékű növelése is. Már né-
hány évnyi üledék lerakódása is elegendő 
ahhoz, hogy védelmet tudjon biztosítani 
a part menti területeknek. Azt feltételez-
zük, hogy – megfelelő telepítési üteme-
zéssel – mire a tengerszint-emelkedés 
mértéke eléri a kritikus pontot, a csipke 
által beinduló feltöltődések arányaikban 
elérik azt a szintet, amely legalább a je-
lenlegi földterületek megtartását lehető-
vé teszi. 

A CALTROPe-csipke koncepciója 
mindenesetre kedvező fogadtatásra ta-
lált az említett pályázat keretein kívül is, 
számos hazai és nemzetközi szakember 
megvalósítható ötletnek tartja. Remél-
jük, sikerül bebizonyítanunk az alapötlet 
helyességét, miszerint az ember keltette 
természeti problémákra éppen az ember 
által katalizált természetes folyamatok 
kínálják a megfelelő megoldást.
BALÁZS GERGELY, BARÓTHY ANNA,

GRÓNÁS VIKTOR 
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SZ tankó Soma 1814. má-
jus 1-jén született Eperje-
sen. Tanulmányait szülő-

városában és Debrecenben végezte. 
Német anyanyelvű volt, így csak a 
Debrecenben töltött évei alatt tanult 
meg magyarul. Gyógyszerésznek ké-
szült, azonban a nagybátyja patikájá-
ban az őt ért vélt vagy valós sérel-
mek miatt felhagyott ezzel a tervé-
vel és beállt a cs. kir. 62. számú gya-
logezredbe. 

A katonai ranglétrán 1835-ben 
még csak őrmester, 1846-ban alhad-
nagy, 1847-ben pedig már hadnagy-
ként szolgált a tehetségesnek tartott 
fiatalember. Több állomáshelyen 
szolgált, ami az akkori körülmények 
között természetes volt, így Arad, Pest, Nagyvárad, és Szeged városá-

ban is. Józan életű, takarékos és a 
szolgálatot felelősségteljesen ellátó 
fiatalember hírében állt.

1836-ban írta első könyvét „Vezér-
fonal a hadmenetek és előőrízeteken” 
címmel. Katonai hivatása mellett 
folyamatosan képezte magát. Az 
önművelést fontosnak tartotta, így 
klasszikus irodalmi műveket, nyel-
vészeti és tudományos műveket is ol-
vasott.  Jó nyelvérzékére jellemző, 
hogy több nyelvet sajátított el, így jól 
beszélt magyarul, angolul, franciául, 
olaszul, latinul és természetesen 
anyanyelvén, németül is.

Az 1848-as események hallatán az el-
sők között jelentkezett a felállítandó 
magyar hadseregbe. 1848 májusában 
az Országos Nemzetőrségi Hadita-
nácshoz került. Még a Haditanács fel-
állítása előtt igen fontos feladatot ka-
pott: megbízták a felállítandó tíz hon-
védzászlóalj működéséhez szükséges 
felszerelési és évi működési költségé-

2 0 0  É V E  S Z Ü L E T E T T  S Z TA N K Ó  S O M A  H O N V É D T I S Z T

AZ ELFELEJTETT 
VRNAGY

Az 1848-49-es szabadságharc egyik olyan személyi-

sége	volt,	akirWl	keveset	tudunk.	Végigharcolta	a	sza-
badságharcot,	hWsi	tettei	és	érdemei	mindenképpen	

megérdemlik	az	utókor	figyelmét.

A Miniszterelnök 
Sztankó Soma főhadnagy úrnak

Buzdítására mondhatom, hogy eddig 
eljárásával nem csak az én, de az 
egész minisztérium megelégedését tel-
jes mértékben megnyerte

Pesten Augusztus 21 1848  

Batthyány Lajos
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Batthyány miniszterelnök személyi 
katonai titkárává nevezte ki. Június-
ban már főhadnagyi kinevezésben ré-

szesült és az 5. honvédzászlóalj 
állományába került, megtart-
va addigi beosztását is.

A magyar honvédségnek 
fegyverekre volt szüksége, 
amit csak külföldön lehetett 
beszerezni. Széchenyi István 

javaslatára Batthyány 

Lajos miniszterelnök Sztan-
kó Somát bízta meg a szük-
séges fegyverek megvásárlá-
sával. 

1848. július 2-án indult el 
Brüsszelbe, majd onnan Lon-
donba utazott. Őszre a hon-
védség negyede a legkorsze-
rűbb puskákkal volt felsze-
relve. 24355 darab korszerű 
lőfegyvert és 3 812 000 gyu-
tacsot vásárolt, és mindezt 

nek kidolgozásával. Ezt a feladatot ki-
válóan teljesítette. Egyebek között en-
nek a tervezetnek az elismeréseként, 

szakadatlan tárgyalásokkal, gyáro-
sokkal, szállítmányozókkal, banká-
rokkal és csempészekkel történő 
egyezkedéssel érte el. Megbízatásá-
nak sikeres végrehajtásáért 1848. ok-
tóber 1-én századossá léptették elő.

Ezt követően gyutacsgyártó gépek 
beszerzésére kapott megbízást. Ez már 
nehezebb feladat volt, mert míg a ko-
rábbi fegyverszállítást nem tartóztat-
ták fel a határnál, ezúttal a gépeket az 
osztrák vonalakon át kellett bejuttatni 
az országba.  A szállítmányt Belgi-
umból, Galícián keresztül csempészte 
be, magát gyapjúkereskedőnek adta 
ki, a gépeket pedig kártológépnek.  A 
gyutacsgyárat Buda feladása után 
Nagyváradra telepítette át. 

1849 elejétől a 49. honvédzászlóalj 
parancsnoka lett, immár őrnagyi ki-
nevezéssel. „Szándékomtól elüt a csaták 
menetelét leírni: csak röviden említem, 
hogy zászlóaljammal Budavár ostromá-
nál a palisádokat (cölöpsáncokat – a 
szerk.) a Duna felé vettük be.” (Adatok 
az 1848-dik év eseményeihez). 

Kossuth Lajos fontos megbízást 
szeretett volna számára adni. „Az-
után behívott Kossuth dolgozó ca bi net jé-

Gyutacsos 

lovassági pisztoly

A pesti Református Gimnázium tanári kara az 1860-as évek elején. Balról jobbra: Kerekes József, Vámossy Mihály, H. Tolnai Lajos, Sztankó 

Sámuel, Szakács Mózes, Gönczy Pál, Somogyi Rudolf, Barsi József.
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RepülW	robotraj

Egymás mozgásához igazodó, a ma-
dárrajokat modellező robotokat készí-
tettek az ELTE és az MTA kutatói. Ez 
a világon az első olyan autonóm, külső 
vezérlés nélkül repülő gépraj, ami bio-
lógiai megfigyelések alapján épült, és 
szabadtéren, nem ideális időjárási kö-
rülmények között is működőképes.

Vicsek Tamás kutatócsoportja koráb-
ban galambok repülését tanulmányozta 
a madarak hátára erősített apró GPS- 
készülékekkel. Ekkor jutott eszükbe, 

hogy az állatok mozgását szabályozó 
folyamatokat leghatékonyabban robo-
tok segítségével lehet megismerni. 

A robotraj jelenleg tizenegy, négy ro-
to ros „multikopterből”, más néven 
drónból áll, amiket a rájuk szerelt apró 
számítógépek vezérelnek. Képesek ön-
állóan, emberi beavatkozás nélkül 
alakzatokban repülni, illetve követni 
egy vezérgépet, még akkor is, ha eset-
leg akadályok kerülnek az útjukba. A 
mozgásukat három fő szempont hatá-
rozza meg: a csapathoz tartás, az ütkö-
zés elkerülése és az egymáshoz igazo-
dás. Ezt a drónokra erősített GPS és az 
egymás közötti, rádiójeles kommuni-
káció teszi lehetővé, ami még ponto-
sabb lehet majd, ha a drónok a rájuk 
szerelt kamerák képe alapján állapítják 
meg egymás helyzetét. 

Az önállóan mozgó robotraj az állat-
csoportok mozgásának modellezésén 
kívül megfigyelő feladatokat láthat el 
például katasztrófák helyszínein, de 
akár szállíthat is tárgyakat oda, ahová 
ember nem juthat el. Mivel a rajt sok 
példány alkotja, a rendszer sokáig ellen-
áll a veszteségeknek, így nehéz körül-
mények között is bevethető.

 KUBINYI ENIKŐ

be, s a kandallóhoz maga mellé 
ültetvén mondá: Látom, száza-
dos úr, Ön nem csak jó hazafi 
és becsületes, de egyszersmind 
ügyes ember is, azért egy nagy 
horderejű megbízást teszek ke-
zeibe. Hajlandó-e a magyar 
kormány nevében Leuchtenberg 
herceghez utazni Szentpéter-
várra? Megértettem, mi lehet a 
küldetés célja, s azért válaszol-
tam: Köszönöm a kegyes bizo-
dalmat Elnök úr, de én azt hi-
szem, oly fontos ügyben, egy 
hírneves grófot kellene küldeni, 
nem pedig egy szerény száza-
dost. Ő viszonzá: Ami azt ille-
ti, egy részben igaza van, de 
lesz méltó katonai rangja elég 
pénze rendelkezésére. Mentege-
tőztem s nem fogadtam el.” 
(Életem leírása).

1849. június végén több tiszt-
társával együtt benyújtotta 
zászlóalj-parancsnoki lemondását Gör-
gey tábornoknak. A lemondásának fő 
oka a hadtestparancsnok leváltása volt, 
valamint más bíráló megjegyzések is 

megsértették őt. Ezt követően a nagy-
váradi hadszergyárban tevékenyke-
dett. A fegyvert ő is Világosnál, Gör-
geyhez csatlakozva tette le. 

A szabadságharcban betöltött sze-
repéért 12 évi várfogságra ítélték, 
melyből 3 évet töltött le az aradi vár-
börtönben.  1852-ben I. Ferenc Jó-
zsef kegyelemben részesítette. Sza-
badulása után az élete jelentősen 
megváltozott, előbb gazdálkodó 
lett, majd magántanár nemesi csalá-

doknál, végül 1859–68 között a pesti 
Református Gimnáziumban taní-
tott földrajzot, német nyelvtant és 
irodalmat. 1869-ben az újonnan fel-
állított magyar hadsereg visszavette, 
ahonnan 1875-ben alezredesi rang-
ban vonult nyugdíjba. Érdekesség, 
hogy a Sámuel keresztnév helyett 
48-at követően inkább a Soma nevet 
használta. A Sztankó családnevet 
hosszú ó-val írta 48-at követően, 
korábban németes rövid o-val írt alá.

1896. november 20-án, életének 82. 
évében önkezével vetett véget életé-
nek a Rác fürdőben, amiben feltehe-
tőn nagy szerepet játszottak idős kori 
betegségei. A Kerepesi úti, ma Fiu-
mei úti sírkertben helyezték végső 
nyugalomra. Pályájáról többek között 
Solymosi József, Nemeskürthy Ist-
ván, Bona Gábor és Ordas Iván tollá-
ból olvashatunk. Végezetül álljanak 
itt Urbán Aladár történész méltató 
szavai: „Ismeretlen nyelvművelő és had-
tudományi munkássága is figyelmet érde-
mel, de az 1848. évi tevékenysége kiemel-
kedően fontos: nevéhez fűződik a hon-
védség felállításának tanulmányterve, ő 
szerezte meg a nyár és az ősz során szer-
vezett honvédzászlóaljak modern fegyve-
reit, és ő volt az, aki kockázatos vállalko-
zások során biztosította a hazai fegyver-
gyártáshoz szükséges külföldi gépeket. 
Kevesebb érdemmel is megszolgálta vol-
na, hogy nevét megjegyezzük.”

KRUPANICS GYÖRGY 

ÉT-ETOLÓGIA
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Bálint az ember-
központú eszmé-
ket valló kecske-

méti iskola tanulója, aho-
va az angol, a két tan-
nyelvű lehetőség sok 
tehetséges diákot bevonz. 
Az iskola igazgatója, 
Lóczi László köszöntőjé-
ben így fogalmaz: „Kol-
légáimmal igyekszünk 
hivatásunkhoz méltóan 
nyitott, kíváncsi, talpra-
esett gyerekeket nevelni, 
akik felelősséget vállal-
nak önmagukért, ember-
társaikért, környezetü-
kért, s képesek angolul is 
képviselni ezeket az érté-
keket hazájukban s a 
nagyvilágban.” Az iskolá-
ban harminc éve komoly 
hagyományai vannak a 
matematikaversenyeken 
való részvételnek. Bálint 
fiatal kora ellenére már 
korábbi versenyeredmé-
nyekkel is büszkélkedhet, 
például 2012-ben a Nem-
zetközi Kenguru Mate-
matikaversenyen lett or-
szágos első helyezett.

A	KALMÁR	LÁSZLÓ	MATEMATIKA	VERSENY	GYVZTESEINEK	BEMUTATÁSA

Új sorozatunkban a TIT Kalmár László 

Matematika	Verseny	tavalyi	gyWzteseit	keres-

tük fel. A harmadik évfolyamosok között 

Mihalik Bálint, a Kecskeméti Corvin Mátyás 

Általános	 Iskola	 tanulója	 végzett	 az	 elsW	
helyen.	Bálint	tehetsége,	érdeklWdése	és	mun-

kája	mellett	tanítónWjének	is	köszönheti	jó	sze-

replését. Horváthné Cseh Mária harmincéves 

tapasztalattal a háta mögött azt vallja, már 

elsWben	érdemes	elkezdeni	matekot	játszani	a	
gyerekekkel,	és	ezzel	elvarázsolni	Wket.

Először Bálintot kérdeztük:
– Hogyan készültetek a 
Kalmárra?
– Én három osztálytársam-
mal készültem. Tanítás köz-
ben és tanítás után is tartot-
tunk matekszakköröket.
– A kifejtős vagy a tesztes 
versenyeket szereted jobban? 
Miért?
– Én a kifejtős feladatokat 
szeretem jobban, mert nem 
gondolkodom olyan gyorsan 
– de ha van időm, akkor biz-
tosan. Ezért öt feladatot hat-
van perc alatt sokkal könnyeb-
ben megoldok, mint mondjuk 
harmincat.
– Miért szeretsz a matek-
kal foglalkozni, matekverse-
nyekre járni?
– A matematikát nagyon 
szeretem és izgalmasnak ta-
lálom. Sokkal okosabb le-
szek, ha matekversenyekre 
járok, mint ha csak a kötele-
ző feladatokat csinálom meg.
– Milyen hobbid van még a 
matekversenyeken kívül?
– Többféle sportot kipróbál-
tam már kicsi korom óta. 
Azzal kezdődött, hogy na-

MÁR	ELSVBEN	
ELVARÁZSOLJUK	VKET

Mihalik Bálint 
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seny után –, hogy neki melyik a ked-
vezőbb. A tesztes verseny hamarabb 
ad önbizalmat a számukra, bár azok 
nagyon nehezek, ahol akárhány jó 
válasz van. Persze pontosan tudják, 
hogy a kifejtős versenyek az igaziak, 
én is ezt a véleményt osztom.
– Általában mely témakör feladatai 
mennek könnyen a versenyeken a 
diákoknak, és mely témakör felada-
tai jelentenek különösen nagy ki-
hívást?
–  A témakör önmagában nem je-
lent különösebb előnyt vagy ne-
hézséget, bár vannak kedvesebb 
és kevésbé kedves feladatok. Meg-
kérdeztem erről a gyerekek véle-
ményét, de teljesen vegyes a kép. 
Általában a nem túl hosszú szöve-
gezésű logikai feladatokat szere-
tik, főleg, ha könnyen le tudják 
rajzolni, a számokkal megadott 
feladatot kevésbé szeretik. A gye-
rekek inkább akkor örülnek külö-
nösen, amikor ráismernek egy-
egy segítő módszerre: pl. zsebes 
feladat, rákmódszer, kis Gauss-
módszer.
– Változott a gyerekek versenyzési 
kedve a pályafutása során?
– Mindig minden osztályomban talál-
tam olyan gyereket, gyerekeket, akik 
lelkesen, nagy örömmel foglalkoztak 
a matematikával, bennük olyan hihe-
tetlen energia és kedv van, hogy ez ad-
ja az erőt. Ez manapság azért is nagy 
kincs, mert a mai gyerekeket nagyon 
sok inger éri, sokkal több lehetőségük 
van a szabadidejük eltöltésére.
– A versenyek sokat változtak?
– Inkább a versenyek száma: ma már 

talán túl sok. Számomra is nehéz né-
ha szelektálni. Habár egy-egy ver-
seny feladataihoz már hozzászok-
tunk, mégis minden megmérettetés 
után megállapítjuk, hogy a felada-
tok kitalálói kifogyhatatlanok az 
ötletekből. Számomra hihetetlen, 
hogy mennyi új, ötletes, humoros 
feladat születik.
– Mi lelkesíti Önt harminc év után is?
– Nagy felelősség minden pedagó-
gus számára, hogy ki tudjuk-e hoz-
ni azt a tudást, aminek a lehetősége, 
csírája ott van a kisgyermekben. Ez 
a saját személyes motivációm, de 
leginkább a gyerekek öröme. Elő-
fordul, hogy a matematikaórának 
vége, de a gyerekek nem hajlandó-
ak kimenni a szünetre, mert új ötle-
teik vannak a feladattal kapcsolat-
ban. Sosem felejtem el azt sem, 
amikor azt mondták, hogy én már 
ne adjak nekik se piros pontot, se 
csillagot, ők „ingyen” is megoldják 
nekem. És a szülők segítsége, hát-
térmunkája, biztatása is nagyon 
fontos. Van olyan feladat, amin na-
pokig, hetekig gondolkodnak a 
gyerekeikkel együtt. A tanítványa-
immal együtt örülni – azt hiszem, a 
pedagóguspályán ez a legfontosabb.

MÉCS ANNA

A TIT Kalmár László Matematika Ver-
seny fQvédnöke Lovász László akadé-
mikus. A 3-4 osztályosok feladatainak 
írója Pintér Klára, lektorai dr. Bagota 
Mónika és Konfár László voltak. Az 5-8 
osztályosok feladatait pedig dr. Kiss 
Sándor ír ta, a lektorok Erben Péter és 
Steller Gábor.

gyon régen jiu-jitsura jártam. Ké-
sőbb úsztam, utána a focizást is ki-
próbáltam, majd ismét úsztam. Az 
apukám már ezelőtt is járt fallab-
dázni. Gondoltam, én is kipróbá-
lom. Jó is volt, de csak heti egy edzés 
volt, amit kevésnek éreztem. Most 
ismét visszajöttem  jiu-jitsuzni, és ezt 
nagyon szeretem.
– Habár messze van még, azért 
megkérdezem: vannak terveid a jö-
vőre nézve? A matekkal szeretnél a 
későbbiekben is foglalkozni?
– Szerintem még nagyon távol van a 
munkaválasztás és egyetemre járás. 
De, ha most kéne választanom, ak-
kor valami irodai számítógépes 
munkát választanék.

Másodszorra pedig Horváthné 
Cseh Máriával, Bálint tanítónőjével 
beszélgettünk:
– Hogyan készülnek a matekverse-
nyekre?
– Nagy lehetőség számomra, hogy 
az első osztályban már elkezdődhet 
a munka, egyszerűen csak „mate-
matikát” játszunk. A leginkább 
célravezető út az első osztályban el-
varázsolni őket, és abban bízni, 
hogy ennek hatása sokáig tart. A 
tanórákon az osztály egésze számá-
ra lehetőség van úgynevezett csilla-
gos feladatok megoldására. Ennek 
többféle formáját próbáltam ki, de 
leginkább a táblára felírt logikai 
feladatok a legegyszerűbben kivite-
lezhetők. Ezeket a feladatokat az 
első osztály második félévétől 
rendszeresen végezzük. Nagy sze-
rencse, ha van az osztályban egy-
két különösen érdeklődő tanuló, 
mert utána könnyebben kialakul 
az a kis mag, akikre számítani le-
het, hiszen minden kisgyerekben 
ott a bizonyítási vágy.

Ezenkívül heti egyszeri alkalom-
mal tehetséggondozó matematika 
szakkör működik harmadik-ne-
gyedik osztályban, ahova sok kis-
gyermek jár az osztályból, és az 
igazán lelkesek  szívesen jönnek 
reggel korábban vagy délután ott-
maradnak egy kis matekozásra.
– Diákjainak általában a tesztes 
vagy a kifejtős versenyek mennek 
jobban? Mit gondol, melyikben mi 
jelent nehézséget?
– Mindegyik mást jelent a gyerekek 
számára is. Általában minden gye-
rek tudja – egy bizonyos számú ver-
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KÖNYVTERMÉS Albert Valéria rovata

Közkatonák háborúja

Számtalan regény szól nagy hadvezé-
rekről, briliáns vagy kevésbé sikeres 
katonai hadműveletekről, de „alulné-
zetből” ritkán örökítették meg a harci 
eseményeket. Ellenben gyakran éri 
kritika az írókat, miszerint műveiket 
az íróasztal biztonságos fedezékében 
alkották meg. Ez lényegében e kötet 
szerzőjére, John Keeganre is igaz. A 
hadtudományt „csak” tanította a szi-
getországban, saját magáról pedig azt 
írja, hogy még a közelében sem járt éles 
csatáknak, csatazajt sem hallott, követ-
kezményeit sem látta.

A hagyomány azt tartja, hogy a tör-
ténelmet a győztesek írják, és bizony 

Keegan is az ő oldalu-
kon állt. Mindezek el-
lenére ez a könyv 
mégis más. Nemcsak 
azért tekintik kiemel-
kedő jelentőségűnek, 
mert a közkatonák 
szemszögéből írja le a 
csata igazi arcát, ha-
nem azért is, mert hi-
teles beszámolók, do-
kumentumok alapján 
teszi mindezt.  A szer-

ző számtalan beszélgetést folytatott ka-
tonákkal, vezetőkkel és közlegények-
kel. Nem véletlenül vált a hadtörténet 
világhírű oktatójává, számos egyetem 
tanárává, sőt 2000-ben lovagi címet is 
kapott. 

Ez volt az első könyve, amellyel azon-
nal meg is alkotta élete talán legfonto-
sabb művét. Három korból három csa-
tát bemutatva elemzi a közkatonák 
sorsát harci körülmények között. Az 
azincourt-i csata a százéves háború ide-
jén zajlott, 1415. október 25-én V. Hen-
rik angol király és VI. Károly francia 
király csapatai között. Az egyik legjob-
ban dokumentált ütközetről van szó, 
melyben az angolok szerették volna 
visszaszerezni a korábban meghódított 
francia területeket. 

Ennél közismertebb a waterlooi csata: 
1815. június 18-án zajlott le Napóleon 
utolsó összecsapása. Az európai hatal-
mak egyesített erővel támadtak rá a 
brit Wellington herceg és a porosz 
Blücher tábornagy vezetésével. Érde-
kes és a csata körülményei szempontjá-
ból is fontos megjegyezni, hogy a Wa-

terloo kifejezés mocsaras területen nőtt 
erdőt jelent. A Somme-i csata néven is-
mert összecsapás egy, az előbbieknél 
hosszabb ütközet volt. 1916. július 1-je 
és november 18-a között vívták Észak-
Franciaországban. Az I. világháború 
egyik legvéresebb csatájában a brit és 
francia szövetséges csapatok a Somme 
folyó völgyében 19 kilométer széles 
arcvonalon kísérelték meg áttörni a né-
met vonalakat.

Keegan nemcsak jó hadtörténész, ha-
nem jó irodalmár is. Olvasmányosan 
írja le mindhárom esemény minden 
fontos részletét: kik, miért és milyen 
körülmények között csaptak össze, 
mik voltak hadi és emberi szempontból 
a legfontosabb események, döntő meg-
oldások, mi vezette sikerre a győztese-
ket. A közkatonák szemszögéből írja le 
a történteket, méghozzá eléggé natu-
ralisztikus stílusban. 

Mindenesetre tény, hogy olyan volt a 
közkatonák élete (és halála), ahogy azt 
Keegan ecseteli.  Nem szépítve, hanem 
ahogy történt vagy a legvalószínűbb 
módon történt. Szemléletesen ábrázolja 
a csata hevét, leírja a zajokat, hangula-
tokat, környezetet – amennyire ez sza-
vakkal lehetséges. Azt is láttatja, hogy 
a katonák nem hősök, hanem hús-vér 
emberek, a szó valódi és átvitt értelmé-
ben egyaránt.

A lényeg azonban nem a borzalma-
kon van, hanem történelemről és had-
történetről – alulnézetben. A szerző 
bemutatja és értékeli a csata helyszíné-
nek topográfiai és egyéb körülményeit 
– lásd Waterloo –, milyen volt az egyes 
seregek összeállítása (a gyalogság fel-
szereltsége, a lovasság, tüzérség ereje, 
élelmezési, egészségügyi feltételei, mit 
tehettek és mit nem a katonák stb. 

De vajon hogyan lehetett rávenni az 
embereket a háborúskodásra, hogyan 
viselték a megpróbáltatásokat? Keegan 
ilyen szemszögből is vizsgálja a témát, s 
az ő révén betekintést nyerünk az adott 
kor közkatonájának lelki világába. Ér-
demes (lenne) összehasonlítani egy mai 
elemzéssel, amely azért is érdekes, mert 
a szerző a könyv végén leírja, milyen-
nek gondolja a jövő háborúját. A csata 
arca ugyanis 1976-ban jelent meg elő-
ször, tehát majd’ 50 évvel ezelőtt. (A 
csata arca. 2013. Akadémiai Kiadó, Hadi-
akadémia sorozata, 420 oldal, 3990 forint)

TRUPKA ZOLTÁN

Germánia

Az 1950-as években járunk. Csak 
nemrég ért véget a második világhá-
ború, amely a Führer győzelmével zá-
rult, s ez átrajzolta Európa és a világ 
térképét. Nagyjából így indul G. L. 
Thompson gondolatjátéka arról, mi lett 
volna, ha…

A Germánia, az új világ fővárosa című 
regény különös lehe-
tőségeket villant fel. 
Persze diktatúrák-
ban mindenki attól 
boldog, amit a mé-
dia sugall, és amit a 
hatóságok megen-
gednek. Zárt világ 
zárt gondolkodású 
emberei. Ebben a vi-
lágban a holokauszt-
ról mit sem tudnak, 
de mindig akadnak 
tanúk, akik – mi-
ként a regényből is kiderül – váratlan 
bonyodalmakat okoznak. 

Ugyanakkor a külső világ is megvál-
tozott, a csatlós országok, köztük Ma-
gyarország is, játssza a rá kiosztott sze-
repet, de ebben a Németország uralta 
világban fontos szerepet kap a Szovjet-
unió is, amely ugyan veszített erejéből, 
de ott áll mögötte még mindig egy ha-
talmas ázsiai terület. Angliával is szá-
molni kell, s létezik egy zsidó állam is 
egy szigeten, amelynek vezetőivel szin-
tén tárgyalnak.

Thompson azonban a világ országait 
éppen csak felvillantja, s nem mutatja 
be Németország mindennapi embereit 
sem, nem tudjuk meg azt sem, miként 
élik hétköznapjaikat, akad-e hely ben-
ne művészetnek és tudománynak. 

A regény középpontjában valójában 
szinte kizárólag a hatalom kérdése áll: a 
győztes Führer betegeskedő öregem-
ber, már csak egy ikon, a kérdés az, ki 
fogja uralni a háború utáni világot. A 
háttérben dúlnak a hatalmi harcok, 
meghökkentő, ismerős nevek bukkan-
nak fel különös környezetben, de lé-
nyegében egyetlen ember mozgatja a 
szálakat. Hogy kicsoda, az csak a tör-
ténet legvégén derül ki, s valóban meg-
lepetéssel szolgál. (Germánia, az új világ 
fővárosa. 2012. Kossuth Kiadó, 313 oldal, 
2600 forint)

- J -



Az Adria ékköve: Montenegró 

Európa egyik legkisebb területű országának (14 ezer négy-
zetkilométer, ami Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyék együttes kiterjedésének felel meg) legna-
gyobb természeti és gazdasági adottsága a 294 kilométer 
hosszú mediterrán tengerpart, melyből strandjainak hossza 
73 kilométer. Az Adriai-tenger legmélyebb pontja Monte-
negró partjai előtt található (-1280 méter). Az ország népessé-
ge 622 ezer fő, népsűrűsége hegyvidéki ország lévén ritka, 
45 fő/négyzetkilométer. Fővárosa, Podgorica 185 ezer lakosú, 
ahol a napsütéses órák száma (2700), az egész volt Jugoszlávi-
ában itt a legtöbb. A Dinári-hegység ormai itt emelkednek a 
legmagasabbra, 2500 métert meghaladó hegycsúcsai a 
Magas-Tátráéval vetekszenek.

A X. században a helyi illír lakossággal keveredő szláv törzsek 
létrehoztak egy független fejedelemséget, melynek területét 
később a Bizánci Császárság foglalta el.  A XII. század végétől 
a XV. század közepéig az ország a szerb állam részét képezte, 
de a rigómezei csata (1389) után újra függetlenné vált. 1516-ban 
a metropolita kezébe került át az ország irányítása. Ezt újabb 
függetlenné válás követte, miközben folyamatos volt a törö-
kök elleni harc, amely az oszmánok győzelmével ért véget.

E korszak 1697-ben a montenegrói püspök trónra jutásával 
zárult le.  A török támadások kisebb-nagyobb megszakítá-
sokkal tovább tartottak. A XIX. században a stratégiai jelen-
tőségű Kotori-öbölért (Cattaro) állandó harc folyt, hol a fran-
ciák, hol az osztrákok osztoztak rajta, de Oroszország befo-
lyása is erős volt. (Az 1890-es években az orosz nyelv tanítását 
minden montenegrói iskolában kötelezővé tették). 1878-ban 
a Berlini Kongresszuson ismerték el az országot független ál-
lamnak. 1910-ben királyságot kiáltottak ki, de 1916-ban az 
Osztrák-Magyar Monarchia elfoglalta területét. 1918-ban 
szerb csapatok vonultak be az országba, így hamarosan Mon-
tenegró a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett.

A II. világháború alatt olasz megszállás alá került, majd új-
ra Jugoszlávia részévé vált. Az ország Szerbia oldalán részt 
vett az 1991–1995 közötti délszláv háborúban Bosznia–Her-
cegovina és Horvátország ellen. A később megalakult Szer-
bia és Montenegró Államszövetség nem bizonyult tartós-
nak, így a függetlenséget megcélzó referendum után 2006. 
június 3-án Montenegró függetlenné vált.

A Világbank besorolása szerint közepes jövedelmű ország 
(átlagjövedelme valamivel meghaladja a magyarországi 
szintet), mely tagja az ENSZ-nek, a WTO-nak, az Európai 
Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek, az Európa Ta-
nácsnak, a Közép-európai  Szabad-kereskedelmi Egyez-
ménynek és a Mediterrán Uniónak. Hivatalos tagjelöltje az 
EU-nak és a NATO-nak.

Az ország legnagyobb gondja a foglalkoztatás, a foglal-
koztatottsági arány 40 százalékos, a munkanélküliségi ráta 
megközelíti a 20 százalékot és mindkét nemnél szinte azo-
n os szintű. A 25 éven aluliak körében ez 44 százalék, míg a 
tartós (12 hónapot meghaladó) munkanélküliek aránya 
majdnem 80 százalék.

A 7500 élveszületés és 6000 halálozás egyenlegeként 1500 fős 
természetes növekedés regisztrálható évente. A születéskor 
várható élettartam férfiaknál 74,3 év, nőknél 78,4 év. A csecse-
mőhalandósági arány 4,4 ezrelék. A teljes termékenységi ráta 
1,71. 2012-ben 3300 házasságkötés történt, a válások száma 
515. Az 1000 férfira jutó nők száma relatíve alacsony (1025).

2012-ben a GDP 2,5 százalékkal csökkent (2013-ra 1,9 szá-
zalékos növekedéssel számoltak), főleg a mezőgazdaság, a 
feldolgozóipar és az építőipar 10 százalékot meghaladó visz-
szaesése miatt. Az ipari termelés mérséklődése folyamatos, 
2004 óta 36 százalék. Az egy főre jutó GDP vásárlóerő-pa-
ritáson számolva 11 800 dollár.

A turizmus a gazdaság csaknem egyetlen húzóágazata. 
Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj kiemelkedő 
szépségű tengerparti üdülőhelyek. 2012-ben külföldről 1264 
ezer turista érkezett (90 százalékuk a tengerpartra igyeke-
zett), legtöbben, 337 ezren Szerbiából, Oroszországból 244 
ezer, Bosznia-Hercegovinából 95 ezer fő. Magyarországról 
16 ezren látogattak Montenegróba.

Az ország a német márka után az eurót is hivatalos fi-
zetőeszközként használja, amit az EU hallgatólagosan 
elfogadott, de a csatlakozási folyamatban ez is a megtár-
gyalandó kérdések egyike. Az államadósság 54 százalék, 
a GDP-arányos államháztartási hiány 2,8 százalék. 

A 9 százalékos nyereség- és személyi jövedelemadó, 
valamint a 17 százalékos áfa a legalacsonyabbak közé 
tartozik Európában, amivel céljuk, hogy Montenegró 
legyen kontinensünk legvonzóbb befektetési célpontja. 
Magyarország az első öt befektető egyike Nyugat-Bal-
kán legszebb országában.

HAJNAL BÉLA

ADATOK ÉS TÉNYEK
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A TUDOMÁNY VILÁGA 

Kicsi,	de	erWteljes	
mikrokvazár

Egy amerikai–ausztrál csillagász-
csoport a közeli, tőlünk 15 millió 

fényévre levő M83 galaxisban egy 
új, kicsi, de rendkívül erőteljesen 
„működő” fekete lyukat fedeztek 
fel. Az MQ1 névre keresztelt 
mikrokvazár a maga nemében az 
első Tejútrendszerünkön kívüli ob-
jektum, amelyet ilyen sokoldalúan és 
részletesen sikerült tanulmányozni, s 
egyebek között a benne rejtőzködő 
anyagtömeget, illetve térbeli kiterje-
dését is sikerült megbecsülni.

Ez nagyrészt annak köszönhető, 
hogy az MQ1-et és környezetét szá-
mos, az elektromágneses spektrum 
különféle, az infravöröstől a látható 
fényen át a röntgensugárzásig ter-
jedő tartományaiban működő földi 
és űrtávcsővel tudták megfigyelni. 
Így kiderült, hogy bár rendkívül in-
tenzív tevékenysége alapján azt gya-
nították, hogy a szabványos csillag-
tömegű fekete lyukaknál némileg 
nagyobb objektumról lehet szó, ez a 
feltételezés nem áll meg.

„Az MQ1 szabványos mikrokvazár, 
olyan aktív, csillagtömegű fekete lyuk, 

kutatók.
Az óriásvírusok immár 

három csoportja egyfe-
lől méretében különbözik 
a szokványos vírusoktól 
(átmérőjük meghaladja a 
0,5 mikront, így optikai 
mikroszkóppal is láthatók), 
másrészt génjeik száma is 
messze több mint a közön-
séges vírusoké (például az 
influenza- vagy az AIDS-
vírusé), amelyek mintegy 
10 génnel rendelkeznek. Az 
óriásvírusok genomja vi-
szont nagyjából akkora, sőt, 
néha nagyobb is, mint sok 
baktériumé.

Valójában a Pithovirus ge-
nom jának elemzésekor de rült 
ki, hogy a küllemében erősen 
a Pandoravirusra emlékeztető új vírus 
genetikailag teljesen eltérő: genomja 
sokkal kevesebb, mintegy 500 gént 
tartalmaz, szemben a Pandoravirus 

Vsi	vírust	élesztettek	újjá

SZibéria távoli, észak-keleti ré-
szének fagyott talajában (a 

permafrosztban) egy francia–orosz 
kutatócsoport új, eddig ismeretlen 
óriásvírust fedezett fel. A 30 ezer 
éve jégbe fagyott vírus, amelyet 
Pithovirus sibericumnak neveztek el, 
túlvészelte a hosszú ideig tartó hi-
bernálást, s felélesztve ma is fertőző-
képes. Szerencsére emberre és álla-
tokra veszélytelen, mivel az amőbákat 
támad meg. Bár mérete és amforára 
emlékeztető alakja a már korábban 
felfedezett, szintén óriás termetű 
Pandoravirushoz hasonlít, genomja és 
reprodukciójának módja erősen eltér 
tőle, miként az óriásvírusok eddig is-
mert másik csoportjától, a 
Mimivirusoktól is, így egy harmadik, 
új típusba sorolható. Felfedezéséről 
és tulajdonságairól a Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
(PNAS) folyóiratban számoltak be a 

2500 körüli génjével. A fehérje-ösz-
szetételük is erősen eltérő: a több száz 
azonosított fehérje között mindössze 
egy vagy kettő egyezik meg bennük.

amely körül a közeléből kiinduló két, 
egymással ellentétes irányba terjedő erő-
teljes anyagsugár (jet) hatalmas forró 
gázbuborékot fúj a környező csillagközi 
tér ritka anyagába – mondta a kuta-
tócsoportot vezető Roberto Soria, 
a Curtin Egyetem csillagásza. – A 

fekete lyuktól nagy távolságig eljutó 
intenzív jetek alapos megfigyelésének 
jelentősége messze túlterjed az éppen 
vizsgált galaxison: általánosságban is 
segíti a csillagászokat annak megisme-
résében és megértésében, hogyan hatnak 
a fekete lyukaktól kiinduló anyagjetek 

A közeli M83 spirális galaxis kompozit képén kék karika jelzi az MQ1 mikrokvazár helyzetét, 

amelynek kinagyítása a kis betétképen látható 

A Pithovirus transzmissziós elektronmikroszkóppal 

készült keresztmetszeti képe

KÉP:  JULIA BARTOLI & CHANTAL ABERGEL, IGS, CNRS/AMU
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A replikáció módjában szintén lé-
nyegi különbség mutatkozik köztük: 
a Pandoravirus replikációjához igény-
be veszi az amőba sejtmagjának 
számos funkciájót, míg a Pithovirus 
sokszorozódása nagyrészt a fertő-
zött amőba sejtmagján kívül, a ci-
toplazmában megy végbe. Paradox 
módon a Pandoravirusnál jóval ke-
vesebb gént tartalmazó Pithovirus a 
replikációban önállóbb, kevésbé szo-
rul a fertőzött amőbasejt segítségére.

A Pithovirus sikeres újraélesztése 
ugyanakkor arra is figyelmeztet, 
hogy a permafrosztba fagyott ví-
rusok geológiai léptékű időskálán 
is képesek a túlélésre, ami akár az 
élővilág bonyolultabb élőlényeire 
(emberre, állatra) is veszélyes, s már 
eltűntnek hitt vírusok visszatérésé-
re vezethet – különös tekintettel a 
ma még eljegesedett területeknek a 
globális felmelegedéssel járó kiolva-
dására, felengedésére. 

(EurekAlert!)

Újabb	árulkodó	marsi	
meteorit		

A NASA egy kutatócsoportja 
újabb meteoritban bukkant a 

Mars hajdani nedvesebb múltját, 
sőt, az esetleges élet nyomait bizo-
nyító jelekre. 

1996-ban egy, a szintén marsi ere-
detű Allan Hills 84001 (ALH84001) 
meteoritról a Science-ben megje-
lent tanulmány kavart hatalmas vi-
tát szakmai körökben: a kutatók 
élő baktériumok által létrehozott 

mikroszerkezeteket véltek 
felfedezni a kőzetben. Most 
egy újabb, 13,7 kilogram-
mos marsi meteorit, a Yamato 
000593 (Y000593) szerke-
zetének vizsgálatából jutott 
hasonló következtetésre egy 
másik kutatócsoport. Ered-
ményükről az Astrobiology-
ban számoltak be. 

A Mars felszínét a hely-
színen tanulmányozó ro-
botok mellett az egyedüli, 
a földi laboratóriumok-
ban is hozzáférhető marsi 
minták az onnan érkezett 
meteoritok. Eredetüket a 
bennük lévő szilikátásványok oxi-
génatomjainak a Marsra jellemző 
izotóparányaiból, illetve a zárvá-
nyokba megrekedt légköri gázbu-
borékok elemzéséből lehet meghatá-
rozni. A most elemzett Y000593-ról 
megállapították, hogy mintegy 1,3 
milliárd évvel ezelőtt, egy lávafo-
lyásból keletkezett. Nagyjából 12 

millió éve egy becsapódás szakította 
ki a felszínből, s végül mintegy 50 
ezer éve zuhant le az Antarktiszon, 
ahol 2000-ben találta meg egy japán 
expedíció a Yamato-gleccseren. 

A Yamato a marsi meteoritok 
egyik alcsoportjába, az 1911-ben 
Egyiptomban lezuhant Nakhla-
meteoritról elnevezett nakhlitek cso-
portjába sorolható. 

A kutatók a meteoritban a mar-
si agyagásványokhoz kapcsolódó-
an a tulajdonságok két jellegzetes 
csoportját mutatták ki. Az egyik a 

meteoritot átszövő csatorna- 
és mikrocsatorna szerkezete, 
utóbbi hullámszerűen tekergő 
alakja erősen emlékeztet a föl-
di bazaltüvegekben biológiai 
folyamatok (baktériumokkal 
való kölcsönhatás) által létre-
hozott szövetmintázatokra. 

A másik jellegzetes csopor-
tot nanométerestől mikronos 
méretig terjedő gömböcskék 
(szferulák) alkotják, amelyek a 
kőzetrétegek közé ékelődve el-
különülnek a karbonát- és az alat-
ta fekvő szilikátrétegtől. A göm-
böcskék összetételében a gazdag 
széntartalom messze meghaladja 
a környező iddingzit- (az olivin 
szilkátásvány jellemzően vízfo-
lyás hatására keletkező mállás-
terméke) rétegekét. 

A kutatók szerint ugyan nem zárha-
tó ki teljesen, hogy a szénben gazdag 
jellegzetességek abiotikus folyamatok 
eredményeként alakultak ki. Feltű-
nő hasonlóságuk a földi kőzetekben 
megfigyelt ilyesmi, biogén eredetű 
nyomokhoz mindenképpen figye-
lemre méltó.                                            

                                           (NASA)

a környező csillagközi gáztömegekre, 
ami különösen fontos tényezője lehetett 
a galaxisfejlődés korai, mintegy 12 mil-
liárd évvel ezelőtti szakaszában, amikor 
az MQ1-hez hasonlóan erőteljesen mű-
ködő fekete lyukak sokkal gyakoribbak 
voltak, mint napjainkban. Ez utóbbit 
támasztja alá egyebek között az a meg-
figyelés is, hogy a Tejútrendszerünkben 
eddig ismert legerőteljesebb mikrokvazár, 
az SS433 teljesítménye mindössze 
tizedakkora, mint az MQ1-é.”

Jóllehet az MQ1 térbeli kiterjedé-
se (közelítőleg az eseményhorizont 
sugara) mindössze 100 kilométer, 
maga az MQ1-hez kapcsolódó teljes 
szerkezet – a Hubble-űrtávcső meg-
figyelése alapján – jócskán nagyobb, 
mint a Naprendszerünk egésze, mi-
vel az ellentétes irányba kiinduló 
anyagcsóvák mindkét irányban több 
mint 20 fényévre nyúlnak el. 

Az eddig ismert fekete lyukak 
alapvetően két osztályba sorolhatók: 
a nagytömegű csillagok összeomlá-
sa után visszamaradó csillagtöme-
gű (70 naptömegnél kisebb), illetve 
a szupernagy tömegű (több mil-
lió naptömeget felhalmozó) fekete 
lyukak csoportjára. Feltételezések 
szerint utóbbiak minden galaxis szí-
vében ott lapulnak, növekedésük és 
fejlődésük szoros korrelációban van 
a vendéglátó galaxiséval. 

(ScienceDaily)

Pásztázó elektronmikroszkópos (SEM) felvétel  

a Yamato 000593 egy metszetérQl: a feltehetQleg  
víz hatására mállással keletkezQ iddingzit rétegébe 
ágyazott, szénben gazdag szferulákat tartalmazó, 

vörös karikával jelzett területen a szén koncentrációja 

kétszerese a kékkel karikázott, szferulákat nem  
tartalmazó területének

SEM-felvétel a meteoritban megfigyelhetQ jellegzetes 
csatorna- és mikrocsatorna szerkezetrQl (KÉPEK: NASA)

iddingzit

iddingzit

2たm

olivin

szilikátréteg

mikrocsatorna

1たm
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 A fénykibocsátó diódát 
jelentő light emitting diode, 
azaz LED-izzóknak sokkal 

kisebb a környezeti hatása, mint a hagyományos vagy 
akár az energiatakarékos izzóknak. A környezeti hatás 
vizsgálatakor mindhárom izzófajtának a teljes élettarta-
mát elemezték, kezdve a gyártással, 
majd következett az üzemeltetés, vé-
gül pedig a belőlük származó hulla-
dék keletkezésének ügye.  A vizsgála-
tok során azt állapították meg, hogy 
a három izzófajta a legtöbb energiát 
az üzemeltetés során emészti fel, míg 
a gyártás, szállítás, hulladékkezelés 
nagyjából ugyanannyi energiát hasz-
nál fel. A hagyományoshoz képest a 
másik kettő (a LED és az energiata-
karékos izzók) jóval kevesebb energi-
át fogyaszt el használat közben, ám 
ha azt nézzük, hogy ugyanakkora 
fényerősség kialakításához mennyi áramra van szükség, 
akkor egyértelműen a LED a nyertes. (Egy hagyományo-
san 60 wattnak megfelelő fényerősség létrehozásához az 
energiatakarékos 15 wattot, míg a LED 12,5 wattot vesz 
igénybe). Ezáltal élettartamukat összehasonlítva szintén a 
LED-é a vezető szerep. A fogyasztási szokásokat azonban 
a használóknak meg kell változtatni: a LED-ek akkor fo-
gyasztanak igazán keveset, ha nem kapcsolgatjuk sűrűn 
le-föl.

Az energiatakarékos kompakt fénycsövek esetében a 
hulladékok kezelése okoz problémát, ugyanis ezek hi-
ganyt tartalmaznak, ezért kezelésüknél külön gondos-
sággal kell eljárni. Emellett a LED-izzók gyártása során 
figyelhetjük meg azt a környezetre gyakorolt negatív ha-
tást, hogy nagyon sok alumíniumra van szükség, ehhez 

pedig sok bauxitot kell bányászni. A 
LED-izzók esetében még egy prob-
léma figyelhető meg, amely nem a 
környezetre, hanem az egészségünkre 
gyakorolt hatás miatt érdemel emlí-
tést: fehér fénye erős kék komponenst 
tartalmaz, amelynek hatása eléggé 
aggályos. Mivel a fény befolyásolja 
hormonháztartásunkat és ezzel napi 
életritmusunkat, fontos, hogy mi-
lyen  mesterséges fények vesznek kö-
rül bennünket, amelyekben egész nap 
vagyunk: a természetes napfényben a 
kék szín délben éri el a csúcspontját, 

ekkor vagyunk a legaktívabbak, a kék szín ugyanis az 
ébrenlétért felelős; majd alkonyatig csökken a kék a ter-
mészetes napfényben és a vörös veszi át a helyét, amely a 
melatonin hormon növelésével az alvásra készíti fel szerve-
zetünket. A mesterséges állandó kék fény megzavarja a ter-
mészetes folyamatainkat és komoly egészségügyi zavarokat 
okoz, például növeli a rák kockázatát azzal, hogy fenntartja 
a daganatkifejlődésre hatást gyakorló melatonin szintjét. 

(www.greenfo.hu) 
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HA JÓT AKARSZ A KÖRNYEZETNEK, VÁLASZD A LED-ET!

 
A papaya

A dinnyefafélék családjába tartozó 
papaya az amerikai kontinens tró-
pusi részéről származik. A pálma 
kinézetű fa termése változatos ala-
kú, sokmagvú, üreges bogyóter-
més, héja zöldessárga. A gyümölcs-
hús lédús, különlegesen ötvözi a 
sárgabarack és a dinnye ízvilágát. 

A papaya 80–85%-a víz, 12%-
a szárazanyag, és ennek 8–10%-a 
cukor. Gazdag omega-3- és omega-
6-zsírsavban, ß-karotinban, A-, B1-, 
B2-, B3- és E-vitaminban, és kima-
gasló C-vitamin-tartalma is. 100 
g papayával egynapi C-vitamin-
szükségletünket fedezhetjük. Az 
ásványi anyagok közül káliumtar-
talma érdemel figyelmet, de kalci-
um, vas és foszfor is található benne. 

Levelei, törzse és az azon szorosan 
összezsúfolva fejlődő, éretlen gyü-
mölcsei tejnedvet tartalmaznak, 

amelyből számos fehérje- és zsír-
bontó enzimet izoláltak. A papain 
a legfontosabb és legerősebb hatású 
enzimje, amely kiválóan alkalmas a 
bélfalak megtisztítására, gyulladás-
csökkentő hatású és javítja az im-
munrendszer működését. 

Egyes kutatások szerint a cukor-
betegség ellen is hasznos, mivel 
csökkenti a vesékben lerakódott 
fehérjék mennyiségét, továbbá an-
tibiotikumos kezelés után gyorsan 
segít helyreállítani a bélbaktériu-
mok normális számát. A szakem-
berek a papaint mint a legerősebb 
fehérjét emésztő enzimet tartják 
számon. Tudományosan igazolt, 
hogy a papain lebontja az elfo-
gyasztott hús rostjait is, előkészítve 
azt az emésztéshez. 

A papayában számos esszenciális 
aminosav megtalálható. Az arginin 
a vér tisztaságának fenntartásában 
játszik fontos szerepet és befolyá-
solja az emberi növekedési hormon 
termelését. Vizsgálatok támaszt-. Vizsgálatok támaszt-
ják alá, hogy a likopin  csökkenti a 

prosztatarák kialakulásának kocká-
zatát. Magas a bromelaintartalma is, 
amely segíti a fehérjék emésztését és 
gyulladáscsökkentő hatása is van. 
Kísérletek folyamán a sportolók 
azt tapasztalták, hogy a bromelain 
csökkenti az izomfájdalmat, és se-és se-se-
gít a begyulladt izmok, ízületek 
kezelésekor. 

Hosszú tudományos kutatások so-
rán elismerték, hogy a papayalevél 
kivonata, illetve az ebből készült 
őrlemény hasznos a különböző da-
ganatfajták leküzdésében. 

MAROSI KINGA

ÉLET-M�D
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Zsigmondot. 12. SzerzQi könyvajánlás írásban. 15. Ilyen titok is van. 17. 
Raktár(i), röv. 18. Szoprán szerep A trubadúr cím_ Verdi-operában. 21. ... 
Salm; I. Ferdinánd király hadvezére volt. 23. A harmadik zénóni paradoxon 
címe. 24. Harangszónál pihen a gulya. 25. Szórványos nQi név. 28. Bajor fo-
lyó, Passaunál torkollik a Dunába. 31. Te és társaid.

A 7. heti Élet és Tudományban megjelent rejtvény megfejtése: SHAKES-
PEARE; LONDON; STUART MARIA. A megfejtést beküldQk közül Rory 
Clements: Herceg cím_ történelmi regényét (Agave) nyerte: Angyal Imre (Pá-
pa), Balogh Istvánné (Nézsa), Bodnár Csaba (Budapest), Halasi Józsefné 
(Berettyóújfalú) és Varga Lídia (Nyíregyháza). A nyerteseknek gratulálunk, a 
könyveket postán küldjük el.

VÁLASSZA ÖN IS AZ EURÓPAI 
NYELVVIZSGA-BIZONYÍTVÁNYT!

www.telc.hu

A TELC 19 országban ismert nemzetközi nyelvvizsgái, ANGOL és 

NÉMET nyelvbQl Magyarországon államilag elismertek. 

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

KövetkezQ vizsgaidQpontunk 2014-ben:
 
2014. április 12.

Pótjelentkezési határidQ: 2014. március 31.

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

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

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

KERESZTREJTVÉNY

Javított és bQvített kiadásban látott napvilágot a Typotex Kiadónál a híres ma-
tematikus, R. M. Sainsbury Paradoxonok cím_ munkája. EbbQl kérjük az óko-
ri Zénon három leghíresebb paradoxonát. A megfejtQk közül öt nyertes a 
Typotex Kiadó egy-egy kötetét kapja. Jó fejtést!

Beküldési határidR: a lapszám megjelenését követR második hét keddje, 
március 25-e. Beküldési cím: Élet és Tudomány, Keresztrejtvény, 1428 
Budapest, Pf. 47. vagy eltud@eletestudomany.hu.

Minden rejtvényünkben találnak egy-egy bekeretezett négyzetet. A 6. szá-
munkban elkezdett 13 hetes rejtvényciklusunk végére a bekeretezett négyze-
tek bet_i – helyes sorrendbe rakva – egy 200 esztendeje született magyar 
színm_író nevét adják ki. A név beküldQi között az Élet és Tudomány negyed-
éves elQfizetését sorsoljuk ki.

VÍZSZINTES: 1. Zénón egyik paradoxonának címe. 10. Semmi, a tenisze-
zQk m_szavával. 11. Associated ...; USA-beli hírügynökség. 12. Világhír_ kar-
mester (Antal, 1906–1988). 13. Szamoa fQvárosa. 14. Akkád mitológiai eposz. 
15. Hortobágyi Nemzeti Park, röv. 16. USA-beli színész, az Aviátor cím_ film 
fQszereplQje (Leonardo). 18. A fordítottja is igekötQ. 19. ...-de-France; történel-
mi vidék a Szajna mellékén. 20. Országos Közigazgatási Vizsgabizottság, röv. 
21. A -nak ragpárja. 22. Kád végei! 23. A másik paradoxon címe. 25. Érdek-
telennek tartó. 26. Ma már ritkán mosnak benne. 27. ... Pons; a Metropolitan 
egykori vezetQ szopránja. 29. Kossuth-díjas néprajzkutató, népzenegy_jtQ 
(Zoltán). 30. Határozottan kijelent. 32. Shakespeare királydrámáinak egyik 
címszereplQje. 33. Gyógyászati és tartósítószer.

FÜGGQLEGES: 2. Germán eredet_ nQi név. 3. ... McCoy; amerikai író, A lo-
vakat lelövik, ugye? cím_ regény szerzQje. 4. Ritka nQi név. 5. Virágágyást 
tönkretevQ. 6. Eper fele! 7. Az éggel, a csillagokkal való kapcsolatot jelölQ ide-
gen elQtag. 8. ... Maier; világbajnok német labdarúgókapus. 9. Így is becézik 

Kedves Olvasónk!

Ha kedveli lapunkat, 
ha érdekesnek és 

hasznosnak találja, 
kérjük, utalja adója 

1 %-át (adószámunk: 
19002457-2-42)

kiadónk, a Tudományos 
IsmeretterjesztR 
Társulat javára. 

Köszönjük!



350   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/11

ÉT-IRÁNYTd 

350   É L E T  É S  TU D O M Á N Y   2014/11

ÉT-IRÁNYTd	 Bánsághy Nóra rovata

A XX. századi Szeged 
villanófényben címmel 
nyílt kiállítás a szegedi 
Fekete házban. A márci-

us 31-ig látható tárlaton a századforduló évtizedétől 
egészen a 90-es évekig tíz-tíz fotográfia érzékelteti a 
szegedi történéseket.

Szeged egyszerre sajátos és egyszerre tipikus XX. szá-
zadi magyar város. Innen indult útnak 1919-ben Horthy 
új kurzusa; a két világháború között Szeged egyetemi 
várossá, püspöki székhellyé és – meghatározó részben 
Klebelsberg Kunónak köszönhetően – kulturális köz-
ponttá vált; 1956-ban pedig itt, a szegedi egyetemen lob-
bant fel a forradalom lángja.

Szeged alakítója a múlt századnak, de a városon jó és 
rossz értelemben is ott a lenyomata a XX. század törté-
néseinek. A most nyíló fotókiállítás egyfajta töprengés, 
meditálás az elmúlt éveken.  És hogy a hatás még kéz-
zelfoghatóbb legyen, minden blokk mellé egy-egy kora-
beli tárgyat helyeztek el.

A kiállításon felbukkan a Rákosi és Sztálin óriásport-
rékkal díszített szegedi ruhagyár, a Nemzeti Színház 
kommunista vezényszavakkal körbemolinózott terme és 
a ledöntött Lenin-szobor is. Látható  a hadi kórházként 
működő Fekete ház, a Széchenyi téren átsuhanó gokar-
tok és számtalan kultikus szegedi épület, valamint a vá-
ros közéleti személyisége.

Az Egyesült Államokban élő, de 
perzsa születésű Shirin Neshat neve 
nem ismeretlen a magyar mozilá-
togatók előtt, hiszen a hazai film-
színházak is bemutatták a rende-
zőnő Velencében kétszeresen díja-
zott alkotását, a Nők férfiak 
nélkült. 

Neshat azonban a filmezés mellett fotósorozatokkal és 
videó-installációkkal is folyamatosan reflektál az iszlám 
világ társadalmi berendezkedésére és az iráni nők hely-
zetére.

A Műcsarnok projekt-
galériájában, a Mélycsar-
nokban most két alkotás-
sal mutatkozik be: az El-
ragadtatás című, 1999-
ben született, szürreális 
hatású, kétcsatornás vi-
deó-installációval és az 
öt videóból álló, realistább 2005-ös Zarinnal (mely 
projekt szolgált alapjául a Nők férfiak nélkül című 
filmnek).

A kiállítás kísérőprogramjaként áprilisban az alkotó 
személyesen is ellátogat hozzánk, de témába vágó film-
vetítésekre is sor kerül majd.

Az Univerzum nagy kér-
dései – csillagász szem-
mel című előadásával Kiss 
László akadémikus, csillagász 

lesz a vendége a Hadik Kávéháznak március 20-án 18 
órától, a Tudományos Újságírók Klubja Hadik Tudo-
mányi Kávéház keretén belül.

Az Élet és Tudomány olvasói Kiss Lászlóval ezentúl is 
találkozhatnak minden héten az Ég és Föld vonzásá-
ban című új rovatunkban, mely múlt héten mutatkozott 
be (ÉT 2014/10). A sorozat célja, hogy az olvasót beve-
zesse a csillagászati ismeret-
terjesztés műhelytitkaiba, így 
többek között szó lesz arról, 
hogyan dolgozik egy XXI. 
századi csillagász, miként le-
het népszerűsíteni a csillagá-
szatot, és hogy milyen csilla-
gászati-földtudományi újdon-
ságok voltak az évben.

Az ókori egyiptomiak túlvilá-
gának titkait mutatja be az a 
sírkamra, melyet hetek óta épí-
tenek a szegedi Kass Galériá-

ban. A kiállítóhely igazi kamra-hangulatot áraszt majd: 
a teret megbontó elválasztó falakkal, az alacsony belma-
gassággal az egyiptomi sírkamrák hangulatát szeretnék 
megidézni a szakemberek. A tár-
lat egy monumentális fáraó-kiál-
lítás része: a Móra Ferenc Múze-
um három szegedi kiállítóhelyen 
rendezi meg A fáraók Egyipto-
ma című kiállítását idén tavasztól 
kezdve.

A galérián kívül a Fekete ház 
várja majd az érdeklődőket, ahol 
az egyiptomi írás mellett a balzsa-
mozást és orvoslást fogják bemu-
tatni eredeti emberi és állati mú-
miák segítségével.

A harmadik, központi helyszín a Móra Ferenc Múze-
um lesz, ahol az év második felére a Kultúrpalota kívül-
belül Egyiptomba öltözik, izgalmas installációk és inter-
aktív elemek fogják várni az érdeklődőket. Ezen a hely-
színen a fáraók titkait, a vallás rejtélyeit és az egyiptomi-
ak mindennapjait is megismerhetik a látogatók.

A Kass Galériában áprilisban, a Fekete házban má-
jusban, a Móra Múzeumban pedig júniusban, a Mú-
zeumok Éjszakáján nyílnak meg A fáraók Egyipto-
mának kapui. A tárlaton több mint háromszáz tár-
gyat mutatnak majd be, melyek a Szépművészeti Mú-
zeumból, valamint több külföldi intézményből 
érkeznek Szegedre.

Csillagászlét

Az iszlám nQ

Szeged I.

Szeged II.
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A törpe diktátor halála
Ausztria első embere, Engelbert Doll-
fuss a bécsi Kancellária egyik szalon-
jában, egy selyemszaténnel bevont he-
verőn haldokolt. Csak a merénylői 
voltak mellette, akik azt is megtagad-
ták tőle, hogy orvost vagy papot hív-
janak. Utolsó perceiben talán végig-
gondolta magában, hol hibázott…

A Duna virágai téli álomban
A dunavirág (Ephoron virgo) kérész-
faj 2013 nyarán ismét „virágba bo-
rította” a Duna egyes szakaszait. 
Négy évtized után 2012-ben re-
gisztráltuk az első nagy, milliós raj-
zást. A téli időszakban a kérészek 
tojásai (megtermékenyített petéi) a 
mederanyagban rejtőznek, a lárvák 
csak tavasszal kelnek ki belőlük.

Vándorló szikes tavak 
a Kárpát-medencében
Az élőhelyekre általában nem használ-
juk a vándorló kifejezést, inkább jel-
lemző az élőlényekre, különösen a ma-
darakra, holott a nagyobb kiterjedésű 
sekély vizű szikes tavak évente akár 1-2 
métert is elmozdulnak. Az uralkodó 
széljárás irányának megfelelően az erő-
sebb szél gyakran a tó egyik felébe fújja 
a sekély vizet, amelyet tólengésnek 
vagy sekély vizes élőhelyek esetében 
vízszintkilendülésnek nevezünk.

A hátlapon
Vörösbegy

A vörösbegy (Erithacus rubecula) 
erdeink egyik legelterjedtebb éne-
kesmadara. Hegy- és  dombvidé-
ken gyakoribb, de szívesen költ az 
alföldi telepített erdőkben is. Ősz 
közeledtével mindenfelé felszapo-
rodik számuk. 

Kertekben, városi parkokban 
ugyancsak lépten-nyomon szem 
elé kerül a bokrok alatt ugráló s 
cittegő, hívó hangját hallató apró 
madár. Enyhe novemberi hajnalo-
kon finom visszafogott énekét is 
hallhatjuk.  

Nálunk szeptember végén és ok-
tóberben tömegesen vonul át, ezek 
a tőlünk északkeletre élő populá-
ciókból származnak. A Kárpát-
medencében költő állomány nagy 
része délnyugati irányba vonul el 
tőlünk, és a nyugat-mediterráni 
térségben tölti a telet. Kisebb 
mennyiség Észak-Afrikába is átre-
pül, ezek Tunézia és Algéria oázi-
saiban telelnek. 

Tavasszal már március elején 
visszatér, áprilisban újra elfoglalja 
fészkelő helyeit. Csésze alakú fész-
két is a talajra építi, rendszerint 
4-5 fiókát nevel. A fészket elha-
gyó fiatalok begye még nem vö-
rös, hanem hosszant csíkozott.

A vörösbegy terresztris életmó-
dú, azaz főként a talajon és az ala-
csony cserjéken szerzi rovarokból, 
pókokból és más ízeltlábúakból ál-
ló táplálékát. Kisebb mértékben 
bogyókat is fogyaszt.

Kép és szöveg: 
BANKOVICS ATTILA
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